
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Menurunnya harga karet alam dunia dunia dari titik tertinggi pada tahun 

2011 yaitu sebesar US$ 5,8 per kg menjadi US$ 1,3 per kg pada tahun 2017 

memberikan dampak terhadap pendapatan petani sehingga daya beli petani 

terhadap barang primer dan sekunder menurun (ANRPC 2018, Syarifa et al. 2016). 

Berdasarkan data BPS (2017) pada tahun 2016 produksi karet alam dalam negeri  

mencapai 3,35 juta ton dimana sekitar 77 % diekspor dan 600 ribu ton atau sekitar 

18 % diserap di dalam negeri, sedangkan sisanya menjadi persediaan. 

Untuk memenuhi kebutuhan aspal yang berkualitas tinggi serta 

meningkatkan penyerapan karet alam di dalam negeri, pemerintah Indonesia 

sebagai konsumen utama aspal di Indonesia mulai mencanangkan program 

pengaspalan yang menggunakan bahan dengan campuran karet padat atau Serbuk 

Karet Alam Teraktivasi (SKAT). Program pemerintah tersebut selain berupaya 

meningkatkan daya serap karet alam dan meningkatkan kualitas aspal, diharapkan 

dapat meningkatkan kesejahteraan petani karet yang merupakan pemasok terbesar 

karet alam nasional. 

PT. Bintang Djaja merupakan salah satu perusahaan terbesar yang 

berkecimpung dalam industri aspal nasional. Dalam rangka memberikan layanan 

terbaik kepada konsumennya manajemen perusahaan selalu berupaya untuk 

memperbaiki kualitas aspal yang diproduksinya. Selain aspal biasa, PT. Bintang 

Djaja memproduksi aspal modifikasi berupa aspal polimer yang memiliki kualitas 

tinggi. Penyediaan produk aspal berkualitas tinggi menjadi sebuah tuntutan 

dikarenakan volume kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya. Program 

pemerintah dalam pengembangan industri aspal karet untuk infrastruktur tentu 

menjadi hal yang penting bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang aspal 

terutama dalam pengembangan usahanya. Untuk mengakomodasi rencana 

pemerintah tersebut, manajemen perusahaan perlu mempersiapkan rencana 

pengembangan produksi SKAT. 

Rencana pengembangan yang akan dilakukan oleh manajemen perusahaan 

harus dilakukan analisis secara matang sehingga diperoleh hasil yang optimum 

dari setiap penggunaan sumber daya yang ada dengan memperhatikan berbagai 

aspek, diantaranya adalah penentuan lokasi yang paling ideal untuk produksi 

SKAT, pasar, teknis organisasi, lingkungan, resiko, sosial, kebijakan pemerintah 

serta kelayakan finansial terhadap proyek yang akan dibangun.  

Pemilihan lokasi untuk penempatan fasilitas produksi yang merupakan 

keputusan yang penting secara strategis akan memberikan dampak langsung 

terhadap daya saing dan kinerja perusahaan. Pilihan lokasi yang akurat dapat 

memastikan ketersediaan produk yang memadai kapanpun dan dimanapun 

dibutuhkan, lokasi yang baik juga menarik pelanggan sehingga meningkatkan 

angka penjualan di pasar bisnis yang sangat kompetitif saat ini. Sebagai keputusan 

penting, kemungkinan kesalahan pada periode ini dapat menyebabkan banyak 

kerugian seperti tingginya biaya transportasi, kehilangan tenaga kerja terampil dan 

keuntungan masa depan (Koc dan Hasan 2015).  
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Memilih tempat terbaik pendirian sebuah pabrik dengan dua atau lebih 

lokasi berdasarkan faktor yang berbeda adalah masalah keputusan multi kriteria. 

Kriteria, seperti jaringan transportasi, kedekatan dengan pasar, sumber bahan baku, 

ketersediaan sumber daya manusia yang diperlukan, peraturan pemerintah akan 

mempengaruhi pemilihan lokasi pabrik yang akan dibangun, dimana jenis dan 

kriteria  tersebut akan berbeda-beda bergantung pada jenis pabrik yang akan 

dibangun (Azizi dan Ramezanzadeh 2013). 

Lokasi pabrik yang akan dibangun oleh PT. Bintang Djaja tentunya harus 

mempertimbangkan berbagai hal yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan 

baik pada kondisi saat ini maupun kondisi disaat yang akan datang agar 

perusahaan dapat berhasil dan selalu kompetitif, sehingga dapat terhindar dari 

potensi kerugian atas investasi yang telah ditanamkan serta alokasi sumberdaya 

lainnya apabila mencari lokasi yang baru. 

Dari sisi permintaan, penggunaan aspal di  dalam  negeri  mencapai  1,6 juta 

ton/th, dengan demikian jika kadar karet yang digunakan adalah 5-7 %  maka total 

pemakaian karet berpotensi mencapai 112.000 ton/th. Potensi penyerapan karet 

untuk aditif aspal sangat besar, mengingat panjang jalan yang telah beraspal saat 

ini baru mencapai 326.629 km, masih terdapat 211.209 km jalan yang belum 

beraspal. Selain jalan biasa, jalan tol pun  terus  berkembang  dimana  pada  tahun  

2015  baru  mencapai  1000 km  akan  terus meningkat dan diperkirakan mencapai 

3000 km pada tahun 2025 (Tim Aspal Karet 2016, BPS 2017). Pasar bagi 

perusahaan sangat penting karena merupakan penerima atau pengguna produk dari 

perusahaan itu sendiri, seperti dikemukakan Cravens (2006) untuk dapat 

memenangkan persaingan sebuah perusahaan harus fokus terhadap pasar ataupun 

konsumen dengan produk dari perusahaan yang memiliki nilai bagi konsumennya. 

Selain Indonesia, terdapat negara Asia Tenggara lainnya yang juga produsen 

karet alam utama dunia ikut mengembangkan aspal karet yaitu Malaysia dan 

Thailand. Negara-negara tersebut melakukan pengembangan dengan bahan baku 

karet yang berbeda, dimana Malaysia menggunakan karet berupa blanket, 

sedangkan Thailand menggunakan karet padat berupa Ribbed Smoked Sheet (RSS), 

dengan skema proses pembuatan seperti pada Gambar 1. 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

      

        (Tim Aspal Karet 2016) 
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Gambar 1 Skema proses pembuatan aspal karet di Negara Thailand dan Malaysia 
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Secara proses, pembuatan aspal karet dengan menggunakan lateks 

merupakan yang paling mudah dilakukan jika dibandingkan dengan menggunakan 

karet padat. Seperti dikemukakan Prastanto (2014) lateks pekat relatif lebih 

mudah bercampur dengan aspal panas dibandingkan karet  alam  mentah  fasa  

padat,  meskipun  dalam  pencampurannya  seringkali menimbulkan  percikan  

dan  gelembung  karena  keberadaan  air  dan  pengawet amoniak  yang  menguap  

serta  terjadi  koagulasi  lateks. Namun demikian, ketersediaan lateks di Indonesia 

masih terbatas jika dibandingkan dengan karet dalam bentuk padat, sehingga 

untuk pembuatan aspal karet di Indonesia cenderung untuk menggunakan karet 

dalam bentuk padat. 

Perkembangan teknologi pembuatan aditif aspal dengan bahan baku karet 

padat untuk aspal karet di Indonesia terbagi menjadi masterbatch basah dan 

masterbatch kering atau serbuk karet alam teraktivasi (SKAT). Produk 

masterbatch basah yang dihasilkan berupa lembaran tipis serta bersifat lengket. 

Produk masterbatch basah dikirim ke pabrik aspal karet untuk diolah lebih lanjut 

menjadi aspal karet sebelum dikirim ke asphalt mixing plant (AMP) untuk 

dicampurkan kedalam agregat, sedangkan produk SKAT yang dihasilkan berupa 

serbuk yang bersifat free flow dan tidak lengket, sehingga produk SKAT dapat 

langsung dikirim ke AMP untuk dicampurkan dengan agregat. SKAT telah siap 

untuk dikomersialisasikan, sehingga merupakan sebuah peluang bisnis baru bagi 

PT. Bintang Djaja selaku distributor dan produsen aspal modifikasi. 

 Organisasi perusahaan yang baik harus diperhatikan oleh manajemen 

sehingga hierarki organisasi yang dibentuk dapat optimal terutama dalam 

menjalankan aktivitas pekerjaan sehingga dapat tercipta produktivitas dan 

efisiensi yang tinggi (Killman et al. 1991). Suatu industri yang berdiri tentunya 

memiliki dampak terhadap lingkungan, dimana pelaku harus memikirkan dan 

melakukan cara agar dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dari 

limbah industrinya dengan melaksanakan teknologi bersih, memasang alat 

pencegah pencemaran, melakukan proses daur ulang dan yang terpenting adalah 

melakukan pengolahan limbah (Supraptini 2002). 

Salah satu tantangan dalam berbisnis adalah mengelola dan mengurangi 

resiko yang dalam setiap situasi bisnis, dimana perusahaan harus dapat 

mengidentifikasi hal yang dapat menjadi resiko bagi kelangsungan perusahaan 

tersebut. Hal penting lainnya dalam mengembangkan maupun membangun sebuah 

bisnis adalah melakukan analisis keuangan terhadap kegiatan yang akan dilakukan 

sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya proyek dari sisi keuangan. 

 

Perumusan Masalah 

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas jalan raya dan 

meningkatkan pendapatan petani karet melalui penyerapan karet alam pada sektor 

infrastruktur berupa aspal karet dengan mengembangkan produk SKAT. Pada saat 

ini, belum ada pabrik industri SKAT untuk aspal karet dengan basis karet padat, 

sehingga masih sangat terbuka untuk melakukan pendirian pabrik tersebut di 

berbagai wilayah di Indonesia.  

Industri SKAT untuk aspal karet berbasis karet padat merupakan industri 

baru baik di Indonesia maupun di dunia begitu pula bagi PT. Bintang Djaja selaku 

supplier dan produsen aspal. Sampai dengan tahun 2017 pendekatan 
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industrialisasi pada industri SKAT masih dalam bentuk pilot project yang 

dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dengan mesin dan peralatan produksi 

berlokasi di Pusat Penelitian Karet Bogor, sedangkan uji gelar aspal di ruas jalan 

Cikampek, Jawa Barat. Kegiatan pilot project ini melibatkan stakeholder yang 

cukup lengkap yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat, Pusat Penelitian Karet dan pakar aspal dari pihak swasta. 

Untuk pendirian sebuah pabrik baru yang dapat memberikan hasil terbaik 

bagi perusahaan diperlukan analisis terkait lokasi yang paling sesuai, analisis 

aspek pasar, teknis, organisasi, lingkungan, resiko, kebijakan pemerintah dan 

sosial industri SKAT serta analisis kelayakan secara finansial terhadap pabrik 

yang akan dibangun pada lokasi yang dipilih. 

Dari dua teknologi karet padat untuk aspal yang dikembangkan oleh 

Indonesia, secara teknis teknologi SKAT merupakan teknologi yang lebih siap 

untuk dilakukan komersialisasi serta memiliki kelebihan dimana produk yang 

dihasilkan lebih mudah untuk diaplikasikan untuk proses berikutnya dalam 

pengaspalan jalan. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dalam merumuskan pendirian 

pabrik SKAT perlu untuk mengetahui :  

1. Dimana lokasi potensial untuk mendirikan pabrik SKAT? 

2. Bagaimana aspek non finansial seperti pasar, teknis, organisasi, lingkungan, 

resiko, sosial dan kebijakan pemerintah industri SKAT? 

3. Apakah industri SKAT layak secara finansial? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

1. Menganalisis lokasi potensial untuk pendirian pabrik SKAT 

2. Menganalisis aspek non finansial antara lain pasar, teknis, organisasi, 

lingkungan, resiko, sosial dan kebijakan pemerintah pada industri SKAT 

3. Menganalisis kelayakan finansial industri SKAT  

 

Manfaat Penelitian 

1. Sebagai masukan dan panduan bagi PT. Bintang Djaja, calon investor industri 

SKAT lainnya dan pemerintah  

2. Sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Sebagai batasannya penulis dalam penelitian ini akan membatasi ruang 

lingkup pembahasan dimana penelitian dilakukan terhadap industri SKAT 

berbahan karet padat berupa blanket. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




