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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara beriklim tropis dan memiliki sumberdaya alam 
yang melimpah. Ketersediaan sumberdaya alam yang melimpah di Indonesia 
dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai matapencaharian utama dalam 
mensejaterakan kehidupannya, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara 
agraris. Meskipun setiap tahunnya komposisi tenaga kerja yang berada pada 
sektor pertanian menurun, sektor pertanian tetap menjadi matapencaharian utama 
bagi masyarakat Indonesia, dimana sepertiga dari jumlah pekerja di Indonesia 
bekerja di sektor pertanian (BPS 2016). Selain itu, kotribusi sektor pertanian 
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) selama tahun 2011 hingga 2014 lebih 
dari 14%, dimana jumlah ini melebihi kontribusi dari sektor lainnya. 
 
Tabel 1 Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian serta kontribusinya 

terhadap total PDB pada tahun 2011-2014 
Lapangan Usaha 2011 2012 2013* 2014** 

PDB Sektor Pertanian 1,091,447 1,193,453 1,310,427 1,446,722 
Total PDB 7,419,187 8,230,926 9,087,277 10,094,929 
Total PDB Non Migas 6,795,884 7,589,809 8,419,134 9,391,537 
Kontribusi PDB Pertanian 
per Total PDB 14.71% 14.50% 14.42% 14.33% 

Kontribusi PDB Pertanian 
per Total PDB Non Migas 16.06% 15.72% 15.56% 15.40% 
* Angka Sementara **Angka Sangat Sementara 
Sumber: BPS (2016) 
  

Terdapat beberapa subsektor dalam sektor pertanian, salah satunya adalah 
subsektor hortikultura. Subsektor hortikultura cukup menjanjikan karena memiliki 
produktivitas lahan per hektar lebih tinggi (dibandingkan dengan komoditas 
tanaman pangan) dan memiliki harga jual yang lebih tinggi menjadikan hasil 
tanaman hortikultura menjanjikan nilai profit yang lebih baik. Dilihat dari sisi 
permintaan, pertumbuhan perekonomian dan pertumbuhan jumlah masyarakat 
menengah keatas menjanjikan permintaan produk hortikultura yang semakin 
meningkat (Yulianto 2013). Perkiraan permintaan yang semakin meningkat ini 
tidak diimbangi dengan adanya peningkatan penawaran, terlihat dari nilai ekspor-
impor produk hortikultura. Secara keseluruhan pada tahun 2015 nilai impor 
produk hortikultura lebih tinggi dibandingan dengan nilai ekspornya, sehingga 
menyebabkan neraca perdagangan pada produk hortikultura menjadi bernilai 
negatif (KEMENTAN 2016). Hal ini merupakan peluang bisnis bagi para pelaku 
usaha produk hortikultura dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. 

Peluang bisnis hortikultura yang menjanjikan serta lahan dan iklim di 
Indonesia yang mendukung kegiatan budidaya tanaman hortikultura menyebabkan 
tanaman hortikultura banyak ditanam di Indonesia. Komoditas hortikultura dibagi 
menjadi dua, yaitu buah-buahan dan sayuran. Dari beragam produk hortikultura 
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yang tergolong sebagai sayuran, tomat merupakan salah satu komoditas unggulan 
Indonesia yang banyak dibudidayakan. Dari sisi luas lahan, tanaman tomat 
memiliki lahan terluas keenam dibandingkan dibandingkan komoditas lainnya.  

 
Tabel 2 Luas panen, produksi, dan produktivitas enam komoditas unggulan 

hortikultura Indonesia tahun 2013-2015 

No. Komoditas Tahun Luas Panen 
(Ha) 

Produksi 
(Ton) 

Produktivitas 
(Ton/Ha) 

1 Cabe Rawit 2013 125 122 713 502 5,70 
2014 134 882 800 473 5,93 
2015 134 869 869 937 6,45 

2 Cabe Besar 2013 124 110 1 012 879 8,16 
2014 128 734 1 074 602 8,35 
2015 120 847 1 045 182 8,65 

3 Bawang 
Merah 

2013 98 937 1 010 773 10,22 
2014 120 704 1 233 983 10,22 
2015 122 126 1 229 184 10,06 

4 Kentang 2013 70 187 1 124 282 16,02 
2014 76 291 1 347 825 17,67 
2015 66 983 1 219 269 18,2 

5 Kubis 2013 65 248 1 480 625 22,69 
2014 63 116 1 435 838 22,75 
2015 64 625 1 443 232 22,33 

6 Tomat 2013 59 758 992 780 16,61 
2014 59 008 915 987 15,52 
2015 54 544 877 792 16,09 

Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (2016) dan KEMENTAN (2016) 
(Diolah) 

 
Jawa Barat merupakan daerah (provinsi) penghasil produk tomat terbesar 

di Indonesia. Hal ini terlihat dari kontribusi Jawa Barat yang menghasilkan 33,26 
% dari total produksi tomat, jauh mengalahkan Sumatera Utara (kontribusi 9,21 
%) dan Sumatera Barat (kontribusi 8,09 %) yang ada di peringkat dua dan tiga 
(Kementrian Pertanian 2016). PT Mitra Tani Parahyangan (MTP) merupakan 
salah satu pelaku bisnis hortikultura di Cianjur, Jawa Barat yang memanfaatkan 
peluang bisnis komoditas hortikultura, terutama komoditas tomat. PT. MTP 
merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanian yang mencakup 
budidaya dan pemasaran produk hortikultura. Terdapat 160 jenis tanaman 
hortikultura yang dipasarkan oleh PT MPT, namun produk utama yang 
diperdagangkan adalah sayuran tomat. Selain melakukan kegiatan produksi 
sayuran tomat sendiri, PT. MTP juga mengandalkan sistem kemitraan dalam 
memenuhi permintaan produk sayuran tomat tersebut. 

PT. MTP saat ini memiliki peluang dalam memperluas pasar. Hal ini 
ditandai dengan adanya permintaan yang tidak hanya berasal dari Pulau  Jawa, 
tetapi permintaan juga berasal dari luar Pulau Jawa yaitu dari Kalimantan. Selain 
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menjadi peluang dalam memperluas pasar, kesempatan ini juga dapat dijadikan 
perusahaan sebagai perluasan jalur distribusi agar perusahaan dapat terus 
berkembang. Tingkat persaingan yang semakin ketat dan keterbatasan 
kemampuan PT. MTP untuk memenuhi permintaan pasar membuat PT MPT 
sangat tergantung dengan mitra-mitranya. PT MPT membutuhkan strategi yang 
tepat untuk memperkuat hubungan kemitraan perusahaan agar dapat mencapai visi 
dan misi PT. MTP di masa depan. 

 
 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian sebelumnya, PT. MTP ingin memperluas pangsa 
pasarnya hingga ke luar Pulau Jawa. Tetapi perusahaan tidak mampu 
melaksanakannya tanpa bantuan mitra tani. Hal ini terjadi karena PT. MTP 
memiliki keterbatasan-keterbatasan seperti sempitnya lahan produksi dan 
ketidakmampuan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas lahan. 
Ketidakmampuan ini terlihat dari jumlah permintaan yang berkisar antara 1,5 - 2 
ton/hari, sedangkan perusahaan hanya menyumbang sepuluh hingga 15 persen 
pasokan kebutuhan produk sayuran tomat setiap harinya dan 90 persen pasokan 
produk sayuran tomat berasal dari mitra tani perusahaan. Hal ini menunjukkan 
bahwa PT. MTP memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada para 
mitranya, dan PT. MTP akan semakin bergantung kepada mitra jika perusahaan 
benar-benar ingin melakukan ekspansi pasar.  

 

 
Gambar 1 Rata-rata pasokan tomat harian perbulan pada tahun 2016 

 
Gambar 1 merupakan rata-rata pasokan harian per bulan selama bulan 

Januari hingga September 2016, dimana pasokan yang berasal dari mitra ini 
sangat fluktuatif. Hal ini menyebabkan munculnya permasalahan berupa 
kekurangan atau kelebihan pasokan, dimana kebutuhan harian 
minimumperusahaan sebanyak 1500 kg/hari. Tidak adanya perjanjian terkait 

1505	
1314	

1798	

1499	
1272	

1492	
1340	 1402	 1451	

0	
200	
400	
600	
800	
1000	
1200	
1400	
1600	
1800	
2000	

Jumlah	(kg)	



4 
 

 
 

dengan kuantitas minimum tomat yang harus dikirimkan oleh mitra kepara PT. 
MTP menyebabkan perusahaan tidak memiliki kepastian terkait jumlah produk 
tomat yang diterima dari mitra. Ketika terjadi kekurangan pasokan tomat dari 
mitra dan hasil produksi, perusahaan akan melakukan pemenuhan jumlah pasokan 
dengan cara melakukan pembelian produk tomat di pasar tradisional atau 
melakukan pembelian ke perusahaan sejenis, sehingga permasalahan ini 
meningkatkan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi pasokan. 

Berdasarkan hasil wawancara, sebenarnya PT. MTP ingin meningkatakan 
jumlah produksinya. Hal ini bertujuan agar kebutuhan tomat harian dipenuhi dari 
hasil produksi kebun sendiri serta PT. MTP tidak terlalu bergantung kepada mitra 
untuk mencukupi kebutuhan harian tersebut. Tetapi dengan keterbatasan-
keterbatasan PT. MTP, terutama keterbatasan modal (dana) dalam rangka 
memperluas skala produksi serta memperbaiki produktivitas lahan, PT. MTP 
membutuhkan strategi jangka pendek untuk menjaga agar kebutuhan tomat harian 
dapat terpenuhi. PT. MTP menjadikan mitra sebagai solusi utama saat perusahaan 
tidak mampu mencukupi pasokan tomat melalui jalur produksi. Dengan adanya 
permasalahan fluktuasi suplai tomat dari mitra, PT. MTP harus memperbaiki 
kerjasama (kemitraan) yang telah dijalankan selama lebih dari sepuluh tahun 
tersebut, dan secara bersamaan PT. MTP harus membenahi bagian produksi untuk 
mencapai tujuan jangka panjang perusahaan, yaitu mampu memasok produk 
tomat dari kebun sendiri. Oleh karena itu, PT. MTP membutuhkan strategi-
strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan jangka pendek serta jangka 
panjang perusahaan, yaitu terkait dengan pemenuhan kebutuhan tomat harian 

Untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan, maka 
penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 

1. Untuk mengatasi kekurangan pasokan dan mengefisienkan biaya, berapa 
jumlah stok yang harus dipesan dalam sekali pemesanan serta berapa kali 
(frekuensi) pemesanan yang dapat dilakukan selama satu tahun?  

2. Apa saja faktor eksternal dan intenal yang mempengaruhi pemenuhan 
pasokan tomat pada PT. MTP? 

3. Apa saja strategi alternatif yang dapat dilakukan PT. MTP agar dapat 
memenuhi dan meningkatkan pasokan tomat? 

4. Apa strategi utama yang dapat dilakukan PT. MTP agar dapat memenuhi 
dan meningkatkan pasokan tomat? 

 
 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan maslaah yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis jumlah pesanan ekonomis dalam satu kali pesanan (Q*) dan 
frekuensi (F) pemesanan dalam setahun; 

2. Menganalisis faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pemenuhan 
pasokan tomat oleh petani mitra PT. MTP; 

3. Menganalisis dan merumuskan beberapa strategi alternatif agribisnis yang 
dapat dilakukan PT. MTP agar dapat meingkatkan pasokan tomat; dan 

4. Menganalisis dan memilih strategi utama yang dapat dilakukan PT. MTP 
agar dapat meingkatkan pasokan tomat. 
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Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 
terkait yaitu: 

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 
sederhana terkait dengan sistem pemesanan ekonomis yang dapat 
meminimumkan biaya, serta memberi strategi alternatif dan mengarahkan 
perusahaan dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi pasokan 
tomat. 

2. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi salah satu syarat kelulusan program 
magister Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor. 

3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
dalam pengembangan ilmu dalam pengambilan strategi alternatif 
pengembangan usaha sayuran tomat melalui kemitraan di PT. MTP.. 

 
 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada perumusaan strategi prioritas 
dalam pemenuhan pasokan produk tomat di PT. MTP. Penelitian ini berfokus 
pada kegiatan pemenuhan pasokan yang berasal dari lahan sendiri dan pasokan 
dari mitra untuk meningkatkan pasokan tomat di PT. MTP. Peneliti membuat 
formulasi strategi-strategi alternatif berdasarkan hasil observasi di lapangan dan 
wawancara dengan stakeholder internal dan eksternal. Tahapan implementasi dan 
evaluasi strategi tidak dibahas dalam penelitian ini dan diserahkan kepada pihak 
manajemen perusahaaan. 

 
 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian, Manfaat, dan Pola-Pola Kemitraan 

Pengertian Kemitraan 
Kemitraan (partnership) merupakan suatu asosiasi yang terdiri dari dua 

orang atau lebih sebagai pemilik bersama yang menjalankan suatu bisnis mencari 
keuntungan (Spencer 1977). Pengertian lain mengatakan bahwa kemitraan 
merupakan hubungan atau proses (bisnis) dimana beberapa pelaku berperan dalam 
setiap proses untuk menciptakan keunggulan bersaing (Poirer dan Reiter 1996). 
Inti dari kemitraan adalah hubungan antara pelaku mitra, dimana pihak-pihak 
tersebut saling berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama (berupa keuntungan) 
dan nantinya hasil yang diperoleh dari proses bisnis tersebut didistribusikan secara 
merata untuk setiap pihak yang berkolaborasi (Burn 1962). 
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