
 

1 PENDAHULUAN 
 
 

Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara agraris menghadapi tantangan bagaimana 
meningkatkan produktivitas pertanian untuk memenuhi kebutuhan yang semakin 
meningkat.  Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas pertanian adalah 
dengan mekanisasi pertanian.  Untuk berjalannya mekanisasi pertanian dengan baik 
perlu adanya alat-alat dan mesin pertanian (alsintan) dalam jumlah yang memadai.  
Dengan demikian di Indonesia alsintan menjadi salah satu bisnis yang masih cukup 
besar peluangnya untuk berkembang.  Keberadaan perusahaan distributor alsintan 
yang sehat secara bisnis juga diharapkan menjadi salah satu pendukung 
keberhasilan mekanisasi pertanian di Indonesia. 

PT Bina Pertiwi (BP) adalah salah satu perusahaan swasta Indonesia yang  
merupakan anak perusahaan PT United Tractors Tbk (UT).  Bisnis utama 
perusahaan ini adalah perdagangan alat dan mesin pertanian.  Dalam website UT 
(www.unitedtractors.com), disebutkan bahwa aktivitas bisnis BP walaupun pada 
awalnya adalah perdagangan atau distributor alsintan, namun dalam 
perkembangannya BP juga menjadi distributor forklift, genset dan mesin konstruksi.  
BP mengageni produk traktor pertanian dan combine harvester merek Kubota, 
forklift merek Komatsu, serta genset merek Komatsu dan Kirloskar.  Sedangkan 
untuk bisnis produk mesin konstruksi, BP mengageni backhoe loader dan 
telehandler merek MST.  Sejak tahun 2018, BP juga mulai memasuki bisnis 
konstruksi transmisi listrik dan pembangkit listrik tenaga minihidro. 

Dengan lini bisnis yang cukup beragam, perusahaan ini tidak terlepas dari 
tantangan lambatnya pertumbuhan bisnis sebagai dampak adanya perubahan 
eksternal dan internal.  Para pemangku kepentingan, khususnya pemegang saham, 
dapat melihat bagaimana manajemen perusahaan mengatasi perubahan tersebut dari 
hasil kinerja perusahaan yang dilaporkan setiap tahunnya.  Salah satu hal yang 
menjadi perhatian mereka saat ini adalah nilai pertumbuhan penjualan dan 
keuntungan BP yang dalam beberapa tahun terakhir tidak memuaskan. 

Selain itu jika dilihat dari waktu berdirinya, PT Bina Pertiwi sudah tergolong 
cukup lama usianya dan hanya terpaut 4 tahun dari usia PT United Tractors Tbk 
sebagai induk perusahaannya.  Namun dengan usia perusahaan selama itu, jika 
melihat nilai pendapatannya, maka perkembangan bisnis PT Bina Pertiwi masih 
sangat tertinggal dibanding induknya.  Kontribusi BP terhadap total pendapatan 
grup usaha UT pada tahun 2018 adalah hanya 1.19%. 
 

Tabel 1  Kinerja bisnis PT Bina Pertiwi 2014-2018 (dalam juta rupiah) 
Deskripsi        2014 2015 2016 2017 2018 
Pendapatan 1 003 621  1 006 767       930 753    1 010 028 1 010 050 
Gross Profit 166 869    184 491     130 811     139 109   84 633 

Sumber : Data internal BP 
 
Dari sisi pertumbuhan bisnis, berdasarkan data pada Tabel 1 dapat dilihat 

bahwa selama lima tahun terakhir nilai pendapatan BP relatif stagnan.  Bahkan pada 
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tahun 2016 BP mencatatkan penurunan pendapatan.  Selain itu BP juga mengalami 
penurunan nilai gross profit. 

Berdasarkan fakta-fakta dan data kinerja tersebut, dewan direksi UT meminta 
manajemen BP untuk melakukan aktivitas baik perbaikan operasional maupun 
perubahan strategik.  Salah satu langkah perbaikan jangka pendek yang telah 
dilakukan pada awal tahun 2019 ini adalah adanya penambahan lini bisnis baru 
yaitu perdagangan suku cadang alat berat yang sebelumnya dijalankan oleh anak 
perusahaan UT lainnya.  Selain itu pada awal tahun 2019 jajaran direksi BP juga 
mengalami perubahan dengan diangkatnya presiden direktur, direktur product 
support dan direktur keuangan yang baru menggantikan pejabat sebelumnya yang 
memasuki masa pensiun. 
 
 

Perumusan Masalah  

Dari paparan latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa masalah PT 
Bina Pertiwi saat ini.  Masalah-masalah tersebut tercermin dari kinerja 
pertumbuhan bisnis BP yang stagnan, pertumbuhan keuntungan yang menurun dan 
negatif, dan minimnya kontribusi BP terhadap pendapatan konsolidasi induknya.  
Semua ini adalah masalah yang harus disikapi dengan baik oleh manajemen 
perusahaan. 

Adanya kondisi tersebut menjadi penting bagi manajemen BP untuk 
mengevaluasi dan melakukan formulasi strategi bisnis agar bisa memperbaiki 
kinerja dan mendukung pengembangan bisnis BP.  Dalam kaitan dengan formulasi 
strategi maka diperlukan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis 
lingkungan eksternal dan internal yang mempengaruhi pertumbuhan bisnis PT Bina 
Pertiwi saat ini. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai 
berikut: 

1. Faktor-faktor strategis lingkungan eksternal dan internal apa saja yang 
mempengaruhi pertumbuhan bisnis PT Bina Pertiwi? 

2. Strategi apa saja yang dapat diterapkan oleh PT Bina Pertiwi untuk 
meningkatkan pertumbuhan bisnisnya? 

3. Bagaimana peta jalan (road map) yang bisa disarankan kepada manajemen 
PT Bina Pertiwi dalam menjalankan strategi untuk meningkatkan 
pertumbuhan bisnisnya? 

 
 

Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis faktor-faktor strategis lingkungan eksternal dan internal yang 
mempengaruhi pertumbuhan bisnis PT Bina Pertiwi 

2. Merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan 
pertumbuhan bisnis PT Bina Pertiwi 

3. Menyusun peta jalan (road map) dalam menjalankan strategi untuk 
meningkatkan pertumbuhan bisnis PT Bina Pertiwi 
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Manfaat Penelitian 

1. Bagi manajemen PT Bina Pertiwi: mendapatkan rekomendasi formulasi 
strategi yang tepat untuk pertumbuhan bisnisnya 

2. Bagi dunia pendidikan: dapat menjadi referensi dalam analisis formulasi 
strategi perusahaan 

3. Bagi peneliti: sebagai bahan pembelajaran dan peningkatan kemampuan 
analisis terhadap permasalahan bisnis. 

 
 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini terbatas pada formulasi strategi yang tepat bagi PT Bina Pertiwi 
dengan mengidentifikasi faktor-faktor eksternal dan internal perusahaan, menyusun 
strategi yang sesuai dengan faktor-faktor strategis utama yang mendukung 
pertumbuhan bisnis dan menyusun peta jalan (road map) untuk direkomendasikan 
kepada perusahaan. 

 
 
 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

Mekanisasi Pertanian dan Bisnis Alsintan 

Produktivitas pertanian secara khusus dan daya saing bangsa secara umum 
dapat ditingkatkan dengan penerapan alat dan mesin pertanian (mekanisasi 
pertanian) secara tepat (Tambunan dan Sembiring 2007).  Namun mekanisasi 
pertanian yang dijalankan di Indonesia belum berjalan secara optimal yang 
menunjukkan bahwa kinerja petani dalam adopsi teknologi belum cukup efektif, 
walaupun alsintan dapat memberikan keuntungan secara ekonomi dan finansial 
(Aldillah 2016).  Di lain pihak jumlah mesin pertanian belum cukup untuk 
memenuhi kebutuhan sehingga disarankan tipe dan jumlah mesin pertanian harus 
ditingkatkan sesuai kebutuhan dengan dukungan keuangan dan melibatkan pihak 
swasta (Paman et al. 2017).  Sementara ketepatan jumlah dan jenis alsintan, 
konsentrasi penyebaran lokasi, ketersediaan alsintan, ketepatan waktu penyediaan, 
serta kualitas pengerjaan alsintan akan mempengaruhi peningkatan akses alsintan 
oleh petani (Purwantini dan Susilowati 2017).  Pemerintah pun harus berperan 
menarik minat para pengusaha di pedesaan untuk berusaha di bidang mekanisasi 
pertanian serta mengembangkan alat dan mesin pertanian di pedesaan yang 
berpotensi besar dalam pertanian (Djamhari 2009). 
 
 

Industri Alat dan Mesin Pertanian 

Kajian mengenai perusahaan distribusi alsintan di Indonesia belum banyak 
dilakukan.  Salah satu kajian yang ada adalah studi peningkatan daya saing industri 
kecil menengah alat dan mesin pertanian di Sumatera Barat dengan menggunakan 
analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) dan Quantitative 
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Strategic Planning Matrix (QSPM) (Kamil et al. 2017).  Menurut Kamil et al. 
(2017), faktor penentu daya saing industri alsintan terdiri atas tingkat keuntungan 
industri alsintan, strategi pemasaran yang efektif, kualitas alsintan, jaminan 
pasokan bahan baku, penguasaan teknologi produksi, peran nyata stakeholders, 
kondisi persaingan dan standardisasi produk.  Sedangkan strategi yang didapatkan 
dari kajian tersebut adalah strategi defensif dengan prioritas pada peningkatan 
kualitas produk alsintan sesuai voices of customer dan penciptaan produk yang 
inovatif (Kamil et al. 2017).  Inovasi produk merupakan salah satu faktor penggerak 
pasar alsintan (Caban et al. 2018).  

Dari sisi strategi pemasaran, untuk melayani pelanggan, perusahaan alsintan 
perlu berinvestasi dalam metode-metode pemasaran sehingga bisa meningkatkan 
image produk dan menjaga kesetiaan pelanggan (Nunes et al. 2017).  Sedangkan 
untuk meningkatkan profitabilitas dan competitiveness perusahaan alsintan perlu 
melakukan pengelolaan material yang efektif serta fokus pada pertumbuhan 
penjualan dengan diversifikasi portofolio yang tepat (Manoj 2014).  Adapun model 
bisnis yang menjanjikan bagi industri alsintan adalah model product service system 
dengan menggunakan analisis Political, Economy, Social, Technology, 
Environment, Legal (PESTEL) untuk mengidentifikasi faktor makro yang 
mempengaruhi lingkungan perusahaan (Ziout dan Azab 2015).  Permintaan traktor 
dipengaruhi kondisi lingkungan seperti halnya di India pengaruh monsoons sangat 
tinggi selain juga ada pengaruh dari ketersediaan kredit, periode pembayaran, 
ukuran dan produktivitas lahan, subsidi pemerintah, harga traktor, permintaan tahun 
sebelumnya dan rencana pemerintah terkait ekspor-impor bahan pangan (Lal dan 
Singh 2016). 

Abbasi et.al (2013) menggunakan matriks SWOT dan QSPM untuk 
memformulasikan strategi pada bisnis permesinan, yang menghasilkan tujuh 
strategi prioritas yaitu: meningkatkan kualitas teknologi untuk bersaing dengan 
produksi luar negeri, membentuk departemen penjualan dan pemasaran, melakukan 
program penghematan biaya, mendirikan perusahaan multinasional, meningkatkan 
jumlah tenaga ahli, konsentrasi pada pasar khusus, dan bekerja sama dengan 
kompetitor.	 
 
 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

Manajemen strategi merupakan proses terus-menerus dalam membuat, 
menerapkan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan yang membantu perusahaan 
mencapai tujuannya (Gurel dan Tat 2017).  Menurut Pearce dan Robinson (2009), 
definisi manajemen strategi adalah sekumpulan keputusan dan aktivitas yang 
menghasilkan formulasi dan implementasi rencana untuk mencapai tujuan 
perusahaan, dengan 9 aktivitas utama: 

1. Rumuskan misi perusahaan, termasuk  purpose, filosofi dan sasaran. 
2. Lakukan analisis atas kondisi dan kemampuan internal perusahaan. 
3. Periksa lingkungan eksternal perusahaan, baik faktor persaingan maupun 

situasi umum. 
4. Analisis opsi-opsi perusahaan dengan menyesuaikan antara sumber daya 

dan lingkungan eksternal. 
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5. Identifikasi opsi yang paling diharapkan dengan mengevaluasi setiap opsi 
menggunakan misi perusahaan 

6. Pilih sekumpulan tujuan dan strategi jangka panjang yang akan mencapai 
opsi yang paling diharapkan. 

7. Kembangkan tujuan tahunan dan strategi jangka pendek yang sejalan 
dengan tujuan dan strategi jangka panjang. 

8. Implementasi pilihan strategi berdasarkan alokasi sumber daya 
9. Evaluasi keberhasilan proses strategi sebagai bahan masukan untuk 

pengambilan keputusan di masa depan. 
Proses manajemen strategi dapat diurutkan dalam tiga tahap, yaitu : proses 

formulasi strategi, proses implementasi strategi, dan proses evaluasi strategi (David  
2009).  Proses formulasi strategi yang baru perlu dilakukan sebagaimana menurut 
Djordjević (2014) bahwa formulasi strategi esensinya merupakan pemeriksaan 
apakah perusahaan melakukan hal yang benar, karena cepat atau lambat strategi 
terbaik pun akan selalu menjadi usang.  Dalam proses formulasi strategi, 
perusahaan melakukan perencanaan strategik secara formal (de Kluyver dan Pearce 
2009).  Perencanaan strategik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
perusahaan (Natasha dan Devie 2013), (Ardiyanto 2016).  Di sisi lain bisnis 
perusahaan yang strateginya tidak koheren mempunyai kinerja yang buruk (Parnell 
2010). 

Pertumbuhan bisnis PT Bina Pertiwi dipengaruhi oleh kondisi lingkungan 
eksternal dan internal perusahaan.  Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk 
mengenali situasi saat ini melalui faktor-faktor eksternal maupun internal (Abdi et 
al. 2013).  Pemeriksaan lingkungan eksternal dan internal perusahaan merupakan 
hal yang sangat penting dalam proses perencanaan strategi (Arslandere dan Ocal 
2018).  Analisis SWOT mengungkapkan situasi perusahaan saat ini yang 
memungkinkan perusahaan dapat mengembangkan rencana-rencana kegiatan, 
sehingga bila digunakan dengan tepat dapat memberikan landasan yang baik bagi 
formulasi strategi (Gurel dan Tat 2017).  Analisis SWOT merupakan komponen 
yang sangat penting dalam formulasi strategi (Abdi et al. 2013). 

Pada saat ini kondisi pertumbuhan PT Bina Pertiwi mengalami stagnasi dalam 
lima tahun terakhir atau manajemen BP menyebutnya sebagai “struck in the 
middle”.  Strategi yang dijalankan perusahaan saat ini adalah melebarkan lini bisnis 
selain dari alsintan, dengan juga menjalankan bisnis forklift, mesin konstruksi, 
kontraktor transmisi listrik dan penyedia pembangkit listrik minihidro.  Langkah 
terbaru perusahaan pada tahun 2019 adalah mengambil alih bisnis suku cadang alat 
berat yang sebelumnya dijalankan oleh sesama anak perusahaan UT lainnya yaitu 
PT Andalan Multi Kencana. Dengan berbagai lini bisnis yang dijalankan tersebut 
ternyata BP masih belum bisa mengoptimalkan manfaat dari pertumbuhan industri 
di mana perusahaan menjalankan usahanya yaitu di sektor pertanian, infrastruktur, 
dan energi.  Dengan demikian BP perlu melakukan identifikasi dan analisis faktor-
faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi lingkungan bisnis perusahaan.  

Kerangka kerja untuk analisis lingkungan eksternal adalah menggunakan 
analisis Political, Economy, Social, Technology, Environment, Legal (PESTEL) 
dan analisis lingkungan industri 5 forces Porter, sedangkan kerangka kerja untuk 
analisis lingkungan internal adalah menggunakan analisis fungsi organisasi seperti 
pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan (Sammut-Bonnici 
dan Galea 2015). 
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Berdasarkan kerangka kerja analisis tersebut evaluasi faktor-faktor strategis 
dari kondisi eksternal dilakukan dengan menggunakan analisis PESTEL yang 
mengidentifikasi pengaruh faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment 
dan legal terhadap PT Bina Pertiwi.  Kondisi eksternal dievaluasi menggunakan 
analisis 5 forces Porter atas persaingan industri yang mempengaruhi bisnis PT Bina 
Pertiwi.  Demikian pula evaluasi faktor-faktor strategis dari kondisi internal 
dilakukan dengan menggunakan analisis fungsional perusahaan terhadap fungsi-
fungsi organisasi PT Bina Pertiwi yang terdiri atas pemasaran, operasional, sumber 
daya manusia dan keuangan. 

Setelah faktor-faktor strategis yang didapatkan dari analisis eksternal 
kemudian diidentifikasi peluang (opportunities) dan ancaman (threat) dengan 
menggunakan matriks External Factor Evaluation (EFE).  Demikian pula 
berdasarkan faktor-faktor strategis yang didapatkan dari analisis internal 
diidentifikasi kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) dengan 
menggunakan matriks Internal Factors Evaluation (IFE).  Matriks External 
Factors Evaluation (EFE) dan Internal Factors Evaluation (IFE) merupakan 
matriks input awal yang meringkas peluang dan ancaman utama lingkungan serta 
kekuatan dan kelemahan utama perusahaan, dan bagaimana dampaknya kepada 
perusahaan (Capps dan Glissmayer 2012).  Matriks EFE dan IFE disebut juga tabel 
EFAS (External Factors Analysis Summary) dan IFAS (Internal Factors Analysis 
Summary) yang dikombinasikan menjadi matriks SFAS (Strategic Factors Analysis 
Summary) berkembang untuk mengatasi kritik atas kelemahan analisis SWOT yang 
bila digunakan bersama akan menghasilkan alat analisis strategi yang kuat  
(Wheelen dan Hunger 2012). 

Setelah melakukan analisis EFE dan IFE kemudian dibuat matriks IE yang 
bertujuan memetakan posisi strategis PT Bina Pertiwi saat ini.  Matriks Internal-
External (IE) dibentuk dari penggabungan matriks EFE dan IFE (David dan David 
2017).  Dengan matriks IE akan diketahui grand strategy yang cocok untuk 
diterapkan pada perusahaan. Penggunaan matriks IE ini adalah untuk memperoleh 
strategi bisnis di level korporat (Winardi 2014). 

Matriks SWOT digunakan untuk melakukan mengembangkan grand strategy 
yang terpilih dari matriks IE menjadi beberapa strategi bisnis (Budiman et.al 2018).   
Ommani (2011) menyebutkan matriks SWOT menghasilkan 4 kelompok strategi: 

1. Strategi S-O (agresif): bagaimana kekuatan digunakan untuk bisa 
memanfaatkan peluang 

2. Strategi W-O (konservatif): bagaimana mengatasi kelemahan yang 
menghalangi pemanfaatan peluang 

3. Strategi S-T (kompetitif): bagaimana kekuatan digunakan untuk 
mengurangi dampak ancaman 

4. Strategi W-T (defensif): bagaimana kelemahan diperbaiki sehingga bisa 
mencegah dampak ancaman. 

Posisi strategis yang didapatkan dari matriks IE menjadi acuan pemilihan dan 
pengembangan strategi dengan menggunakan matriks SWOT, apakah titik beratnya 
pada strategi S-O, W-O, S-T, atau W-T.  Strategi alternatif yang disusun pada 
matriks SWOT ini sangat bergantung kepada peluang dan ancaman yang ada serta 
kondisi kekuatan dan kelemahan PT Bina Pertiwi pada saat ini. 

Strategi alternatif yang didapatkan dari matriks SWOT kemudian dipetakan 
menjadi peta jalan (road map) dengan menggunakan arsitektur strategik PT Bina 
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Pertiwi dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kinerja saat ini dalam 
mencapai tujuan yang diharapkan.  Sebagaimana Pujonggo et al. (2016) memakai 
arsitektur strategik yang berasal dari hasil perumusan strategi dengan analisis 
SWOT untuk peningkatan kinerja.   

Arsitektur strategik pada dasarnya adalah cetak biru tingkat tinggi untuk 
pengembangan fungsi baru, akuisisi kompetensi baru atau perpindahan kompetensi 
saat ini yang merupakan penghubung penting atas perencanaan jangka pendek dan 
perencanaan jangka panjang (Hamel dan Prahalad 1994).  Demikian juga menurut 
Ungerer dan Uys (2005) bahwa arsitektur strategik sebuah lembaga atau perusahaan 
adalah sebuah pendekatan untuk rencana yang luas atas peluang-peluang sebagai 
cerminan dari jalan yang potensial untuk masa depan. 

Dalam arsitektur strategik, strategi terpilih yang akan diimplementasikan bisa 
dipetakan sehingga memudahkan pelaksana untuk membaca, memahami, 
melaksanakan, dan mengevaluasinya (Yoshida 2006).  Palupiningrum et al.  (2015) 
menggunakan arsitektur strategik untuk memetakan fokus strategi dari tahun ke 
tahun.  Lebih jauh Rismon (2010) menggunakan arsitektur strategik dengan 
pendekatan analisis lingkungan eksternal menggunakan PEST, analisis lingkungan 
internal menggunakan rantai nilai, matriks IE, kompetensi inti, industry foresight, 
dan gap analysis. Selanjutnya arsitektur strategik berupa road map tersebut 
disarankan kepada manajemen PT Bina Pertiwi untuk menjadi panduan dalam 
implementasi strategi perusahaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dalam 
jangka waktu tertentu. 

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. 
  

 
Gambar 1  Kerangka pemikiran penelitian  

Strategi yang mendukung pertumbuhan bisnis BP 

Perumusan masalah PT Bina Pertiwi 
Pertumbuhan stagnan dan profitabilitas menurun 

Analisis Eksternal 
Peluang dan Ancaman dari sisi Politik, Ekonomi, 

Sosial, Teknologi serta Persaingan 

Analisis Internal  
Kekuatan dan Kelemahan BP dari sisi pemasaran, 

operasional, keuangan dan SDM 

Grand Strategy di level korporat BP 

Peta jalan (road map) strategi BP 

Implikasi Manajerial 




