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1  PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Persaingan di sektor industri saat ini semakin kompetitif. Industri yang ingin 

terus bertahan dalam persaingan harus memiliki daya saing yang tinggi. Hal 

tersebut dapat tercipta jika didukung oleh struktur yang kuat, tingginya peningkatan 

nilai tambah dan produktifitas di sepanjang rantai nilai produksi, serta sumber daya 

yang produktif. Tantangan dalam dunia bisnis Indonesia yang berasal dari dalam 

negeri adalah persaingan antar perusahaan atau industri, baik dalam harga, promosi, 

pelayanan purna jual, dan sebagainya, sedangkan tantangan dari luar negeri adalah 

masuknya produk dari negara lain dengan harga yang lebih murah dengan kualitas 

dan desain yang lebih menarik. Konsep daya saing berkaitan dengan kemampuan 

meningkatkan posisi tawar (bargaining position) dalam memaksimalkan 

pencapaian tujuan. Kondisi persaingan yang semakin ketat menyebabkan setiap 

pelaku bisnis harus mampu membuat produk sesuai kebutuhan dan keinginan pasar 

yang lebih berkualitas dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan pesaing. 

Pengukuran daya saing perlu dilakukan guna mengetahui industri yang mampu 

bersaing di pasar yang semakin kompetitif (Wiyadi 2009). 

Indonesia memiliki luas hutan sebesar 120 773 441.71 ha (BPS 2017). 

Dengan luas hutan tersebut, industri madu merupakan salah satu industri yang 

memiliki potensi besar untuk dikembangkan saat ini di Indonesia. Madu merupakan 

salah satu produk hasil hutan bukan kayu yang telah ditetapkan sebagai prioritas 

pengembangan oleh Kementrian Kehutanan dan menjadi komoditas unggulan. 

Madu juga dapat dimanfaatkan sebagai suplemen kesehatan, kecantikan, anti 

toksin, obat luka, serta sebagai bahan baku industri makanan dan minuman.  

Selain itu madu juga menjadi komoditas dengan pangsa pasar global yang 

cukup menjanjikan. Divisi Hortikultura dan lintas sektor pertanian Kanada 

mencatat selama periode 2013-2017 nilai ekspor madu oleh beberapa negara di 

seluruh dunia terus menunjukkan peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari 

meningkatnya nilai penjualan sepuluh besar negara pengekspor madu yang 

ditunjukkan pada Gambar 1.  

 
Sumber: Statistics Canada 2017 (data diolah) 

Gambar 1  Nilai penjualan madu di seluruh dunia 
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Produksi madu di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Tabel 1 

menunjukkan bahwa produksi madu dari tahun 2012 terus menunjukkan 

peningkatan yang signifikan tiap tahunnya. Produksi madu di Indonesia dengan 

asumsi massa jenis madu 1,4 gr/cm3 dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1  Produksi madu nasional 

Tahun 
Triwulan Jumlah produksi 

(ton) I II III IV 

2012 3 194 2 476 2 500 4 644 13 534 

2013 9 240 9 338 13 026 10 746 42 351 

2014 13 104 16 552 52 132 51 512 133 301 

2015 236 587 242 165 237 710 259 641 976 103 

Sumber: KemenLHK 2015 (data diolah) 

 

Salah satu produsen madu di Indonesia adalah PT Madu Pramuka. 

Berdasarkan data yang didapatkan langsung, pada tahun 2014 PT Madu Pramuka 

memproduksi 174 460 kilogram madu, pada tahun 2015 memproduksi sebanyak 

166 530 kilogram madu dan pada tahun 2016 memproduksi sebanyak 189 532 

kilogram madu.  

Saat ini PT Madu Pramuka masih belum bisa memaksimalkan daya 

saingnya sebagai salah satu produsen dalam industri madu nasional. Hal tersebut 

dapat dilihat dari data pangsa pasar madu nasional yang ditunjukkan pada Gambar 

2 di mana merek yang paling mendominasi pangsa pasar dari tahun 2012 adalah 

produk dari Madurasa diikuti oleh Madu TJ dan Madu Nusantara. 

 

 
Sumber: Top Brand Index 2018 (Data diolah) 

Gambar 2  Pangsa pasar madu nasional 
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sebesar 4 persen pada saat itu. Pada tahun 2016 mencapai pangsa pasar tertinggi 

sebesar 27 persen dan dua tahun berikutnya cenderung menurun. Sampai dengan 

tahun 2018 Madu TJ menempati posisi kedua di pasar madu nasional.  

Pencapaian pangsa pasar Madu Nusantara cenderung stabil dari tahun 

ketahun. Pada 2012 pangsa pasarnya mencapai 10 persen dan menjadi posisi 

tertinggi kedua setelah Madurasa. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 Madu 

Nusantara menempati posisi ketiga di pasar Madu Nasional. 

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa PT Madu Pramuka perlu 

menentukan strategi yang tepat guna meningkatkan daya saing produknya untuk 

bersaing menghadapi kompetitor serta diharapkan mampu memiliki keunggulan 

daya saing kompetitif guna meraih posisi teratas pada pasar madu nasional. 

 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan pada latar belakang di atas, 

maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah kondisi PT Madu Pramuka? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi daya saing produk madu PT Madu 

Pramuka? 

3. Bagaimana rumusan strategi untuk PT Madu Pramuka? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengkaji kondisi PT Madu Pramuka. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing produk madu PT 

Madu Pramuka. 

3. Merumuskan strategi untuk diterapkan pada PT Madu Pramuka. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu: 

1. Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi serta masukan-masukan yang 

berkaitan dengan strategi bisnis terhadap perusahaan, yakni PT Madu Pramuka 

untuk meningkatkan daya saing agar dapat lebih kompetitif dalam 

meningkatkan penjualan dan meningkatkan keuntungan perusahaan. 

2. Institusi atau akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi 

referensi sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. 

3. Penulis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sebuah sarana untuk mendapatkan 

wawasan yang lebih mendalam tentang perancangan strategi bisnis.  
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Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian ini berfokus kepada analisis daya saing perusahaan di mana 

faktor-faktor yang akan dianalisis disesuaikan dengan kondisi PT Madu Pramuka 

saat ini. Untuk perbandingan model bisnis, cakupan dalam penelitian ini juga 

melibatkan beberapa produsen madu yang berlokasi di daerah Jabodetabek. Pihak-

pihak yang terlibat dalam penelitian ini adalah Jajaran Direksi PT Madu Pramuka, 

pakar madu dan perlebahan, petani, pedagang serta akademisi. Penelitian ini 

dibatasi sampai pada tahap strategi prioritas dan implikasi manajerial dari 

implementasi strategi tersebut. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Strategi 

Strategi berasal dari bahasa Yunani “strategia” yang berarti keahlian 

militer. Strategi dalam militer mengarah pada manuver pasukan pada posisi 

sebelum musuh benar-benar terikat, yakni penyebaran pasukan. Strategi juga 

merujuk pada saat di mana kebijakan memiliki pengaruh. Strategi merupakan 

kondisi yang merujuk pada sebuah jariangan kompleks dari pemikiran, ide, 

wawasan, pengalaman, tujuan, keahlian, ingatan, persepsi, dan ekspektasi yang 

memberikan panduan umum bagi tindakan spesifik dalam mengejar tujuan tertentu 

(Nickols 2016). Keberhasilan sebuah strategi bergantung pada melakukan banyak 

hal dengan baik dan mengintegrasikan antara kegiatan-kegiatan tersebut. Jika tidak 

ada kesesuaian antara kegiatan-kegiatan, maka tidak ada pula strategi yang khusus 

dan sedikit keberanjutan. Manajemen beralih ke tugas yang lebih sederhana untuk 

mengawasi fungsi-fungsi independen, serta efektivitas operasional menentukan 

kinerja relatif organisasi (Porter 1996). 

Strategi di dalam perusahaan merupakan susunan serta tata cara pelaksanaan 

rencana-rencana tertentu yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi sebuah 

perusahaan. Strategi dapat membantu perusahaan atau organisasi dalam 

memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meniminalkan kerugian kompetitif 

(Wheelen dan Hunger 2012). Terdapat tiga tipe strategi, yaitu: 

1. Strategi dalam tingkat korporasi adalah menjabarkan secara keseluruhan ke 

arah mana pertumbuhan perusahaan termasuk lini bisnis beserta produknya. 

Strategi ini memiliki tiga syarat utama, yaitu stabilitas, pertumbuhan, dan 

penghematan. 

2. Strategi dalam tingkat bisnis adalah strategi yang terdapat pada tingkat unit 

bisnis atau level produk dari suatu korporat. Strategi ini lebih berkonsentrasi 

pada peningkatan posisi kompetitif produk didalam industri terkait dan segmen 

pasar unit bisnis. 

3. Strategi dalam tingkat fungsional adalah pendekatan pada level fungsional agar 

mencapai tujuan dari perusahaan dengan memaksimalkan produktivitas 

sumber daya yang ada. 

 




