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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Tebu merupakan salah satu komoditi perkebunan andalan yang ada di 

Indonesia. Tebu sebagai bahan baku utama dalam pembuatan gula mempunyai 

peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Kebutuhan gula di Indonesia dari 

tahun ke tahun tidak diimbangi dengan peningkatan produksi gula di Indonesia.  

Sampai saat ini kondisi industri gula di Indonesia masih memprihatinkan apabila 

ditinjau dari aspek produktivitas, perkembangan areal maupun hubungan sosial 

yang ada (Aminuddin 2016). Luas lahan tebu yang stagnan, kapasitas dan efisiensi 

pabrik gula yang masih rendah dibandingkan industri gula di negara-negara lainnya, 

harga gula internasional yang relatif stagnan, jumlah petani tebu yang semakin 

menurun seiring dengan berkembang dan meningkatnya daya saing petani komoditi 

perkebunan lainnya merupakan salah satu penyebab penurunan produksi gula di 

Indonesia. Ketersediaan lahan tanaman tebu semakin tahun semakin menurun (Eko 

2010). Mardianto et al. (2005) menyatakan bahwa banyak petani yang beralih dari 

menanam tebu menjadi menanam komoditi lain yang memberikan keuntungan 

seperti padi. Untuk meningkatkan kembali jumlah produksi tebu di Indonesia, maka 

pemerintah harus dapat mendorong terlaksananya sistem yang terintegrasi dari hulu 

ke hilir. Dengan sistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir, maka perusahaan dapat 

minimalisasi biaya produksi, selain juga adanya jaminan untuk petani tebu menjual 

hasil tebu yang dipanen. Untuk meningkatkan produksi gula, perusahaan dapat 

memperbaharui mesin kapasitas giling, memperluas areal tanam dengan membuka 

lahan baru dan mengurangi jam pemberhentian giling dalam arti mesin harus terus 

beroperasi. 

Menurut Sessu (2016), produksi gula berkorelasi positif dengan total luas 

tanaman tebu, tetapi berkorelasi negatif dengan volume impor. Hal ini berimplikasi 

bahwa untuk membangun industri gula yang tangguh pada produksi gula nasional 

harus ditingkatkan dan impor gula harus dikurangi. Sementara itu, konsumsi gula 

dalam negeri yang semakin tinggi namun tidak diimbangi dengan produksi dalam 

negeri yang menyebabkan harus dilakukannya impor gula untuk memenuhi 

konsumsi gula. Produktivitas industri gula yang semakin menurun dari tahun ke 

tahun mengakibatkan adanya kesenjangan yang semakin lebar antara produksi dan 

konsumsi gula nasional. Dari  sisi produksi, terjadi inefisiensi yang mengakibatkan 

penurunan jumlah produksi gula, sedangkan dari sisi konsumsi, dengan 

meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, bertambahnya pendapatan per kapita, 

perubahan pola konsumsi masyarakat dan pertumbuhan industri pengolahan 

makanan dan minuman menyebabkan konsumsi gula akan cenderung terus  

meningkat. Penurunan produksi gula yang tidak diimbangin dengan tingginya 

tingkat konsumsi masyarakat dapat ditunjukkan pada Tabel 1. 
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Tabel 1 Produksi gula tahun 2011-2015 

Tahun 
Produksi 

(Ton) 

Konsumsi 

(Ton) 

Ekspor 

(Ton) 

Impor 

(Ton) 

Luas Area 

(Hektar) 

2011 2.24 juta 4.6 juta 686 2.37 juta 434.96 ribu 

2012 2.60 juta 5.2 juta 487 2.74 juta 442.66 ribu 

2013 2.55 juta 5.5 juta 514 3.34 juta 470.94 ribu 

2014 2.58 juta 5.8 juta 806 2.93 juta 472.68 ribu 

2015 2.53 juta 6.1 juta 814 3.37 juta 455.82 ribu 

Rata-rata 

Laju 

Pertumbuhan 

(%) 

3.3 7.3 8.6 10.1 1.2 

Sumber: BPS (2017), data diolah. 

 

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah produksi gula jauh di 

bawah kebutuhan (konsumsi). Laju pertumbuhan rata-rata produksi selama lima 

tahun terakhir juga jauh di bawah laju pertumbuhan konsumsi. Keterbatasan 

kapasitas produksi tentu akan mengakibatkan selisih antara produksi dan konsumsi 

selalu negatif. Industri gula di Indonesia merupakan salah satu industri yang sangat 

mendukung perekonomian negara. Namun seiring berjalannya waktu, tingkat 

konsumsi gula yang terus meningkat tidak dapat diimbangi oleh tingkat produksi 

gula di Indonesia sehingga menyebabkan pemerintah harus melakukan impor gula 

guna mencukupi kebutuhan gula nasional. Gula tebu yang dikonumsi oleh seluruh 

lapisan asyarakat akan terus meingkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk 

(Budiman 2001). 

Banyak faktor yang menjadi penyebab meningkatnya impor gula, dan yang 

terutama adalah ketidakmampuan industri gula dalam negeri untuk memenuhi 

kebutuhan gula masyarakat yang terus meningkat. Peningkatan kebutuhan gula 

disebabkan karena adanya pertambahan jumlah penduduk dan meningkatnya 

pendapatan per kapita. Upaya mencapai swasembada gula telah dilakukan 

pemerintah melalui berbagai kebijakan untuk mendorong peningkatan produksi, 

rehabilitasi dan perluasan kapasitas pabrik gula, pembangunan pabrik-pabrik gula 

baru dan stabilisasi harga gula di dalam negeri. Namun dari berbagai upaya tersebut 

banyak kendala yang dihadapi pemerintah, mulai dari semakin sempitnya lahan 

untuk ditanami tebu sehingga kapasitas produksi pabrik gula menjadi tidak optimal, 

teknologi produksi gula yang masih tertinggal dan budidaya tanaman tebu yang 

tidak mampu bersaing dengan tanaman lain seperti padi dan palawija. Masalah- 

masalah tersebut menjadikan industri gula kita tidak efisien dan tidak mampu 

bersaing di pasar dunia. Produksi gula pasir dalam negeri semakin tidak mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga kekurangan tersebut harus ditutupi gula 

impor yang terus meningkat lagi dari tahun ke tahun. Ketergantungan impor yang 

tinggi terjadi karena inefisiensi pada industri gula yang menjadi kendala utama 

belum bisa teratasi meskipun berbagai upaya telah ditempuh (Sapuan 1998). 

Perusahaan yang memproduksi gula nasional terbagi menjadi dua yaitu 

BUMN dan perusahaan gula swasta. PTPN IX, X, XI dan XIV merupakan BUMN 

yang mengelola industri gula yang ada di Indonesia. PT Perkebunan Nusantara X 

(PTPN X) adalah salah satu BUMN gula yang terintegrasi dari hulu ke hilir. PTPN 
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X membawahi 11 pabrik gula yang terletak di daerah Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, 

Nganjuk, Kediri dan Tulungagung.  

Persaingan dalam era globalisasi dan era bebas yang ketat menuntut setiap 

perusahaan untuk menghadapi persaingan yang semakin tajam salah satunya adalah 

PTPN X. Perusahaan harus memiliki strategi bersaing yang kuat dengan 

memanfaatkan segala aspek yang ada khususnya dalam bidang teknologi yang 

harus dikelola seoptimal mungkin. Penilaian kinerja juga sangat penting untuk 

dilakukan pada setiap perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar terjadi proses 

perbaikan yang terus berkelanjutan proses perbaikan ini merupakan langkah paling 

strategis bagi perusahaan dalam mempertahankan visi dan misis yang telah 

ditetapkan (Suryadi 2005).  Terkait akan hal ini, perusahaan-perusahaan gula di 

Indonesia termasuk PTPN X perlu menetapkan strategi bisnis guna memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan gula nasional dan meningkatkan daya saing dalam 

tantangan dan peluang pasar yang terus berkembang. 

 

Perumusan Masalah 

Peningkatan konsumsi gula di Indonesia dari tahun ke tahun memberikan 

peluang yang cukup luas bagi peningkatan jumlah produksi pabrik gula. Hal ini 

karena produksi gula di dalam negeri saat ini dirasakan belum mampu memenuhi 

kebutuhan gula nasional di Indonesia (BPS 2015). Penurunan produktivitas industri 

gula dapat menimbulkan kesenjangan antara produksi dan konsumsi gula nasional. 

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi gula di Indonesia, maka Pemerintah 

melakukan impor gula. PTPN X merupakan salah satu produsen gula terbesar di 

Indonesia.  

Dalam upaya mengurangi impor gula, PTPN X berupaya untuk 

memperbaiki strategi dan meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. 

Beberapa langkah strategi diantaranya menjaga pasokan tebu agar bahan baku 

produksi tetap tersedia secara berkelanjutan dan melakukan revitalisasi. Dari latar 

belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi 

permasalahan akibat volume impor gula yang relatif tinggi dan menurunnya 

produksi gula nasional. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan harus dapat 

melaksanakan optimalisasi dalam kegiatan produksi dan operasi (Siahaan 2000). 

Dengan adanya beberapa langkah strategis yang dilakukan PTPN X untuk 

meningkatkan daya saing, maka penelitian ini menitikberatkan masalah pada: 

1. Bagaimana posisi PTPN X dalam peta industri gula di Indonesia? 

2. Apa saja yang menjadi prioritas alternatif strategi PTPN X? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Menganalisis posisi PTPN X dalam peta industri gula di Indonesia. 

2. Menentukan prioritas strategi bisnis yang dapat diimplementasikan oleh PTPN 

X. 
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Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi peneliti, sebagai media pembelajaran dalam melatih kemampuan analisis 

dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh 

2. Bagi pembaca atau akademisi, diharapkan dapat memberikan ilmu bagi 

kemajuan dunia pendidikan manajemen keuangan dan sebagai referensi untuk 

bahan literatur bagi penelitian selanjutnya. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka ruang lingkup 

penelitian ini dibatasi pada PT Perkebunan Nusantara X pada unit usaha utama 

industri gula. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan laporan kinerja 

keuangan dan data BPS untuk mengetahui perkembangan gula di Indonesia. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Manajemen Strategi  

Kinerja perusahaan perlu di evaluasi agar sesuai dengan visi dan misi 

perusahaan. Penilaian kinerja sangat penting untuk dilakukan pada setiap 

perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar terjadi proses perbaikan yang terus 

berkelanjutan proses perbaikan ini merupakan langkah paling strategis bagi 

perusahaan dalam mempertahankan visi dan misi yang telah ditetapkan (Suryadi 

2005). David (2002) menyampaikan lebih spesifik bahwa manajemen strategi 

sebagai seni dan ilmu untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan 

mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan suatu 

organisasi mencapai tujuannya. Manajemen strategi memadukan manajemen, 

pemasaran, keuangan, produksi/ operasi, penelitian dan pengembangan serta sistem 

informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasi. 

Wheelen dan Hunger (2010) menyatakan bahwa proses manajemen 

strategis meliputi pengamatan lingkungan dengan tujuan agar strategi dapat 

diimplementasikan dalam organisasi, perumusan strategi, implementasi strategi, 

evaluasi dan pengendalian.  Dengan adanya manajemen strategi dalam perusahaan 

ataupun organisasi akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan atau 

organisasi itu sendiri. Manajemen strategi membantu perusahaan untuk menyadari 

adanya perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis sehingga perusahaan mampu 

merumuskan strategi secara sistematik terhadap perubahan yang terjadi. Sebuah 

perusahaan harus mempunyai strategi karena untuk mengetahui tujuan 

dibangunnya sebuah perusahaan. Langkah pertama dalam merumuskan strategi 

adalah pernyataan misi, yang mempunyai peranan dalam menentukan tujuan, 

strategi dan kebijakan perusahaan. Selanjutnya perusahaan mengimplementasikan 

strategi dan kebijakan perusahaan melalui program kerja, anggaran dan prosedur. 

Akhirnya, perusahaan mengevaluasi kinerja untuk mengetahui apakah sudah tepat 

aktivitas perusahaan dengan tujuan dibangunnya perusahaan tersebut.  
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