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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia saat ini merupakan negara penghasil minyak sawit mentah/ Crude 

Palm Oil (CPO) terbesar di dunia dengan jumlah 38,5 juta Ton. Berdasarkan 

perkiraan luasan area lahan kebun sawit lebih dari 12 juta Hektar pada tahun 2017, 

Indonesia diperkirakan mampu menghasilkan minyak sawit lebih dari 35 juta Ton 

pada tahun 2017 (Direktorat Jenderal Perkebunan 2016). Produksi minyak sawit 

Inonesia sebagian besar diekspor ke luar negeri dan sebagian kecil digunakan untuk 

kebutuhan pasar dalam negeri. Minyak sawit yang diekspor dibutuhkan pasar global 

sebagai sumber bahan pangan dan baru akhir-akhir ini populer sebagai bahan baku 

biofuel (Bentivoglio et al. 2018). Gambar 1 menyajikan data kecenderungan 

produksi CPO, ekspor CPO dan ekspor turunan CPO Indonesia. Ekspor turunan 

CPO terlihat stabil meningkat searah dengan peningkatan produksi CPO. Ekspor 

CPO terlihat cenderung menurun dan sedikit membaik di tahun 2015.  

 

 

Gambar 1 Produksi, ekspor CPO dan ekspor turunannya. 

 

Industri pengolahan CPO dan turunannya di Indonesia berkembang pesat dan 

mendapat dukungan dari pemerintah karena minyak goreng merupakan salah satu 

dari barang kebutuhan pokok hasil industri menurut Peraturan Presiden No. 71 

tahun 2015 (Presiden Republik Indonesia 2015). Data dari Kementerian 

Perindustrian (2011) merincikan sebaran industri minyak goreng sawit sebanyak 94 

pabrik di 19 Provinsi yang ditampilkan pada Tabel 1. Provinsi Sumatera Utara dan 

Kalimantan Barat merupakan Provinsi dengan jumlah pabrik minyak goreng 

terbanyak. Kedua Provinsi tersebut juga merupakan tiga besar Provinsi yang 

memiliki luasan area dan produksi kelapa sawit terbesar di Indonesia di tahun 2017 

(BPS 2017).  Riau  menduduki urutan pertama dengan luasan area 2.493.176 Ha 

dan produksi 8.721.148 Ton. Kalimantan Barat menduduki posisi kedua dengan 

luasan area 1.497.841 Ha dan produksi mencapai 2.658.702. Sumatera Utara di 

posisi ketiga dengan luasan area 1.474.897 Ha dan produksi mencapai 5.760.147 

Ton.  
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Tabel 1 Sebaran Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia 

No 

 

Provinsi Jumlah Pabrik (Unit) Persentase 

1 NAD 2 2,13% 

2 Sumatera Utara 13 13,83% 

3 Sumatera Barat 3 3,19% 

4 Riau 8 8,51% 

5 Jambi 2 2,13% 

6 Sumatera Selatan 5 5,32% 

7 Lampung 4 4,26% 

8 DKI Jakarta 8 8,51% 

9 Jawa Barat 8 8,51% 

10 Jawa Tengah 5 5,32% 

11 Jawa Timur 9 9,57% 

12 Banten 1 1,06% 

13 Kalimantan Barat 11 11,70% 

14 Kalimantan Timur 2 2,13% 

15 Sulawesi Utara 5 5,32% 

16 Sulawesi Tengah 1 1,06% 

17 Sulawesi Selatan 5 5,32% 

18 Gorontalo 1 1,06% 

19 Papua Barat 1 1,06% 

  Jumlah 94 100% 

Sumber: Kementerian Perindustrian (2011). 

 

Kementerian Perindustrian tahun 2011 (di dalam Nayantakaningtyas 2012) 

menyajikan data kapasitas pabrik minyak goreng sawit di Indonesia pada angka 

12,6 juta Ton/tahun. Data tersebut menunjukkan industri minyak goreng sawit 

memiliki daya tarik yang tinggi. Purwantoro (2016) menyampaikan bahwa strategi 

dan capability resource unggul merupakan faktor penting bagi perusahaan untuk 

memenangkan persaingan di dalam lingkungan bisnis yang memiliki industry 

attractiveness tinggi. Besarnya kapasitas produksi minyak goreng berbanding lurus 

dengan besarnya kebutuhan resource seperti modal, lahan, suplai bahan baku 

utama, energi, bahan penolong proses produksi, tenaga kerja, sarana transportasi 

material produksi dan produk, dan resource lainnya. Dalam teori persaingan Porter 

(1980), besarnya kapasitas pabrik minyak goreng dapat dikategorikan sebagai 

bagian dari lima kekuatan yang akan menentukan persaingan usaha: kekuatan 

menawar supplier, kekuatan menawarn pembeli, ancaman pendatang baru, 

persaingan di antara perusahaan sejenis dan ancaman munculnya produk/jasa 

subtitusi. Peningkatan kapasitas pabrik minyak goreng secara nasional bisa 

diperoleh dari masuknya pendatang baru ke dalam industri minyak goreng dan juga 

dari peningkatan kapasitas pabrik oleh pemain industri minyak goreng yang sudah 

ada. Peningkatan persaingan di dalam industri minyak goreng secara alami akan 

melahirkan pemenang yang tetap bertahan dan pecundang yang tersingkir dari 

industri ini. 



3 

 

Salah satu indikator keberhasilan persaingan usaha adalah penguasaan pangsa 

pasar. Majalah Marketing dan lembaga Frontier Consulting Group melalui website 

www.topbrand-award.com melakukan survey terhadap merek-merek pilihan 

konsumen dan menerbitkan hasilnya. Parameter yang digunakan adalah: top of 

mind share, top of market share dan top of commitment share. Indeks Top Brand 

produk Minyak Goreng dari tahun 2012 hingga tahun 2018 disajikan dalam Gambar 

2 (www.topbrand-award.com). Terlihat bahwa pasar minyak goreng dikuasai oleh 

sedikit pemain dengan tingkat penguasaan pasar hingga mencapai 80% lebih. 

Perbedaan keunggulan bersaing antar perusahaan di dalam industri yang sama, yang 

menghadapi ancaman dan peluang yang sama, dan konsumen yang sama, 

menunjukkan adanya perbedaan dari sisi atribut internal setiap perusahaan. Barney 

(1995) menyebut atribut internal ini sebagai resource dan capabilities. 

 

 

Gambar 2 Indeks Top Brand Minyak Goreng 2012-2018. 

Industri Pengolahan memberikan sumbangan tertinggi terhadap pendapatan 

dari ekspor Indonesia dibandingkan sektor lainnya dengan nilai rataan mencapai 

114 Milyar USD (67,73%) pada periode tahun 2012-2016. Di dalam sektor industri 

pengolahan, industri makanan memberikan pendapatan tertinggi terhadap 

pendapatan dari ekspor Indonesia dibandingkan kelompok industri lainnya dengan 

nilai rataan mencapai 27 Milyar USD (30,51%) pada periode tahun yang sama. Di 

dalam industri makanan, subsektor minyak kelapa sawit memberikan pendapatan 

tertinggi terhadap pendapatan dari ekspor Indonesia dibandingkan subsektor 

lainnya dengan nilai rataan mencapai 17 Milyar USD (82,18%) pada periode tahun 

yang sama. Dapat dikatakan bahwa industri CPO menjadi faktor penting dalam 

meningkatkan pendapatan negara Indonesia dari ekspor. Gambar 3, 4 dan 5 di 

bawah menyajikan data dalam bentuk grafik (Kemenperind 2018). 

Pemerintah berupaya mendorong hilirisasi industri sawit di dalam negeri 

melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 136 Tahun 2015 mengenai tarif ekspor 

progresif (Menteri Keuangan Republik Indonesia 2015). Pelaku usaha merespon 

dengan menambah kapasitas pabrik atau mendirikan pabrik baru untuk 

memproduksi dan meningkatkan ekspor turunan minyak sawit salah satunya 

minyak goreng sawit. Pemerintah di sisi lain pada tahun 2011 menerbitkan Instruksi 

Presiden No. 10 tentang Moratorium penundaan ijin baru pembukaan hutan alam 

primer dan gambut (Presiden Republik Indonesia 2011) yang kemudian 

diperpanjang dengan Instruksi Presiden No. 6 tahun 2013 (Presiden Republik 

Indonesia 2013) dan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2015 (Presiden Republik 
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Indonesia 2015). Pembatasan ini menjadi ancaman bagi industri minyak goreng dari 

sisi keterbatasan bahan baku CPO yang mana jumlah produksi CPO salahsatunya 

ditentukan dari luasan lahan kebun sawit.  

 

 

Gambar 3 Pendapatan Indonesia dari ekspor berdasarkan sektor. 

 

 

Gambar 4 Pendapatan Indonesia dari ekspor berdasarkan kelompok hasil industri. 

 

 

Gambar 5 Pendapatan Indonesia dari ekspor subsektor industri makanan. 

 

Perusahaan minyak goreng sawit di Indonesia dalam menghadapi 

peningkatan persaingan usaha perlu menyiapkan strategi untuk mempertahankan 

keunggulan bersaing dalam upaya memenangkan persaingan usaha. Industri 

minyak goreng sawit dengan posisinya sebagai penyumbang terbesar devisa negara, 

tingkat persaingan minyak goreng dalam negeri dan pembatasan pembukaan lahan 

baru menjadi faktor pendorong perlunya dilakukan penelitian mengenai faktor-
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faktor apa saja yang menjadi penunjang keunggulan bersaing industri minyak 

goreng di Indonesia dan bagaimana mempertahankannya untuk mencapai 

keunggulan bersaing yang berkelanjutan. 

 

 

Perumusan Masalah 

Industri minyak goreng adalah industri yang memberikan pendapatan tinggi 

dari ekspor bagi negara Indonesia. Daya tarik industri yang tinggi menyebabkan 

masuknya perusahaan baru maupun pengembangan perusahaan yang ada sehingga 

menambah tingkat persaingan usaha. PT. SMART Tbk. sebagai salah satu 

perusahaan penghasil minyak goreng di Indonesia perlu mengidentifikasi faktor-

faktor resource dan capabilities penentu untuk mencapai keunggulan bersaing yang 

berkelanjutan yang secara langsung dapat menentukan keberlangsungan 

perusahaan dan secara tidak langsung berkontribusi sebagai andalan pendapatan 

negara dari ekspor. Perumusan masalah dalam kajian ini berbentuk pertanyaan 

berikut: 

1. Apa saja resource dan capabilities perusahaan yang dapat menjadi sumber 

keunggulan bersaing yang berkelanjutan? 

2. Bagaimana perusahaan mengelola resource dan capabilities yang dimiliki untuk 

mencapai keunggulan bersaing yang berkelanjutan? 

3. Apa yang perlu dilakukan perusahaan untuk membangun dan mempertahankan 

keunggulan bersaing berkelanjutan? 

Pendekatan resource-based view digunakan dalam penelitian ini karena 

penelitian ini menggunakan studi kasus untuk memahami perbedaan kinerja antar 

perusahaan dalam industri yang sama. 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi resource dan capabilities perusahaan yang dapat menjadi 

sumber keunggulan bersaing yang berkelanjutan. 

2. Mengevaluasi resource dan capabilities yang dimiliki untuk mencapai 

keunggulan bersaing yang berkelanjutan. 

3. Merumuskan strategi dalam mengelola resource perusahaan untuk mencapai 

keunggulan bersaing yang berkelanjutan. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak terkait sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan minyak goreng sawit, dapat menjadi masukan dan saran 

untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi resource dan capabilities 

perusahaan dalam mencapai keunggulan bersaing berkelanjutan. 

2. Bagi penulis, sebagai kesempatan menerapkan berbagai ilmu dan teori yang 

didapatkan selama mengikuti perkuliahan dan melatih daya analisis serta 

pengembangan wawasan penulis. 
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3. Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai rujukan maupun bahan penelitian 

selanjutnya. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada analisis sustained competitive advantage 

menggunakan pendekatan resource-based view pada perusahaan minyak goreng 

sawit PT. SMART Tbk. Marunda. Kajian ini dibatasi pada tahap analisis internal 

perusahaan dan pemberian saran kepada pihak manajemen perusahaan. Untuk 

implementasi diserahkan kepada keputusan manajemen PT. SMART Tbk. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Minyak Goreng Sawit 

 Minyak goreng sawit adalah minyak goreng yang diperoleh dari proses 

pemurnian bahan baku minyak sawit mentah/ Crude Palm Oil (CPO). Muhammad 

(2015) menjelaskan bahwa CPO mengandung berbagai kontaminan dan perlu 

dimurnikan melalui serangkaian proses konvensional yaitu: pemisahan gum 

(degumming), pemisahan asam lemak bebas (deasidifikasi), pemucatan 

(bleaching), dan penghilangan bau (deodorisasi). Setelah itu dilakukan proses 

fraksinasi yaitu pemisahan antara fraksi padat (stearin) dan fraksi cair (olein). Olein 

inilah yang dikenal masyarakat sebagai minyak goreng. Lampiran 1 menampilkan 

tahapan proses pengolahan CPO menjadi minyak goreng sawit. 

Industri minyak goreng sawit sebagai industri yang mengolah CPO menjadi 

produk turunan berupa minyak goreng merupakan penyumbang terbesar devisa 

negara. Web Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menunjukkannya 

(Kemenperind 2018). Industri minyak goreng sawit berkembang pesat dengan laju 

pertumbuhan positif berdasarkan jumlah minyak goreng sawit yang diekspor setiap 

tahunnya (Direktorat Jenderal Perkebunan 2016). Peningkatan ekspor turunan 

minyak sawit salah satunya disebabkan oleh  dorongan Pemerintah berupa 

Peraturan Menteri Keuangan No. 136 Tahun 2015 (Menteri Keuangan Republik 

Indonesia 2015) mengenai tarif ekspor progresif. Pelaku usaha merespon positif 

dengan penambahan kapasitas maupun pendirian pabrik baru untuk memproduksi 

dan meningkatkan ekspor turunan CPO. 

 

 

Strategi Bersaing 

 Web Merriam-Webster mendefinisikan strategi sebagai seni merancang 

atau menerapkan suatu rencana atau skema yang dibuat untuk untuk mencapai suatu 

tujuan. Dalam penerapannya di dunia bisnis, strategi bisnis hanya memiliki satu 

tujuan yaitu untuk menghasilkan arus kas masuk lebih besar dari arus kas keluar 

(Litman dan Frigo 2004). 

 Perusahaan membutuhkan strategi bersaing untuk memenangkan 

persaingan usaha yang hasil akhirnya tentu saja memberikan keuntungan finansial  




