
1.1. Latar Belakang 

Soebijanto (1986), menyatakan bahwa prospek agribisnis ubi kayu 

akhir-akhir ini semakin membaik. Perhatian yang diberikan oleh para ahli 

ekonomi, pangan, pakan, clan kependudukan semakin meningkat dari tahun 

ketahun. Sejalan dengan ha1 tersebut semakin meningkat pula aktivitas- 

aktivitas agroindustri untuk memproses produk primer budidaya ubi kayu 

tersebut sebagai bahan baku utamanya. 

Diantara usaha-usaha agroindustri tersebut, seperti pabrik-pabrik 

gaplek (chips) dan pelet untuk bahan baku makanan ternak; pabrik-pabrik 

sirup glukosa, sirup maltosa , high fructosa syrup (HFS); pabrik-pabrik 

alkohol (etanol), asam sitrat, bumbu masak dan lain sebagainya. Jumlah dan 

macam dari pabik-pabrik tersebut akan semakin meningkat di kemudian hari, 

demikian pula untuk ethanol yang digunakan sebagai bahan baku utama bagi 

industri farmasi, kosmetika, dan bahan bakar. 

Berkembangnya industri famasi, kosmetika, dan bahan bakar di 

Indonesia menyebabkan produksi dan kebutuhan akan etanol di Indonesia 

semakin meningkat. Pada tahun 1987, produksi allcohol atau ethanol di 

Indonesia adalah 36.663 ribu liter kemudian meningkat (253 %) atau menjadi 

92.776 ribu liter pada tahun 1991 (PT.Capricorn Indonesia Consult Znc, 

1992). Mengingat perkembangan pasar etanol yang kian prospektif tersebut, 

beberapa perusahaan swasta nasional didalam negeri melakukan investasi dan 

terjun kedalam agro industri ubi kayu untuk memproduksi etanol. 



Pemerintah melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPP.Tekno- 

logi) juga turut ambii bagian dalam mernajukan usaha ini dengan m e n d i i  

Unit Pelaksana Teknis Etanol, Protein Sel Tunggal, dan Gula (UPT-EPG) 

di Lampung pada tahun 1983 yang menggunakan bahan baku ubi kayu. 

Unit Pelaksana Teknis Etanol, Protein Sel Tunggal, dan Gula di 

Lampung, merupakan salah satu proyek Badan Pengkajian dan Penerapan.. 

Teknologi, yang didirikan dengan maksud untuk membantu masyarakat di 

daerah Lampung, yang merupakan salah sat- sentra agribisnis ubi jalar dan 

ubi kayu (cassava) sebagai produk primer di daerah sumatera bagian selatan. 

Untuk meningkatkan harga jual ubi jalar dan kayu tersebut, maka perlu di 

proses lebih lanjut untuk memberi nilai tambah produk primer yang di hasil- 

kan dengan mengolahnya menjadi produk yang bemilai tinggi, seperti alkohol 

(ethanol), protein sel tunggal dan gula cair, disamping merupakan proyek 

pengembangan teknologi pembuatan bahan bakar dari etanol. Untuk mereali- 

sasikan proyek tersebut, melalui bantuan pemerintah jepang BPP.Teknologi 

mendiiikan Pabrik Percontohan Ethanol dan Laboratorium di Pusat Penelitian 

dan Pengembangan Energi Biomasa (BERDC) di Suiusuban Lampung. 

Pada awalnya proyek ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf 

hidup petani transrnigrasi melalui peningkatan nilai tambah, selain itu juga 

untuk menunjang diversifisi energi, meningkatkan kemampuan industri 

dalam negeri, dan menciptakan lapangan kerja. Namun demikian tujuan 

peningkatan nilai tambah tersebut dalam pelaksanaannya banyak mengalami 

hambatan, terutama hambatan dalam pemasaran hasil produksi proyek UPT- 

EPG tersebut (Djojonegoro, 1981). 
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;@sat ini, produk ethanol UPT-EPG belum d i m i ~ t i  atau kurang dapat di 

terima oleh pasar, baik oleh pasar dalam negeri maupun pasar dl luar negeri. 

Kesulitan mendapatkan pasar tersebut berkaitan dengan jenis produk ethanol 

yang dihasilkan UPT-EPG tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini 

disebabkan, karena produk etanol yang diproduksi UPT-EPG pada awalnya 

diproduksi untuk memenuhi pasar sebagai bahan bakar untuk kendaraan. 

produk inipun masih-merupakan kajian atau penelitian pemerintah dalam 

penggunaan bahan bakar alternatif bagi kendaraan bermotor di Indonesia. 

Etanol yang diproduksi oleh UPT-EPG BPP-Teknologi di Lampung 

termasuk kualitas teknis yang harga pasamya rendah. Etanol atau alkohol 

dengan kualitas teknis tersebut, terutama diperlukan untuk perindustrian seper- 

ti industri Cat, Tiner, Spiritus, dan sebagai bahan baku asam asetat. Data 

produksi ethanol dari Unit Pelaksana Teknis Etanol, Protein Sel Tunggal, dan 

Gula BPP.Teknologi di Lampung disajikan pada Tabel 1. 

%be1 1 : Produksi Ethanol UlT-EPG BPP-Teknologi di Lampung, %bun 1993 dan 1994 (Liter). 

I Uraian inei-~unia93i Juli193 i~gustus~93ioktober~93i~es*r193i~eb-~pri~~94i T o t a L i 
I I I I I I I 1 I 
I Bb - no1ases.l 626.913 1 314.783 1 305.440 1 352.910 1 337.210 1 501.600 1 2.438.856 1 
I Produk I. 1 142.171 1 71.980 1 68.730 1 79.430 1 75.870 1 112.875 1 551.056 1 
I Prcduk 11. 1 14.400 1 6.715 1 7.630 1 8.800 1 8.432 1 12.525 1 58.502 1 
I E Prcduk l+IIl 156.571 1 78.695 1 76.360 1 88.230 1 84.302 1 125.400 1 609.558 1 
) Bahan tmkar 1 81.374 1 36.487 1 36.931 1 37.326 ) 54.156 1 50.571 278.845 1 
I R a t i o  1 0,5201 0,4641 0.4841 0,4231 0,429 1 0,403 1 0,4571 

Sumber : UPT-EPG BPP-Teknologi (1994). 

Dari Tabel 1 tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa produksi UPT- 

EPG di Lampung pada tahun 1993 terjadi idle capacity yakni kapasitas yang 

menganggur atau tidak berproduksi dengan kata lain tidak ada pola waktu 

produksi, yaitu pada bulan-bulan : September dan Nopember 1993, Januari 



1994 clan bahkan sejak bulan Mei 1994 aktivitas produksiiya terhenti sama 

sekali. Hal ini disebabkan karena produk yang dihasilkan UPT-EPG tidak 

dapat dipasarkan karena selain tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, juga 

biaya produksinya terlalu tinggi apa bila dibandingkan dengan produk pesaing 

yang sejenis. 

Selain jenis produk ethanol yang dihasilkan oleh UPT-EPG 

BPP.Teknologi di Lampung kurang sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga 

tidak bisa bersaing, juga disebabkan karena biaya produksi yang tinggi dan 

kapasitas produksi yang kecil sehingga mengakibatkan terjadinya in efisiensi, 

serta rendahnya mutu produk yang diii lkan karena teknologi proses pro- 

duksi yang semakin tertinggal. 

Total kapasitas produksi UPT-EPG BPP-Teknologi di Lampung 

adalah 20.000 liter per hari, sedangkan skala komersial adalah 60.000 liter 

per hari. Biaya produksi ethanol UPT-EPG adalah Rp 794,-/liter, sedangkan 

pada perusahaan besar swasta nasional di Indonesia, biaya untuk memproduksi 

alkohol atau ethanol pada skala komersial adalah Rp 725,-/liter (Anonymous, 

1993). Pada Tabel 2 diperliatkan data produksi dan perusahaan pemakai 

etanol serta penggunaannya di Indonesia tahun 1991. 

Dari Tabel 2 diatas, dapat dijelaskan bahwa produksi ethanol di 

Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, bahkan masih 

surplus 4.650 ribu liter (5,88 %) pada tahun 1991. Sehingga pangsa pasar 

ethanol untuk kebutuhan industri dan sejenisnya sudah tertutup, kecuali untuk 

eksport. Pasar yang masih memungkinkan untuk diraih yaitu ethanol yang 

digunakan sebagai bahan bakar. 



Tabel 2 : Produksi dan Perusahaan Pemakai Ethanol Serta 
Penggunaannya di Indonesia Tahun 1991. 

I I I I I I 

I No I Nama Perusahaan / IE Produksi 1 Pemakai Alkohol I E Kebutuhanl 
) ) Nama Industri l(000 liter) Idi Indonesia 1 (000 liter) I 
i 1. i PT.Indo Acidatama. i 
I 2. I PT.Aneka Kimia. I 
1 3. 1 PT.Madusari Murni. I 
1 4. 1 PT.Molindo Raya Ch.1 
1 5. 1 PSA.Jatiroto. 1 
1 6. ( PSA.Palimanan. I 
1 7. 1 PT.Starsaco ~erdanal 
1 8. 1 PT.Pennata Sakti. I 
1 9. 1 PT.Coma1. 
( 10.1 PT.Madubaru. 

I 
I 

1 11.1 PT.Basis Indah. I 

I-1ndust Minuman 
( beralkohol. 
I-1ndust Fannasi 
I -1ndust Asam - 
I Asetat. 
1 -Kosmetika 
I -Rumah Sakit 
I-Indust lainnya. 

I 

i J u m l a h  i 83.738 / J u m l a h  i 79.088 i 
1 I I I 

Sumber : PT. Capricorn Indonesia Consult Inc (1992). 

Pangsa pasar (market share) untuk ethanol UPT-EPG BPP Teknologi di 

Lampung yang kecil, sangat sulit untuk dapat bersaing di pasaran, baik karena 

perbedaan spesifikasi teknis maupun kualitas, juga biaya per unit produksi, 

menyebabkan kondisi UPT-EPG BPP.Teknologi di Lampung semakin menga- 

lami kondisi yang sulit. Tututan agar UPT-EPG BPP-Teknologi di Lampung 

dapat memperoleh keuntungan, dan berkembang, atau minimal dapat meme- 

nuhi kebutuhannya sendiri sehingga dapat berjalan terus dan mandii (going 

concern) diduga akan semakin sulit dicapai. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berusaha untuk mengungkap 

permasalahan yang ada serta mencari solusi untuk pemecahannya dengan 

pendekatan analisis secara komprehensif, terutama untuk mengkaji pada aspek 

manajemen pemasaran. Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian khusus 

pada UPT-EPG BPP.Teknologi di Lampung untuk mengidentifikasi permasa- 



lahan yang ada dan sekaligus mencari alternatif untuk memecahkan masalah 

yang ada. Diharapkan hasil penelitian ini, dapat memberikan masukan bagi 

manajemen dalam ha1 ini Pejabat yang berwenang pada BPP.Tekno1ogi yang 

secara hirarki maupun fungsional membawahi UPT-EPG di Lampung, yaitu 

dengan memberikan berbagai alternatif untuk pemecahan masalah dan saran 

apa saja yang memungkinkan untuk dilakukan langkah perbaikan oleh UPT- 

EPG sebagai upaya terobosan. 

Kegiatan penelitian ini dimulai dengan melakukan inventarisasi perala- 

tan yang telah ada, mengidentifiasi kegunaan dan pemanfaatannya. Mengin- 

ventarisir produk apa saja yang dapat dihasilkan oleh UPT-EPG BPP.Tekno- 

logi di Lampung yang sesuai dengan kebutuhan pasar, serta mencari peluang 

dan alternatif pasar terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh UPT-EPG 

BPP.Teknologi di Lampung. 

1.2. Perurnusan Masalah 

Unit Pelaksana Teknis Ethanol, Protein Sel Tunggal dan Gula 

BPP.Teknologi di Lampung, dirancang untuk memproduksi etanol sebagai 

bahan bakar yang ditujukan untuk memenuhi diversifikasi energi bagi kenda- 

raan bermotor, sementara industri semacam ini belum terdapat di Indonesia 

sehingga produk ethanolpun belum ada pasarnya yakni belum diienal secara 

luas oleh masyarakat. 

Selain itu kapasitas produksi yang kecil untuk ukuran industri komer- 

sial dan biaya produksi per satuan yang tinggi menyebabkan harga produk 

sulit bersaing di pasaran. Karena status UPT-EPG BPP.Teknologi nantinya 

diharapkan dapat beroperasi dengan mendanai sendiri kegiatan produksinya 



dan dapat berjalan terus (going concern), serta memperoleh keuntungan, maka 

tujuan akhir dari UPT-EPG BPP.Teknologi ini h a m  dapat beroperasi secara 

komersial. Dari uraian tersebut dapat d i u s k a n  permasalahan sebagai 

berikut : 

a. Agar UPT-EPG BPP-Teknologi di Lampung dapat beroperasi terus dan 

dapat mendanai sendiri kegiatan operasinya, diperlukan langkah-langkah 

terobosan yang hams dilakukan oleh UPT-EPG. 

b. Mencarikan alternatif pasar dari produk-produk utama yang dihasilkan 

UPT-EPG di Lampung, yang memungkinkan untuk direkomendasikan. 

c. Dengan keterbatasan yang dimiliki UPT-EPG di Lampung, terutama dari 

aspek produksi, dan pengembangan potensi yang ada, jika hams melaku- 

kan kerjasama melalui kemitraan dengan pihak ketiga, kerja sama dalam 

bentuk apa saja yang perlu dilakukan oleh UPT-EPG untuk meningkatkan 

kegunaannya, selain sebagai sarana untuk kegiatan penelitian juga menjadi 

"profit motive". 

1.3. Tujuan Penelitian 

'hjuan penelitian ini adalah untuk mengungkap permasalahan yang ada 

serta mencari solusi untuk pemecahannya dengan pendekatan analisis secara 

komprehensif, utamanya pada aspek manajemen pemasaran. Secara khusus 

penelitian ini berusaha untuk : 

a. Melakukan kajian manajemen, khususnya kaji manajemen pemasaran yang 

meliputi : analisis pemasaran; pelaksanaan dan pengawasan program- 

program pemasaran dalam mencapai tujuan organisasi, mulai dari aspek 

disain produk sampai dengan produk yang selarna ini sudah dapat dipro- 



duksi. 

b. Mencari alternatif pasar dan bentuk kerjasama untuk memanfaarkan pro- 

duk, peralatan serta fasilitas UPT-EPG agar dapat memperoleh keuntu- 

ngan. 

c. Memuskan rekomendasi pengembangan produk UPT-EPG dan memberi- 

kan saran untuk pemecahan masalah, sehingga kesulitan pemasaran 

produk UPT-EPG dapat diatasi melalui kajian manajemen. 

1.4. Ruang Lingkup Penelitian 

Karena keterbatasan waktu, tenaga dan dana dalam pelaksanaan geladi- 

karya ini, maka ruang lingkup penelitian dan pembahasan dibatasi pada anali- 

sis, dan dititik beratkan pada strategi pemasaran produk etanol yang p a l i  

relevan dan pengaruh- nya terhadap tingkat penjualan produk etanol. Sebagai 

pendekatan penelitian digunakan Output approach yaitu tingkat penjualan 

sebagai parameter keberhasilan. 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Geladikarya ini d i iapkan dapat memberikan manfaat kepada berba- 

gai pihak, khususnya bagi peneliti, manajemen pengelola UPT-EPG (Praktisi) 

dan memberikan kontribusi ilmiah dikalangan akademisi, yaitu : 

a. Peserta Geladikarya (Peneliti) 

1) Merupakan kesempatan untuk menerapkan dan menggunakan konsep- 

konsep yang diperoleh selama proses belajar-mengajar yang diterima 

sebelumnya. 



2) Merupakan latihan untuk menangani permasalahan bisnis didunia nyata 

dengan kajian manajemen. 

3) Belajar mendiagnosis masalah-maslah dalam bidang fungsional terten- 

tu. 

4) Memanfaatkan dan mengembangkan metode dan peralatan untuk menga- 

nalisa permasalahan dalam bidang manajemen fungsional. 

b. UPT-EPG di Lampung 

1) Dapat memanfaatkan keterampilan peserta geladikarya untuk membantu 

dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh UPT-EPG. 

2) Menganalisis dan memanage UPT-EPG dengan orientasi pada agribisnis 

3) Dapat menyusun saran-saran pemecahan masalah yang ada diiapangan 

dan pengembangan implementasinya secara bersama-sama. 

c. Akademisi (Perguruan Tinggi) 

Hasil penelitian (geladikarya) hi, diiapakan dapat memberikan kontribusi 

ilmiah khususnya bagi MMA-IPB, karena dapat digunakan sebagai landa- 

san penelitian-penelitian selanjutnya melalui penggunaan perbandingan 

(Benchmark) data yang sejenis. 




