
 

1  PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara produsen dan pengekspor biji kopi di 

dunia. Indonesia dikenal sebagai produsen kedua terbesar di Asia dengan luas area 

tanam tanaman kopi lebih dari 1 juta hektar (Eccardi dan Sandalj 2002). Secara 

global, sejak tahun 2013 menurut International Coffee Organization (ICO), 

Indonesia adalah negara produsen biji kopi terbesar keempat di dunia, setelah 

Brazil, Vietnam dan Kolombia (ICO 2017). 

 

Tabel 1  Lima besar negara produsen biji kopi di dunia tahun 2011-2016 (ton) 

 
Sumber : Intenational Coffee Organization (2017) 

 

Indonesia memproduksi kopi arabika dan robusta yang tersebar di seluruh 

provinsi di Indonesia. Produksi kopi robusta di Indonesia mencapai 85% dari total 

produksi nasional dan arabika sebesar 15% dari total produksi nasional (USDA 

2015). Sentra produksi kopi robusta terletak di wilayah selatan Sumatera (Provinsi 

Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Jambi) yang memproduksi sekitar 70% 

dari total produksi kopi robusta Indonesia (Neilson 2015). 

Produksi kopi di Indonesia bersifat musiman yang berarti dalam bulan-bulan 

tertentu saja terdapat musim produksi biji kopi di Indonesia. Untuk panen kopi 

robusta berlangsung pada bulan April hingga Maret dan kopi arabika berlangsung 

pada bulan Oktober hingga September. Periode tersebut dikenal sebagai crop year 

atau marketing year karena musim yang lebih dominan terjadi di antara bulan April 

hingga Maret (misalnya April 2015 hingga Maret 2016).  

Produksi biji kopi di Indonesia didominasi oleh tiga sentra produksi utama 

yaitu Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatra Selatan. Ketiga 

sentra produksi ini adalah sentra produksi biji kopi robusta dimana ketiga daerah 

ini memproduksi 50 % dari total produksi biji kopi Indonesia (Dirjen Perkebunan  

2015). Total produksi biji robusta dari ketiga sentra produksi tersebut selama tahun 

2015 sebesar 367,805 ton dengan perincian Provinsi Sumatra Selatan sebesar 

147,090 ton (20 % dari produksi nasional), Provinsi Lampung sebesar 131,854 ton 

(18 % dari produksi nasional) dan Provinsi Bengkulu sebesar 88,861 ton (12 % dari 

produksi nasional) sebagaimana ditunjukkan di Gambar 1. 

Produksi biji kopi robusta dari ketiga provinsi ini lebih banyak ditujukan 

untuk perdagangan ekspor khususnya melalui pelabuhan peti kemas di Provinsi 

Lampung (Pelabuhan Panjang) karena arus lalu lintas peti kemas dan sarana yang 

lebih memadai di Provinsi Lampung dibandingkan dengan pelabuhan di Provinsi 

Sumatra Selatan (Pelabuhan Boom Baru-Palembang) maupun Provinsi Bengkulu. 

Dibandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan lainnya di Indonesia, persentase 

Negara 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Brazil 3,035,520 3,325,200 3,281,880 3,137,940 3,023,280 3,300,000 

Vietnam 1,590,000 1,404,120 1,656,600 1,590,000 1,724,220 1,530,000 

Kolombia 459,120    595,620    729,780    800,340    840,540    870,000    

Indonesia 638,640    691,140    675,900    685,080    739,020    689,460    

Ethiopia 407,880    373,980    391,620    397,500    402,840    396,000    
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volume ekspor biji kopi robusta dari provinsi Lampung bersifat dominan setidaknya 

75 % dari total ekspor biji kopi dari seluruh wilayah di Indonesia (Gambar 2). 

 

 
Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan (2015) 

Gambar 1 Sentra produksi kopi Indonesia tahun 2015 

 

 
Sumber : BPS, diolah (2016) 

Gambar 2 Ekspor biji kopi Indonesia dan Lampung tahun 2010-2016 

 

Menurut Chandra et al. (2013), prospek ekspor biji kopi robusta berdasarkan 

analisis peramalan masih memiliki prospek yang baik untuk sepuluh tahun ke 
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depan. Pelabuhan Peti Kemas ‘Panjang’ di Bandar Lampung adalah gerbang utama 

ekspor biji robusta di Indonesia. Terdapat setidaknya  65 eksportir biji kopi robusta 

yang terdaftar pada Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) dengan 31 eksportir 

yang aktif melakukan ekspor biji kopi robusta secara teratur setiap tahunnya.  

PT. Asia Makmur (PTAM) adalah perusahaan modal dalam negeri (PMDN) 

dengan ijin ekspor yang berdiri sejak tahun 2008. PTAM melakukan perdagangan 

biji kopi robusta yang dihasilkan dari teknologi kering (dry processed) dimana 

proses pengolahan biji kopi dari mutu asalan (mutu tingkat petani dan pengumpul) 

menjadi mutu ekspor melalui serangkaian proses. Bisnis utama PTAM adalah 

dalam bidang usaha perdagangan biji kopi robusta dengan orientasi ekspor. 

 

 

Perumusan Masalah 

PTAM sudah melakukan kegiatan ekspor biji kopi robusta sejak berdirinya 

yaitu sejak tahun 2008. Sejak berdirinya, orientasi bisnis PTAM adalah berorientasi 

ekspor ke berbagai negara. Namun dengan berkembangnya waktu dan pertumbuhan 

permintaan pasar domestik yang meningkat sebesar 4-5 % per tahun di Indonesia 

(ICO 2017) maka PTAM juga mulai melakukan penjualan di pasar dalam negeri 

sejak tahun 2012 (Gambar 3). Volume penjualan PTAM baik untuk pasar ekspor 

dan pasar domestik terlihat mengalami fluktuasi volume penjualan. Hal ini sangat 

dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku di pasar pasok. Ketersediaan bahan baku 

sangat ditentukan oleh faktor cuaca yang mempengaruhi tingkat produksi biji kopi 

serta faktor persaingan dengan perusahaan lain baik perusahaan dalam negeri 

(PMDN) dan perusahaan modal asing (PMA). 

 

 
Sumber: data diolah (2017) 

Gambar 3 Volume penjualan biji kopi robusta PT Asia Makmur tahun 2008-2016 
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Pengaruh faktor cuaca berpengaruh pada fluktuasi produksi dan ekspor biji 

kopi Indonesia (Gambar 2). Kondisi cuaca yang mendukung yaitu curah hujan yang 

tidak berlebih atau tidak kekurangan sangat berpengaruh pada tingkat produksi 

yang tinggi seperti contohnya kondisi cuaca tahun 2011, 2012, 2014 berpengaruh 

pada produksi  dan volume ekspor nasional yang tinggi pada tahun produksi 2012, 

2013 dan 2015. Kondisi curah hujan berlebih (La Nina) pada tahun 2010 berdampak 

pada penurunan produksi dan volume ekspor pada tahun 2011 juga pada tahun 2013 

yang berdampak pada penurunan produksi dan volume ekspor nasional tahun 2014. 

Kondisi kekeringan (El Nino) pada tahun 2015 berdampak pada penurunan 

produksi dan volume ekspor nasional pada tahun 2016. Berkurangnya tingkat 

produksi biji kopi tersebut mengakibatkan berkurangnya volume pasok di pasar 

pasok sehingga berpengaruh terhadap volume penjualan dan pendapatan PTAM 

secara signifikan.  

Dampak La Nina 2010 dan 2013 juga berpengaruh pada volume penjualan 

dan pendapatan PTAM pada tahun 2011 dan 2014 (Tabel 2). Pada tahun 2011, 

volume jual PTAM merosot 57.55 % dari tahun 2010 dan juga berdampak langsung 

pada pendapatan tahun 2011 yang merosot 41.13 % dari tahun 2010. Pada tahun 

2014, volume jual merosot 21.56 % dari tahun 2013 dengan pendapatan penjualan 

yang merosot sebesar 6.14 % dari tahun 2013. Sementara dampak El Nino 2015 

berpengaruh pada volume jual 2016 yang merosot 7.79 % dengan pendapatan yang 

merosot 4.17 % dari tahun 2015. 

 

Tabel 2  Pendapatan penjualan PTAM tahun 2008-2016 (ton) 

 
Sumber : PTAM (2017) 

 

Selain faktor cuaca, ketersediaan bahan baku juga dipengaruhi oleh 

persaingan di dalam negeri baik dengan perusahaan modal asing (PMA) atau 

perusahaan multi nasional (PMN) dan juga persaingan dengan sesama eksportir 

lokal atau perusahaan modal dalam negeri lainnya  (PMDN).  Kehadiran 

perusahaan modal asing (PMA) dengan pengelolaan manajemen, kemampuan 

finansial serta kemampuan pemasaran yang lebih baik adalah salah satu faktor yang 

membuat persaingan menjadi sangat ketat di Bandar Lampung. PMN adalah 

perusahaan yang berusaha di banyak negara; perusahaan ini biasanya sangat besar 

serta memiliki kantor dan pabrik cabang di banyak negara. Mereka biasanya 

memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkordinasi manajemen global. 

PMN merupakan jenis khusus perusahaan internasional yang terlibat dalam 

Volume Volume Total Naik/ Jumlah Pendapatan Naik/ Harga Kurs Harga

Tahun Jual Jual Volume Turun Total Turun Biji Kopi Rupiah Biji Kopi

Ekspor Lokal Penjualan Penjualan Penjualan Pendapatan Rata-Rata US Dollar Dunia

(ton) (ton) (ton) (%) (Rp) PTAM (%) (Rp/kg) (Rp/USD) (USD/ton)

2008 28,932 -       28,932   649,993,731,277      22,466    9,680      2,321      

2009 26,620 -       26,620   -7.99 423,658,769,204      -34.82 17,097    10,398    1,644      

2010 47,542 -       47,542   78.60 798,840,233,243      88.56 15,770    9,085      1,736      

2011 20,181 -       20,181   -57.55 470,306,543,923      -41.13 21,138    8,779      2,408      

2012 55,004 12,587 67,591   234.93 1,260,283,285,551   167.97 21,263    9,380      2,267      

2013 72,267 10,090 82,357   21.85 1,507,510,892,558   19.62 21,695    10,451    2,076      

2014 31,987 32,613 64,599   -21.56 1,408,074,457,142   -6.60 26,300    11,878    2,214      

2015 60,542 9,094   69,636   7.80 1,437,405,452,904   2.08 25,996    13,392    1,941      

2016 45,804 18,410 64,214   -7.79 1,377,461,046,460   -4.17 25,990    13,307    1,953      
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kombinasi aktivitas mulai dari mengekspor atau mengimpor sampai pada skala 

penuh proses pemanufakturan di luar negeri (Oktaviani et al. 2014).  

 Volume ekspor PMA terlihat cenderung meningkat setiap lima tahun 

dimana  pada periode 2001-2005, pangsa pasar ekspor biji kopi robusta oleh PMA 

sebesar 20-34 %, meningkat menjadi 22-36 % pada periode 2006-2010 dan menjadi 

cukup dominan pada periode 2011-2016 sebesar 46-53% (Tabel 3).  

 

Tabel 3  Perbandingan volume ekspor PMA – PMDN di Lampung (2001-2016) 

 
Sumber: data diolah (2017) 

 

PTAM sebagai perusahaan perorangan yang dikelola berdasarkan manajemen 

keluarga memandang perlu perbaikan dan penguatan strategis di dalam perusahaan 

seiring dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan 

perusahaan di masa depan. Langkah strategis ini diperlukan dalam upaya 

mempertahankan serta memperluas penjualan baik pada pasar dalam  negeri dan 

pasar luar negeri serta penguatan manajemen PTAM sekalipun saat ini manajemen 

PTAM dikelola secara kekeluargaan.  

Langkah strategis dimulai dengan penyesuaian antara kekuatan internal 

perusahaan dan kekuatan eksternal PTAM yaitu analisis terhadap faktor-faktor 

strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) untuk menilai 

kondisi PTAM saat ini. Setelah analisis faktor strategis tersebut maka 

pengembangan strategi khusus diperlukan untuk menghadapi ancaman serta 

merebut peluang yang ada melalui proses analisis, perumusan dan evaluasi strategi 

dalam lingkup perencanaan strategis. Dari proses tersebut maka PTAM dapat 

menilai secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal yang terdapat dalam 

lingkup bisnis biji kopi robusta serta dapat mengantisipasi perubahan lingkungan 

eksternal yang terjadi.  Identifikasi faktor strategis bertujuan untuk memaksimalkan 

kekuatan dan peluang yang dimiliki PTAM sekaligus meminimalisir kelemahan 

serta ancaman yang dihadapi PTAM. 

Tahun PTAM PMN PMDN Total PMN PMDN PTAM

(ton) (ton) (ton) (ton) (%) (%) (%)

2001 74,715     146,340   221,055   34 66

2002 56,888     119,395   176,283   32 68

2003 63,028     161,954   224,982   28 72

2004 74,741     205,039   279,780   27 73

2005 67,415     263,268   330,683   20 80

2006 53,035     189,592   242,627   22 78

2007 56,427     150,347   206,774   27 73

2008 28,932  90,973     242,617   333,590   27 73 9

2009 26,620  113,157   238,929   352,086   32 68 8

2010 47,542  95,393     170,776   266,170   36 64 18

2011 20,181  103,631   101,004   204,635   51 49 10

2012 55,004  166,641   150,632   317,273   53 47 17

2013 72,267  186,534   193,052   379,585   49 51 19

2014 31,987  104,007   121,600   225,607   46 54 14

2015 60,542  166,544   176,191   342,735   49 51 18

2016 45,804  127,739   122,219   249,958   51 49 18
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Analisis faktor strategis dilakukan melalui analisis faktor strategis eksternal 

yang dideskripsikan di dalam Matriks Faktor Strategi Eksternal (EFAS – External 

Factors Analysis Summary) dan analisis faktor strategis internal yang 

dideskripsikan di dalam Matriks Faktor Strategi Internal (IFAS – Internal Factors 

Analysis Summary).  Kedua analisis faktor strategi tersebut diperlukan untuk 

mengetahui berbagai kemungkinan peluang dan ancaman yang harus diantisipasi 

serta upaya perbaikan kelemahan dan pengembangan kekuatan PTAM. 

Dari kedua analisis tersebut didapatkan faktor-faktor dominan secara 

internal dan eksternal perusahaan yang akan menjadi landasan dalam penyusunan 

Strategic Factor Analysis Summary (SFAS) atau Rangkuman Analisis Faktor 

Strategis. Dari matriks SFAS tersebut akan dikembangkan suatu susunan rencana 

strategi melalui analisis SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) 

yang mana hasil identifikasi faktor prioritas akan diterjemahkan kedalam langkah 

strategis baik itu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. 

 

 

Pertanyaaan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka 

pertanyaan penelitian dalam tesis ini adalah : 

1. Faktor-faktor internal dan eksternal apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman yang berpengaruh bagi PTAM dalam pengembangan 

bisnis biji kopi robusta dari Lampung ?  

2. Bagaimana perencanaan dan formulasi strategi pengembangan yang dapat 

diterapkan oleh PTAM untuk terus tumbuh dan berkembang baik di pasar 

ekspor maupun pasar domestik ?  

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah dan pertanyaan penelitian 

sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis kondisi bisnis PTAM saat ini serta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya baik itu berupa faktor pendukung maupun faktor kendala 

yang dimiliki oleh PTAM.    

2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal dan eksternal yang menjadi 

kekuatan, kelemahan, peluang dan  ancaman yang berpengaruh secara strategis 

terhadap pengembangan bisnis  PTAM.  

3. Merumuskan rekomendasi strategi bagi PTAM dalam pengembangan bisnisnya 

supaya dapat terus tumbuh dan berkembang.  

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak 

yaitu :  

1. Bagi penulis, memberikan informasi dan alternatif strategi pengembangan 

bisnis kepada PTAM dalam pengembangan bisnis biji kopi robusta di Lampung. 



 

7 

2. Bagi PTAM, memberikan gambaran kepada manajemen mengenai kondisi-

kondisi saat ini serta langkah strategis berikutnya dalam meraih target pangsa 

pasar ekspor yang diinginkan PTAM   

3. Bagi pemerintah,  memberikan gambaran praktik serta lingkungan bisnis yang 

terjadi khususnya pada bisnis biji kopi robusta diantara perusahaan modal 

dalam negeri (PMDN) dan perusahaan modal asing (PMA). 

4. Bagi akademisi, memberikan informasi perdagangan ekspor biji kopi robusta di 

Bandar Lampung dan manajemen strategis yang terlibat di dalam badan usaha 

modal dalam negeri serta sebagai referensi bagi pengembangan penelitian di 

masa yang akan datang. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup perencanaan dan formulasi strategi 

pengembangan bisnis biji kopi robusta yang berbasis pada optimalisasi semua 

faktor pada perusahaan baik itu faktor internal maupun faktor eksternal yang 

mempengaruhi kelangsungan perusahaan. Penelitian ini difokuskan pula untuk 

merancang rumusan strategi pengembangan bisnis biji kopi robusta PTAM 

berdasarkan rekomendasi dari semua pihak  yang terkait.  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Bisnis 

Definisi bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan 

tujuan memperoleh profit (Griffin dan Ebert 2003). Secara historis kata bisnis 

dari bahasa Inggris business, dari kata dasar busy yang berarti "sibuk" dalam 

konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk 

mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan.  

Suatu institusi atau organisasi bisnis yang menghasilkan profit pada saat 

dimana pendapatan total pada satu periode lebih tinggi dari total biaya pada periode 

yang sama (Griffin dan Ebert 2003). Menurut Wild dan Wild (2013), bisnis 

internasional adalah transaksi komersial yang melintasi batas dari dua atau lebih 

dari dua negara yang mana melibatkan kegiatan ekspor maupun impor. Kegiatan 

ekspor sendiri memiliki makna barang dan jasa yang dijual di luar negeri yang 

dikirim dari suatu negara.  

 

 

Model Bisnis Biji Kopi Robusta 

Perusahaan eksportir biji kopi saat ini melakukan bisnis ekspornya melalui 

tiga marketing channel (Siswoputranto 1993)  yaitu melalui perusahaan dagang 

perantara,  melalui perusahaan yang bertindak sebagai agen eksportir dan melalui 

perdagangan langsung dengan kalangan pembeli. Perusahaan dagang perantara 

yaitu perusahaan-perusahaan ini bergerak sebagai pelaku dagang kopi (principal) 

yang mengadakan kontrak-kontrak dagang antara perusahaan eksportir di negara 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
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