
BAB I 
PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

PT. SC adalah badan usaha swasta yang bergerak di 

bidang agribisnis, yaitu penghasil komoditi kelapa 

sawit dan komoditi perkebunan lainnya. PT. SC dalam 

kegiatan usahanya harus mampu meningkatkan kinerja 

perusahaannya yang berarti bahwa perusahaan dapat 

meningkatkan keuntungan secara ekonomi dan mampu 

memelihara kesinambungan usahanya. Sampai saat ini 

perusahaan terutama untuk penghasil kelapa sawit, 

telah mampu menjadikan dirinya ke dalam bentuk usaha 

yang terintegrasi (integrated) yaitu selain perusahaan 

menghasilkan minyak sawit mentah (CPO) juga menghasil- 

kan produk pengolahan lanjutan yang berupa minyak 

goreng, margarine dan produk turunan lain. Hal ini 

berarti bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh salah 

satu bagian yang terintegrasi akan mempengaruhi bagian 

lainnya. 

Sampai tahun 1992, produksi perkebunan kelapa 

sawit PT. SC hanya mampu mensuplai 30 persen dari 

kebutuhan bahan baku (CPO) pabrik pengolahan minyak 

goreng, margarine dan produk turunannya. Dan sisa 

kekurangan bahan baku (CPO) ini diperoleh melalui cara 

melakukan kontrak jangka panjang, pembelian dengan cara 



lelang dan pembelian secara langsung dari perkebunan- 

perkebunan kelapa sawit. Ini merupakan tantangan bagi 

manajemen perkebunan PT. SC untuk meningkatkan produk- 

sinya. Sementara itu, isu paling akhir menyatakan 

bahwa harga CPO di pasar internasional terus meningkat 

(Informasi Bisnis, RCTI, April 1994). Penyebab kenai- 

kan harga tersebut dikarenakan menipisnya stock CPO 

dan produk substitusi lainnya. Pada sisi lain terda- 

pat kecenderungan pada perdagangan global yang mulai 

berubah dengan disepakati GATT (General Agreement on 

Trade and Tariff) yang menuntut komoditi pertanian 

untuk dapat meningkatkan efisiensi produksinya. 

PT. SC sebagai perusahaan swasta nasional, peru- 

sahan yang masuk kelompok tiga besar di Indonesia, 

akan turut merasakan dampak adanya perubahan kondisi 

pasar seperti yang dijelaskan di atas. Oleh karenanya 

untuk mengantisipasi perubahan-perubahan pasar terse- 

but maka PT. SC dituntut untuk kembali membenahi 

manajemen perusahaannya. Dimana pembenahan ini ber- 

muara pada peningkatan produktivitas dan efisiensi 

perusahaan. 

Penelitian (Geladi Karya) ini lebih mengarah pada 

salah satu aspek manajemen perusahaan yang ada, yaitu 

manajemen produksi. Dipilihnya aspek ini karena pada 

PT. SC aspek produksi merupakan aspek terbesar dan 

merupakan aspek yang mendapatkan porsi perhatian yang 



cukup besar dibandingkan aspek lain. Kondisi ini cukup 

beralasan mengingat untuk aspek pemasaran, rnisalnya, 

diserahkan kepada perusahaan pemasar besar. 

B. PERUXUSAN IfASALAH 

Berdasarkan kondisi-kondisi yang telah dijelaskan 

di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

a. Bagaimana PT. SC mengelola faktor-faktor produksi 

sebagai input perkebunan untuk menqhasilkan output 

yang berupa CPO dan PK. 

b. Sejauh mana pemanfaatan sumberdaya yang ada telah 

mencapai kondisi yang optimum. 

c. Baqaimana kebijakan yang berkaitan dengan produksi 

diambil oleh pihak manajemen perkebunan PT. SC 

d. Bagaimana dampak kebijakan-kebijakan manajemen 

terhadap kinerja perusahaan. 

C .  TUJUAN DAN MANFAAT GELADI KARYA 

1. Tujuan 

Tujuan penelitian (Geladi Karya) ini adalah 

untuk mengetahui efisiensi produksi perkebunan PT. 

SC. Geladi Karya ini juga akan mengkaji hal-ha1 

sebagai berikut : 

a. Pengelolaan faktor-faktor produksi sebaqai 

input perkebunan untuk menghasilkan output. 



b. Tinqkat penqgunaan sumberdaya yanq ada pada 

perusahaan. 

c. Kebijakan-kebijakan produksi yanq diambil 

oleh pihak manajemen perusahaan. 

d. Dampak kebijaksanaan yanq diambil terhadap 

kinerja perusahaan. 

2. Hanfaat 

Manfaat dari geladi karya ini dapat dilihat 

dari dua sisi, yaitu dari sisi peneliti dan dari 

sisi perusahaan. Sisi peneliti , bahwa geladi 

karya ini merupakan wadah untuk melatih dan men- 

ingkatkan ketajaman manajerial peneliti. Sedang- 

kan dari sisi perusahaan, geladi karya ini dapat 

digunakan sebagai bahan masukan menentukan kebija- 

kan manajemen dan alternatif pemecahan masalah 

(problem solving) . 

RUANG LINGKUP 

Penelitian atau geladi karya ini akan difokuskan 

pada kegiatan produksi perkebunan. Dimana di dalam 

kegiatan produksi terdapat suatu keterkaitan input 

(faktor-faktor produksi), proses dan output (CPO). 

Dengan kata lain bahwa geladi karya ini melihat bagai- 

mana pihak manajemen perusahaan me-manage faktor 

produksi untuk menghasilkan CPO. Selain ha1 tersebut, 



di saat proses produksi itu berlangsung perlu diper- 

hatikan bahwa kebijakan perusahaan yang berupa target 

produksi dan keuntungan serta anggaran yang disediakan 

merupakan prioritas utama yang dapat dijadikan kenda- 

la. 




