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1  PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) sebagai tanaman penghasil minyak 

sawit dan inti sawit merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan yang 

menjadi sumber penghasil devisa nonmigas bagi Indonesia. Cerahnya prospek 

komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah 

mendorong pemerintah Indonesia untuk memacu pengembangan industri kelapa 

sawit. Pada tahun 2010 luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 

8.4 juta ha dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi seluas 11.1 juta 

ha (Direktorat Jenderal Perkebunan 2017). 

 

Tabel 1  Negara Produsen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit 2010-2014 

No Negara 
Produksi (juta ton) 

2010 2011 2012 2013 2014 
Rata-

rata 
Share 

(%) 
1 Indonesia 21.96 23.10 26.02 26.90 29.34 25.46  48.44  
2 Malaysia 16.99 18.91 18.79 19.22 19.67 18.71  35.60  
3 Thailand 1.29 1.65 1.78 1.97 1.97 1.73  3.29  
4 Nigeria  0.97  0.93  0.94  0.96  0.96  0.95  1.81  
5 Kolombia  0.75  0.80  0.97 1.04 1.11  0.94  1.78  

6 Papua 

Nugini  0.50  0.58  0.52  0.50  0.52 0.52  1.00  

7 Lainnya 3.53 3.68 4.44 4.79 4.79 4.25  8.08  

 
Dunia 45.99 49.66 53.45 55.37 58.36 52.56 

 

100.00  
Sumber : FAO, diolah oleh PUSDATIN (2016) 

 

Berdasarkan Tabel 1, pada tahun 2010-2014 Indonesia berada di posisi 

pertama sebagai negara penghasil TBS kelapa sawit terbesar di dunia dengan rata-

rata kontribusi produksi sebesar 48.44% dari total produksi kelapa sawit dunia, 

sedangkan Malaysia berada pada peringkat kedua dengan kontribusi mencapai 

35.60% (PUSDATIN 2016). Produksi minyak nabati yang bersumber dari 

tanaman kelapa sawit memiliki produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

minyak nabati yang bersumber dari tanaman lain. Hal inilah yang menjadikan 

tanaman kelapa sawit sebagai penghasil terbesar minyak nabati dan bahan bakar 

hayati (biofuel) (GAPKI 2016).  

Kontribusi industri kelapa sawit Indonesia menjadi salah satu faktor 

pendorong investasi yang menarik perhatian investor seiring dengan laju 

pertumbuhan penduduk dunia, di mana permintaan minyak kelapa sawit terus 

meningkat (Laporan World Growth 2011). Peningkatan jumlah produksi kelapa 

sawit tersebut akan mampu mendorong pengusaha dan investor untuk 

menginvestasikan modalnya dalam mendukung produksi untuk pengolahan tandan 

buah segar (TBS) kelapa sawit yaitu pabrik kelapa sawit (PKS). 
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Tabel 2  Jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit besar dan produksi minyak 

kelapa sawit tahun 2015-2017 

Keterangan 2015 2016 2017 Pertumbuhan (%) 

Jumlah perusahaan perkebunan 

kelapa sawit (unit) 1 492 1 688 1 779 

 

19% 

Produksi minyak kelapa 

sawit/CPO (juta ton)  31.10   33.50   35.29  

 

13% 

Sumber: BPS (2018) 

 

Berdasarkan Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah 

perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir 

yang diikuti dengan peningkatan jumlah produksi minyak kelapa sawit (CPO). 

Pabrik kelapa sawit (PKS) merupakan bagian yang terintegrasi dengan perusahaan 

perkebunan kelapa sawit, sehingga mengikuti penyebaran perusahaan perkebunan 

kelapa sawit. Jumlah perusahaan perkebunan dari tahun 2015 hingga tahun 2017 

menunjukkan peningkatan sebesar 287 unit atau 19%. Peningkatan tersebut diikuti 

juga dengan jumlah produksi minyak kelapa sawit meningkat dari tahun 2015 

hingga tahun 2017 yaitu sebesar 4.2 juta ton atau 13%.  

Proses pengolahan kelapa sawit berhubungan langsung dengan hasil jumlah 

TBS dari kebun. Pada saat produksi TBS meningkat, maka pabrik kelapa sawit 

(PKS) diusahakan untuk melakukan produksi dengan jam olah yang tinggi untuk 

mencegah terjadinya losses. Hal tersebut dikarenakan apabila TBS tidak diolah 

dengan segera, maka dapat memicu peningkatan kadar asam lemak bebas (Pahan 

2008). Terdapat waktu-waktu dimana terjadinya mesin atau komponen mengalami 

kerusakaan, sehingga dengan kondisi tersebut dapat mengganggu dan 

mengakibatkan berhentinya seluruh produksi dan menimbulkan kerugian bagi 

perusahaan pabrik kelapa sawit dari aspek biaya produksi dan biaya perbaikan 

menjadi tinggi (Yuhelson 2010). Oleh karena itu, pabrik kelapa sawit perlu 

melakukan perawatan pada alat-alat yang terdapat dalam proses pengolahan 

kelapa sawit.  

Pada pabrik kelapa sawit (PKS) terdapat mesin dan peralatan bervariasi 

yang cukup banyak sesuai fungsinya, dengan tujuan yaitu mengolah tandan buah 

segar (TBS) menjadi minyak sawit dan inti sawit (Suandi et al. 2016). Salah satu 

bidang usaha yang mendukung utilitas pabrik kelapa sawit adalah perusahaan jasa 

kontraktor. Upaya untuk mencegah kerusakan pabrik kelapa sawit (PKS) yang 

dapat menimbulkan kerugian, maka perlu peranan perusahaan jasa kontraktor. 

Dalam hal ini, perusahaan kontraktor yang dimaksud adalah perusahaan bidang 

konstruksi pabrik kelapa sawit yang melakukan pemeliharaan (maintenance) dan 

perbaikan baik pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan sipil (Afriyanto 2014).  

Terdapat dua faktor kegiatan pemeliharaan mesin dan peralatan (equipment 

maintenance) secara umum yang meliputi dua hal yaitu: (1) Condition 

maintenance yaitu mempertahankan kondisi mesin dan peralatan agar berfungsi 

dengan baik sehingga komponen-komponen yang terdapat dalam mesin juga 

berfungsi sesuai dengan umur ekonomisnya, (2) Replacement maintenance yaitu 

melakukan tindakan perbaikan dan penggantian komponen mesin berdasarkan 

kerusakan terjadi (Corder dan Hadi 1992). 
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PT Surya Magapeta Indonesia (SMI) merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dalam bidang usaha jasa kontraktor yang fokusnya pada perawatan dan 

perbaikan di pabrik kelapa sawit. Perkembangan industri kelapa sawit 

menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah perusahaan perkebunan kelapa 

sawit pada beberapa tahun terakhir. Pertambahan jumlah perusahaan perkebunan 

kelapa sawit tersebut dapat menimbulkan persaingan akan perusahaan-perusahaan 

jasa kontraktor lainnya pada industri yang sama, sehingga menjadikan PT Surya 

Magapenta Indonesia (SMI) harus mampu bersaing dengan perusahaan kontraktor 

lainnya. 

Perumusan Masalah 

Peningkatan jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit dan produksi 

minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia memberikan peluang bagi perusahaan-

perusahaan jasa kontraktor pabrik kelapa sawit. PT Surya Magapeta Indonesia 

(SMI) merupakan salah satu perusahaan yang masuk dalam bidang jasa 

kontraktor, sehingga dengan kondisi tersebut diharapkan penerimaan perusahaan 

dapat meningkat. Akan tetapi, dalam kenyataannya penerimaan dari PT SMI 

mengalami penurunan yang diperkirakan karena adanya tingkat persaingan 

perusahaan. 

 

Tabel 3  Jumlah perusahaan jasa kontraktor di Sumatera Utara 2012-2016 

 

Golongan Usaha 

 

Tahun  

Pertumbuhan 

(%) 
 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Kecil 5387 5259 5816 6509 8575 59% 

Menengah 578 592 656 745 1282 122% 

Besar 100 92 104 23 38 (62%) 

Total 6065 5943 6576 7277 9895  

Sumber: BPS (2017) (diolah) 

 

Berdasarkan data pada Tabel 3 dapat dilihat menunjukkan bahwa 

peningkatan jumlah perusahaan konstruksi pada golongan kecil dan menengah. 

Golongan perusahaan kecil dan menengah tersebut mengalami peningkatan dari 

tahun 2012 hingga 2016 kurang lebih sebesar 3188 unit dan 704 unit. Menurut 

BPS (2017), golongan perusahaan merupakan pembagian perusahaan konstruksi 

yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompetensi kemampuan usaha, dimana 

klasifikasi tersebut dibagi menurut pelaksanaan pekerjaan yang berdasarkan 

kriteria risiko, penggunaan teknologi, dan besaran biaya.  

Golongan usaha kecil merupakan perusahaan yang mempunyai batas nilai 

satu pekerjaan Rp 0 hingga Rp 2.5 miliar, golongan usaha menengah merupakan 

perusahaan yang mempunyai batas nilai satu pekerjaan Rp 0 hingga Rp 50 miliar, 

dan golongan usaha besar merupakan perusahaan yang mempunyai batas nilai satu 

pekerjaan Rp 0 hingga tidak terbatas. Tabel 3 menunjukkan penggolongan usaha, 

dimana PT SMI pada saat ini masuk dalam golongan usaha menengah, yang 

menunjukkan bahwa posisi golongan usaha menengah tiap tahunnya mengalami 

peningkatan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka persaingan perusahaan jasa 
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kontraktor untuk golongan menengah menjadi salah satu penyebab turunnya 

penerimaan dari PT SMI. 

 

 
Gambar 1 Grafik pendapatan PT SMI dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 

2017 

Tabel 1 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah perusahaan jasa 

kontraktor di Sumatera Utara pada golongan kecil dan menengah. PT SMI pada 

saat ini masuk dalam golongan usaha menengah, di mana posisi golongan usaha 

menengah pada tahun 2012 jumlah perusahaannya sebesar 578 unit dan meningkat 

ditahun 2016 sebesar 1282 unit. Hal ini menjadikan ketatnya persaingan bagi PT 

SMI dengan perusahaan-perusahaan jasa kontraktor lainnya, di mana PT SMI 

berada pada daerah yang merupakan sentra daerah kelapa sawit. 

Peningkatan jumlah perusahaan kontraktor menjadikan ketatnya persaingan 

bagi PT SMI untuk memenangkan proyek, dimana jumlah penerimaan dari PT 

SMI mengalami penurunan. Pada Gambar 1 menunjukkan jumlah pendapatan 

perusahaan yang berfluktuatif dan cenderung menurun. Kondisi perusahaan 

tersebut menjadikan PT SMI perlu membuat strategi untuk dapat meningkatkan 

kemampuan perusahaan dalam melihat peluang dan meminimalisir kelemahan 

serta tepat dalam mengambil keputusan, sehingga menjadikan PT SMI dapat 

memenangkan persaingan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perumusan 

masalah yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan 

usaha dari PT SMI? 

2. Bagaimana penyusunan alternatif strategi dari PT SMI? 

3. Bagaimana menetapkan prioritas pengembangan usaha jasa kontraktor 

pengolahan kelapa sawit PT SMI? 

Tujuan penelitian 

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi 

pengembangan bisnis PT SMI. 

2. Mengembangkan alternatif strategi yang sesuai kondisi lingkungan PT SMI 



5 

 

3. Menetapkan prioritas strategi pengembangan bisnis yang dapat diterapkan PT 

SMI. 

Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis, PT 

SMI dan pembaca sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, mendapatkan pengalaman praktis tentang bagaimana menyusun 

strategi bisnis pengembangan usaha jasa kontraktor khususnya di industri 

kelapa sawit  

2. Bagi PT SMI, akan memperoleh masukan tentang perancangan strategi 

pengembangan yang dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan 

terkait dengan pengembangan sektor bisnis di tengah persaingan bisnis jasa 

perusahaan kontraktor. 

3. Bagi akademisi, dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan tinjauan 

pustaka bagi penelitian selanjutnya terkait strategi pengembangan bisnis. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT SMI dengan melibatkan pihak internal 

manajemen dan pihak eksternal yang terkait mengenai bisnis jasa kontraktor 

tersebut. Penelitian ini dibatasi pada kajian strategi pengembangan usaha jasa 

kontraktor di PT SMI. 

2  TINJAUAN PUSTAKA 

Manajemen Strategi 

Manajemen strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang 

menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang (Wheleen dan Hunger 

2012). Menurut David (2013), manajemen strategi adalah pengetahuan dan usaha 

suatu perusahaan untuk merumuskan, mengimplementasikan serta mengevaluasi 

keputusan-keputusan dari beragam fungsional perusahaan dengan berfokus pada 

tujuan perusahaan. Tujuan dari manajemen strategi secara implisit adalah segala 

bentuk upaya perusahaan yang dihasilkan dari keputusan manajerial yang 

berfokus pada sasaran jangka panjang dari perusahaan tersebut.  

Salah satu upaya yang diperlukan bagi setiap perusahaan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan adalah penyusunan strategi, dimana dengan adanya 

strategi perusahaan, maka akan mendorong perusahaan pada kondisi yang 

diinginkan. Adanya penetapan strategi perusahaan akan menjadikan suatu 

tindakan dalam mengambil keputusan di masa depan. Menurut David (2013) suatu 

organisasi dapat bertahan adalah dengan kemampuan dalam mengetahui 

perubahan lingkungan dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan 

tersebut, sehingga suatu organisasi atau perusahaan perlu mengetahui kemampuan 

yang dimilikinya agar dapat bersaing. 




