
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Tebu merupakan bahan baku utama dari pembuatan gula. Sebagian besar 

industri tebu di Indonesia berlokasi dan berproduksi di daerah Jawa dan Sumatera. 

Hasil pengolahan pada industri tebu di ubah menjadi gula, alkohol, tetes (molase), 

dan produk-produk lainnya. Proses pengolahan tebu dimulai dari pemerasan tebu 

yang menghasilkan nira, kemudian disaring, dimasak, dan diputihkan sampai 

menjadi kristal putih yaitu gula. 

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 71 tahun 2015 tentang Bahan 

Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis, gula merupakan komoditas bahan pokok 

strategis bersamaan dengan minyak goreng, dan juga tepung terigu. Masuknya gula 

pada perpres tersebut membuat produk gula harus dapat memenuhi pangsa pasar, 

memiliki kualitas mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.  

Perubahan dalam jumlah produksi, konsumsi, harga, dan pemasaran gula 

bisa mengundang timbulnya bermacam gejolak dalam masyarakat, baik dalam hal 

ekonomi maupun politik dan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk 

mengatasinya (Hasan dan Rachman, 1983). Gula merupakan sebuah barang atau 

produk yang harus di jaga jumlah produksi dan harganya, karena gula menyangkut 

pada hajat hidup orang banyak. Marpaung et al. (2011) menambahkan bahwa 

keberadaan industri gula dapat menjadi aset ekonomi dan sekaligus sebagai aset 

sosial yang penting. 

Data produksi, impor dan konsumsi gula di Indonesia dari tahun 2009 

hingga tahun 2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya (LSI 2017). Data 

produksi, impor dan konsumsi gula di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 
Sumber: Lembaga Surveyor Indonesia 

Gambar 1 Data produksi dan konsumsi gula di Indonesia 

 

Konsumsi gula di Indonesia terbagi menjadi dua golongan, yaitu Gula 

Kristal Putih (GKP) yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga dan Gula 

Kristal Rafinasi (GKR) yang digunakan untuk kebutuhan industri makanan, 

minuman, dan farmasi. Data pada Gambar 1 merupakan gabungan dari konsumsi 

Gula Kristal Putih (GKP) dan Gula Kristal Rafinasi (GKR). Berdasarkan Gambar 

1 dapat dilihat bahwa konsumsi gula di Indonesia mengalami peningkatan setiap 

tahunnya, hal ini diakibatkan oleh laju pertumbuhan dan perkembangan penduduk. 

Peningkatan konsumsi gula tidak diikuti dengan peningkatan produksi gula 
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nasional, sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan pasokan gula yang 

menyebabkan harus dilakukan impor gula dari negara penghasil gula lainnya seperti 

Brazil, India, dan Thailand. Menurut Hairani et al. (2013) faktor –faktor yang 

mempengaruhi impor gula di Indonesia berpengaruh secara nyata terhadap impor 

gula di Indonesia adalah impor tahun sebelumnya, konsumsi gula, harga gula 

internasional, perubahan pendapatan perkapita dan gula domestik. 

PT PG Rajawali II adalah salah satu anak perusahaan dari PT RNI 

(PERSERO) yang merupakan perusahaan BUMN dan berfokus pada industri gula. 

Seluruh perusahaan BUMN yang bergerak di bidang agroindustri berkewajiban 

untuk memenuhi permintaan pasar. PT PG Rajawali II memiliki 4 pabrik gula yang 

terdapat di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Faktanya dua pabrik gula yang dimiliki 

oleh PT PG Rajawali II adalah peninggalan zaman belanda, sedangkan dua pabrik 

lainnya baru dibangun pada tahun 1980an. Peratuan pemerintah tentang penutupan 

4000 tcd. Hingga saat ini PT PG Rajawali II belum mampu untuk memenuhi target 

tersebut, karena kondisi pabrik dan kebun yang ada pada saat ini kurang optimal. 

 Pemerintah menargetkan bahwa pada tahun 2019 swasembada gula harus 

dapat dicapai, namun hingga saat ini PT PG Rajawali II belum dapat berproduksi 

secara optimal. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu lahan tebu yang 

semakin berkurang, pabrik gula BUMN yang tidak efisien, serta petani tebu yang 

beralih menjadi petani komoditas lainnya akibat hancurnya harga jual tebu. Hal 

tersebut mengakibatkan produktivitas yang rendah dan biaya HPP yang tinggi, oeh 

karena itu diperlukannya upaya penataan ulang pabrik gula pada PT RNI 

(PERSERO) yang saat ini menghadapi masalah.  

Faktor internal dari perusahaan juga dapat berpengaruh pada tingkat 

produksi. Salah satu faktor tersebut adalah pemimpin organisasi dan budaya 

organisasi. Pemimpin merupakan sumber daya yang paling memiliki pengaruh 

dalam setiap kegiatan organisasi bisnis. Gaya kepemimpinan yang tepat dalam 

mengkoordinasi, memotivasi, dan mempengaruhi bawahan dapat meningkatkan 

produksi pada pabrik gula khususnya PT PG Rajawali II. Meningkatnya produksi 

akan mempengaruhi efisiensi dan efektivitas, hasil akhirnya adalah tingkat produksi 

yang diharapkan melebihi target harian produksi gula. Berdasarkan penjelasan 

tersebut maka penataan ulang pada pabrik gula perlu dilakukan agar PT PG 

Rajawali II dapat beroperasi secara optimal dan juga berkontribusi untuk memenuhi 

kebutuhan pasar terhadap gula sehingga swasembada gula dapat dilaksanakan pada 

tahun 2019. 

 

Perumusan Masalah 

PT PG Rajawali II memiliki kewajiban untuk dapat memproduksi gula secara 

maksimal, agar target swasembada gula pada tahun 2019 dapat dipenuhi. Untuk 

dapat memenuhi hal tersebut maka PT PG Rajawali II perlu melakukan penataan 

kembali pabrik gula yang sudah ada. 

Berdasarkan hal tersebut, masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja keuangan dan produksi pada PT PG Rajawali II?  

2. Gaya kepemimpinan apa yang terdapat pada PT PG Rajawali II? 

3. Budaya organisasi apa yang terdapat pada PT PG Rajawali II? 

4. Pabrik mana yang direkomendasikan untuk di tutup? 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis kinerja keuangan dan produksi pada PT PG Rajawali II. 

2. Menganalisis gaya kepemimpinan pada PT PG Rajawali II. 

3. Menganalisis budaya organisasi pada PT PG Rajawali II. 

4. Merekomendasikan pabrik yang memiliki urgensi untuk ditutup. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan usulan informasi dan 

rekomendasi bagi pengambil keputusan pada PT RNI (PERSERO) dan PT PG 

Rajawali II untuk melakukan penataan pabrik gula melalui alat analisis yang telah 

dipaparkan. Manfaat penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi 

ilmiah berupa penelitian terdahulu serta kajian untuk peneliti selanjutnya. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka ruang lingkup penelitian 

dibatasi pada hal-hal berikut ini 

1. Penelitian terbatas hanya pada pabrik gula PT PG Rajawali II yaitu PG 

Subang, PG Jatitujuh, PG Sindang Laut, dan PG Tersana Baru. 

2. Penelitian terbatas hanya pada tahap usulan penyusunan strategi penataan 

ulang pabrik gula melalui analisis kinerja keuangan, produksi, analisis gaya 

kepemimpinan dan analisis budaya organisasi. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kepemimpinan 

Menurut Pradana (2015) Organisasi yang berhasil memiliki sebuah ciri utama 

yang membedakannya dengan organisasi yang tidak berhasil, yaitu kepemimpinan 

yang dinamis dan efektif. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Hartanto (2016) 

bahwa seringkali perusahaan gagal akibat gaya kepemimpinan yang salah. 

Kepemimpinan menurut Moeljono (2003) adalah sifat yang yang melekat 

kepadanya sebagai pemimpin sementara pemimpin adalah manusianya. Sedangkan 

menurut Thoha (2003) kepemimpinan adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik 

perorangan maupun kelompok. Dari beberapa pengertian mengenai kepemimpinan 

diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan sifat yang melekat pada 

manusia untuk mempengaruhi perilaku orang lain baik perorangan maupun 

kelompok demi mencapai tujuan bersama secara suka rela. Terdapat semboyan Ki 

Hajar Dewantoro yang bermakna filosofis tentang kepemimpinan, yaitu: (1) Ing 

ngarso sung tulodo, yang berarti jika pemimpin berada di depan, maka ia memberi 
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