
 
 

1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

  

 Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan Indonesia 

yang  memiliki peranan penting khususnya sebagai sumber devisa, penyedia 

lapangan kerja, dan sebagai sumber pendapatan bagi petani ataupun pelaku 

ekonomi lainnya yang berhubungan dengan kopi. Menurut data dari International 

Coffee Organization (ICO), pada tahun 2014 Indonesia menjadi produsen kopi 

keempat terbesar setelah Brazil, Vietnam dan Kolombia. Posisi ini turun satu 

peringkat mengingat Kolombia berhasil pulih dari wabah karat daun dan naik ke 

posisi sebagai negara ketiga terbesar produsen kopi dunia. Menurut data dari 

International Trade Centre, pada tahun 2015, Indonesia menempati urutan 

eksportir terbesar ke-5 dalam hal jumlah ekspor produk kopi dengan kode 

Harmonized System (HS) 0901 setelah Brazil, Vietnam, Kolombia dan Jerman 

(ITC 2016). 

 Industri pengolahan kopi pada umumnya menggunakan bahan baku biji 

kopi arabika dan robusta dengan komposisi perbandingan tertentu. Teknologi 

pengolahan kopi pertama kali ditemukan di wilayah timur laut Ethiopia (Talbot 

2002) dan pembudidayaan pertama kali di wilayah selatan Arabia sementara 

pertama kali menjadi minuman pada pertengahan abad ke 15  di Yaman (Sualeh 

dan Mekonnen 2013). Kopi arabika digunakan sebagai sumber citra rasa, 

sedangkan kopi robusta digunakan sebagai campuran untuk memperkuat body. 

Kopi arabika memiliki citra rasa yang lebih baik, tetapi memiliki body yang lebih 

lemah dibandingkan kopi robusta. Struktur industri pengolahan kopi di Indonesia 

belum seimbang, hanya 20persen kopi diolah menjadi kopi olahan (kopi bubuk, 

kopi instan, kopi mix), dan 80persen dalam bentuk kopi biji kering (coffee beans). 

Industri pengolahan kopi masih kurang berkembang disebabkan oleh faktor 

teknis, sosial dan ekonomi. Penerapan teknologi pengolahan hasil kopi baru 

diterapkan oleh sebagain kecil perusahaan industri pengolah kopi, hal ini 

disebabkan oleh keterbatasan informasi, modal, teknologi, dan manajemen usaha 

(Kemenperin 2009).  

 Pada era globalisasi perdagangan dewasa ini, kondisi persaingan semakin 

ketat dimana masing-masing negara saling membuka pasarnya. Pengembangan 

produk diversifikasi kopi olahan, seperti roasted coffee, instant coffee, coffee mix, 

decaffeinated coffee, soluble coffee, kopi bir (coffee beer), ice coffee mempunyai 

arti penting, karena dapat menjadi komoditas unggulan yang mempunyai daya 

saing tinggi di pasar internasional. Indonesia sebagai negara tropis disamping 

berpeluang untuk pengembangan produk diversifikasi kopi olahan tersebut diatas, 

juga berpotensi untuk pengembangan produk industri pengolahan kopi spesialti 

dengan rasa khas seperti Lintong Coffee, Lampung Coffee, Java Coffee, 

Kintamani Coffee, Toradja Coffee (Kemenperin 2009). 

 Tingkat konsumsi kopi dunia setiap tahun mengalami kenaikan. Konsumsi 

kopi dunia dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 mengalami kenaikan rata-

rata sekitar 2.5persen dengan jumlah konsumsi pada tahun 2014 diperkirakan 

sebesar 9010 ribu ton. Kenaikan konsumsi kopi dunia dikarenakan konsumsi kopi 
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dinegara-negara produsen kopi tumbuh sangat cepat, meskipun di negara-negara 

konsumen juga mengalami kenaikan. Pertumbuhan konsumsi kopi yang terjadi di 

negara-negara produsen seiring dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara 

produsen tersebut yang kebanyakan adalah negara berkembang termasuk 

Indonesia dan Brazil. Konsumsi kopi Indonesia mengalami kenaikan rata-rata 

sekitar 7.7persen setiap tahunnya, lebih tinggi dibanding pertumbuhan konsumsi 

kopi dunia yang rata-rata sekitar 2.5persen. Hal tersebut menjadi peluang bagi 

industri pengolahan kopi Indonesia.  

Lebih dari 106 juta bag kopi (1 bag = 60 kilogram) dikonsumsi 

masyarakat Indonesia setiap tahunnya (Wahyudian 2003). Banyak perusahaan 

kopi olahan di Indonesia memproduksi jenis kopi instan. Perusahaan yang 

memproduksi kopi instan yang mereknya cukup terkenal dikalangan masyarakat 

Indonesia diantaranya diproduksi oleh PT Nestle Beverage Indonesia dengan 

merek Nescafe, PT Sari Incofood dengan merek dagang Indocafe, PT Mayora 

Indah,Tbk dengan merek Torabika dan PT Santos Jaya Abadi dengan beberapa 

merek seperti ABC, Kapal Api, dan Good Day. Pangsa pasar kopi instan dikuasai 

oleh Kapal Api yang diproduksi PT Santos Jaya Abadi sebesar 35.7persen pada 

tahun 2011 (Yuyanti 2012). 

 Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki 

potensi perkebunan dengan kesuburan lahan yang baik serta limpahan potensi 

sumberdaya alam lainnya. Hal ini menyebabkan tumbuhnya aneka macam 

komoditas perkebunan yang bernilai ekonomis tinggi, serta memberikan 

kontribusi yang cukup besar bagi devisa negara. Luas lahan perkebunan tanaman 

tahunan provinsi Jawa Barat di tahun 2014 mencapai 456 712 Ha, dengan luas 

lahan perkebunan kopi arabika sekitar 16 771 Ha. Terdapat 30 komoditas 

perkebunan yang dibina di Jawa Barat, beberapa komoditas strategis yang menjadi 

prioritas untuk terus didorong pengembangannya antara lain adalah komoditas 

teh, kopi, kakao, kelapa, karet, cengkeh, tebu dan tembakau. 

 Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan 

pengolahan kopi arabika yang berlokasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat 

adalah  PT Golden Malabar Indonesia. Produk olahan kopi arabika PT Golden 

Malabar Indonesia dikenal dengan nama Kopi Malabar Indonesia. PT Golden 

Malabar Indonesia memiliki perkebunan di sekitar wilayah Gunung Malabar di 

Pangalengan Kabupaten Bandung yang secara geografis sangat cocok untuk 

produktifitas Kopi Arabika, yaitu dengan ketinggian 1 500 – 2 000 meter dpl, 

suhu udara 15-21 
o
C, dan curah hujan 2 000 mm/tahun. Gunung Malabar 

termasuk dalam indikasi geografis Java Preanger yang dinaungi oleh Masyarakat 

Perlindungan Indikasi Geografis Jawa Barat (MPIG JABAR).  

PT Golden Malabar Indonesia secara resmi berdiri pada tahun 2010 

dengan luas lahan sekitar 370 Ha dengan produktivitas biji kopi (green bean) 

sekitar 60 ton per tahun. Green bean adalah buah dari tanaman kopi yang sudah 

diproses menjadi biji, juga dikenal dengan sebutan biji kopi mentah. Jumlah 

produksi kopi green bean PT Golden Malabar Indonesia setiap tahunnya 

meningkat seperti pada Gambar 1.  
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Gambar 1 Produksi kopi green bean PT Golden Malabar Indonesia 

Produsen kopi perlu menggunakan kemampuan bersaing yang dimilikinya 

untuk menghasilkan produk baru yang memililiki nilai tambah, harga tinggi dan 

dapat bersaing di nichemarket (Jhonson 2012). Tentunya juga perlu didukung oleh 

rantai pasok dan pola produksi yang terjalin kuat antara para petani dan juga 

industri pengolahan kopi (Alejandra et al. 2012). Investasi dari sisi prkatek 

manajerial, lahan, dan pengembangan teknologi juga diperlukan untuk 

memproduksi hasil panen yang lebih baik dan juga penggantian tanaman lama 

(Arifin 2013). Strategi untuk mencapai tujuan diatas dapat diperoleh dengan 

melihat keunggulan bersaing yang dimiliki oleh PT Golden Malabar Indonesia 

melalui analisis berbasis sumberdaya. Perusahaan memerlukan sebuah strategi 

untuk bisa mencapai tujuannnya. Strategi merupakan alat untuk mencapai sebuah 

tujuan dengan terlebih dahulu melihat keunggulan bersaing yang dimiliki oleh 

perusahaan (Rangkuti 2013). Menggunakan pendekataan analisis berbasis 

sumberdaya, yang diharapkan hal tersebut dapat digunakan untuk merumuskan 

strategi dalam menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. 

 

Perumusan Masalah 

Wilayah Kabupaten Bandung memiliki beberapa perusahaan yang juga 

menghasilkan kopi jenis Arabika Java Preanger. Sampai akhir tahun 2013, 

jumlah pabrik pengolahan biji kopi di daerah pegunungan Malabar Kecamatan 

Pengalengan Kabupaten Bandung tercatat lima perusahaan, diantaranya adalah PT 

Golden Malabar Indoneisa dan PT Sinar Mayang Lestari yang sama-sama 

berlokasi di Desa Pasir Mulya. Keuntungan yang didapatkan dari pengolahan biji 

kopi arabika akan mendorong para pemain lain untuk masuk ke dalam bisnis ini. 

PT Sinar Mayang Lestari yang merupakaan perusahaan pengolahan biji arabika 

Java Preanger  yang baru berdiri tahun 2012, namun nilai produksi kopi green 
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bean-nya melebihi nilai produksi PT Golden Malabar Indonesia seperti tertera 

pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Produksi kopi green bean PT Golden Malabar Indonesia dan PT Sinar 

Mayang Lestari 

Tahun PT GMI (ton) PT SML (ton)
1 

2012 32 - 

2013 40 11 

2014 56 22 

2015 60 83 
1Sumber: PT Sinar Mayang Lestari (diolah) (2016) 

 

Pada Tabel 1 terlihat bahwa nilai produksi kopi green bean PT Sinar 

Mayang Lestari sebagai pendatang baru meningkat cepat dari pada produksi kopi 

green bean PT Golden Malabar Indonesia. Strategi yang diterapkan saat ini di PT 

Golden Malabar Indonesia adalah memasok kopi green bean yang merupakan  

bahan baku produk roasted bean (kopi sangrai) dan ground (kopi bubuk), dari 

lahan kebun sendiri. Perusahaan akan melakukan penambahan pasokan dari 

mitra/agen lain pada saat permintaan meningkat atau persediaan dari kebun tidak 

mencukupi. Berbeda dengan PT Sinar Mayang Lestari yang menggunakan strategi 

pasokan bahan baku sebanyak 20persen dari lahan kebun sendiri dan 80persen 

dari mitra/agen (Aknesia et al. 2015). Pada perkembangan bisnis industri 

pengolahan kopi saat ini, strategi yang dilakukan oleh PT Golden Malabar 

Indonesia belum cukup maksimal karena semakin dikenalnya produk kopi arabika 

Java Preanger di kalangan pecinta kopi dan meningkatnya volume permintaan 

baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Ketika perusahaan baru dapat 

dengan mudah masuk ke dalam industri tertentu maka intensitas persaingan dalam 

industri akan meningkat. Kondisi ini jika terus berlanjut dikhawatirkan 

perusahaan akan tertinggal oleh para pendatang baru di industri pengolahan kopi 

arabika. Oleh karena itu diperlukan rekomendasi strategi  baru untuk memperbaiki 

kondisi PT Golden Malabar Indonesia dengan tujuan keberlanjutan perusahaan di 

masa depan. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan beberapa masalah yang 

sedang dihadapi oleh ini PT Golden Malabar Indonesia yaitu : 

1. Bagaimana kondisi internal dan eksternal PT Golden Malabar Indonesia di 

industri pengolahan kopi arabika saat ini? 

2. Bagaimana alternatif strategi bisnis PT Golden Malabar Indonesia dalam 

mengembangun keberlanjutan bisnis di masa depan? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini antara lain:  

1. Memaparkan gambaran umum PT Golden Malabar Indonesia dan strategi 

bisnis saat ini. 

2. Menganalisiskondisi internal dan eksternal PT Golden Malabar Indonesia 

di industri pengolahan kopi arabika. 
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3. Rekomendasi strategi bisnis yang tepat untuk PT Golden Malabar 

Indonesia di industri pengolahan kopi arabika saat ini.  

 

Manfaat Penelitian 

Hasil dari Penelitian ini diharapkan:  

a. Menghasilkan masukan dan informasi yang bermanfaat bagi pihak 

perusahaan serta memberi gambaran tentang strategi bisnis yang akan 

dilakukan oleh perusahaan dalam industri pengolahan kopi arabika.  

b. Bagi perusahaan pengolahan kopi arabika lainnya, mendapatkan 

rekomendasi bagaimana menganalisa industri pengolahan kopi arabika. 

c. Bagi penelitian selanjutnya, dapatmenjadi referensi untuk meneliti 

perusahaan industri pengolahan kopi arabika di daerah lain atau pada skala 

industrinya. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam lingkup PT Golden Malabar Indonesia. 

Fokus penelitian ini adalah bagaimana memformulasikan strategi perusahaan agar 

mampu menghadapi pertumbuhan industri pengolahan kopi arabika. 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSATAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 
 

 

Proses Manajemen Strategik 

 Menurut Kusumadmo (2013) hal utama dalam proses analisis strategi 

adalah mengintegrasikan kompetensi khusus yang dimiliki perusahaanuntuk 

menangkap peluang yang ada sehingga muncul pengembangan strategi baru. 

Rumusan strategi menurut David (2013) harus melalui beberapa tahapan untuk 

kemudian menjadi strategi pilihan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan. 

Tahapan tersebut terdiri dari: 

1. Tahapan input (Input Stage) 

Tahapan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dalam perumusan 

strategi. Alat bantu strategi yang dapat digunakan antara lain adalah 

Matriks EFE dan Matriks IFE atau Matriks CPM. 

2. Tahapan Pencocokan (Matching Stage) 

Setelah informasi yang dibutuhkan terkumpul kemudian masing-

masingnya dicocokkan. Tujuannya adalah untuk melihat manakah dari 

kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat digunakan dalam 

dalam menghadapi ancaman maupun peluang dari luar. Alat bantu strategi 

yang dapat digunakan antara lain adalah Matriks SWOT, Matriks BCG, 

Matriks SPACE, Matriks IE dan Matriks Grand Strategy. 

3. Tahapan Keputusan (Decision Stage) 

Ini adalah tahapan akhir dari proses pengambilan keputusan strategi. Pada 

tahapan ini, secara lebih terstruktur dan terprogram, dapat ditentukan 
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