
A. LATAR BELAKANG 

Terjadiiya krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia sejak Juli 

1997, mempunyai dampak bola salju bagi tejadiiya berbagai permasalahan lain 

dalam bidang ekonomi, sosial dan bahkan politik. Ketelpurukan ekonomi 

nasional, selain meningkatnya jumlah pernutusan hubungan keja, juga telah 

memberikan dampak negatif bagi meningkatnya jumlah penderita kekurangan 

gizi. Kenyataan di atas menyiratkan diperlukannya peningkatan produksi pangan 

serta distribusi kesejahteraan yang semakin merata di masyarakat. Namun 

demikian, dampak krisis ekonomi dan moneter tidak seluruhnya bemuansa swam, 

menyedihkan dan menyengsarakan, karena dibalik berbagai kesulitan di sektor 

nil, sektor pertanian, agribisnisnis dan agroindustri temyata memperlihatkan 

ketahanan yang sangat kokoh (Gumbiia-Said, 1999). 

Sayuran adalah salah satu komoditas agribisnis yang sangat baik 

d'iembangkan di Indonesia. Menurut Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan 

Hortikultura (1999), pada periode tahun 1997 - 1998 terjadi peningkatan produksi 

untuk 18 komoditas sayuran unggulan sebesar 17,83 % (Tabel 1). Berdasarkan 

pada produksi 11 jenis komoditas (bawang merah, bawang putih, bawang daun, 

kubis, petsai, sawi, kacang panjang, wortel, cabe, kentang, dan tomat), Jawa Barat 

menempati m t a n  pertatna dengan rata-rata jumlah produksi tahun 1994 - 1998 

sebesar 1.914.502 tonltahun, d i i i t i  Jawa Tengah dan Sumatera Utara masing- 

masing jumlah produksi per tahunnya sebesar 1.083.009 ton dan 950.268 ton. 
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mineral yang penting bagi pemenuhan gizi masyarakat. Oleh karena itu 

pennintaan sayuran menunjukkan kecenderungan yang meningkat seiring dengan 

meningkatnya pertumbuhan penduduk, peningkatan pendapatan, semakin 

membaiknya kesadaran masyarakat akan pentingnya sayuran dalam pemenuhan 

gizi, serta berkembangnya industri jasa boga bagi keperluan hotel dan restoran 

yang memerlukan pasokan sayur mayur berkualitas tinggi. 

Tabel 1. Jumlah Produksi, Rata-Rata Produksi Per Tahun dari Delapan Belas 
Jenis Sayuran di Indonesia Periode 1994-1998 (000 Ton) 

Surnber : Ditjen TPH, 1999 (diolah) 
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15 1 Lampung 12.225 
16 1 Kalimantan T i u r  10.441 

" Didasarkan pada 11 jenis sayuran yaitu bawang merah, bawang putih, 
bawang daun, kubis, petsai, sawi, kacang panjang, wortel, cabe, 

No ( Asal propinsi 

kentang, dan tomat 
Sumber : Ditjen TPH, 1999 (diolah) 

Jumlah (ton) 

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu penghasil sayuran terbesar di 

I 

daerah Jawa Barat. Pada tahun 1997 pangsa pasar produksi Kabupaten Cianjur 

adalah 28,93 % (Bappeda-Jawa Barat, 1998). Sejalan dengan perkembangan 

daerah dan masyarakat kabupaten Cianjur yang mempunyai akses pasar yang baik 

ke Daerah Ibu Kota Jakarta, pengusahaan sayuran yang semula hanya untuk 

pemenuhan pasar lokal daerah Cianjur saja, pada saat ini pemasarannya telah 

berkembang untuk memasok daerah lain (khususnya Jakarta) dengan penanganan 

yang lebih modem. 
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sayuran yang berada di Kabupaten Cianjur yang menekankan pada proses 

penarnbahan nilai tambah dari komoditas sayuran tersebut. Perusahaan tersebut 

bertindak sebagai pedagang besar (wholesaler), dimana kegiatan yang dilakukan 

adalah: (1) mengumpullcan komoditas sayuran yang diproduksi oleh petani, baik 

yang berasal dari daerah Cipanas, Cianjur maupun dari daerah lain seperti 

Sukabumi, Bandung dan Garut; (2) mernberi perlakuan berupa pembersihan 

(cleanin&, sortasi, pengkelasan (gradin& dan pengemasan @ackin&, dan (3) 

memasarkan komoditas sayuran tersebut kepada konspen  seperti swalayan, 

restoran dan pasar umum. Sebagian besar konsumen perusahaan Pacet Segar 

berada di daerah Jakarta, sebagian lagi di daerah Bogor, Sukabumi dan Cianjur. 

Sayuran yang dipasarkan oleh perusahaan Pacet Segar selama tujuh bulan 

terakhir ini (September 1999 sampai dengan Maret 2000) adalah 84 jenis sayuran 

(Lampiran 1) dengan rata-rata 36,021 ton per bulan. Sayuran yang memberikan 

nilai penjualan terbesar adalah daun bawang dengan kontribusi 10,46 persen, 

bunga kol(9,28 %), wortel (8,02 %), Lettuce Head (7,18 %) d m  tomat (6,17 %). 

Seiring dengan perkembangan produksi dan permintaan pasarnya, pada 

saat ini perusahaan Pacet Segar menerima pesanan dari mitra pasar baru yaitu PT. 

Aerowisata Catering Service sebanyak 1,492 ton per hari, yang terdiri dari 

beberapa komoditas sayuran dengan persyaratan-persayaratan mutu tertentu. 

Untuk menjamin mutu komoditas tersebut sampai di tempat, PT. Aerowisata 

Catering Service mempersyaratkan penambahan-penambahan fasilitas yang hams 

disediakan oleh perusahaan Pacet Segar, diantaranya peralatan penanganan 
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penyimpanan komoditas (cold storage); dan transportasi yang dilengkapi dengan 

alat pendingin. Selain itu, PT. Aerowisata Catering Service menginginkan 

adanya jaminan mutu komoditas dan jaminan kontinuitas pasokan sayuran ke PT. 

Aerowisata Catering Service sesuai dengan permintaan. 

Dalam proses pemenuhan permintaan tersebut, perusahaan Pacet Segar 

memandang perlu untuk melakukan kajian mengenai kelayakan pengembangan 

usahanya tersebut. Kajian ini dilakukan untuk membantu penwhaan Pacet Segar 

dalam melakukan analisis kelayakan pengembangan tersebut. 

Dalam rangka pengembangan usahanya untuk memenuhi pennintaan 

komoditas sayuran dari PT Aerowisata Catering Service tersebut, masalah yang 

timbul adalah : 

Karakterisitik jenis dan jumlah komoditas sayuran yang diminta oleh PT. 

Aerowisata Catering Service belum diketahui dengan pasti. 

Jenis dan jumlah komoditas yang dipasok oleh petani setiap harinya 

berfluktuasi. 

Fasilitas penanganan komoditas sayuran belum semuanya tersedia sehingga 

penanganan mulai cleaning, sortasi, grading, packing dan pengiriman belum 

memadai dengan apa yang dipersayatkan oleh PT. Aerowisata Catering 

Service. 

Dokumen perhitungan finansial dari pengembangan usaha tersebut belum ada. 
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khususnya untuk mengantisipasi pengembangan usahanya, belum ditata 

dengan baik 

Berdasarkan i d e n t i h i  masalah di atas, dalam proses pengambilan 

keputusan untuk memenuhi pennintaan komoditas sayuran tersebut maka 

diperlukan suatu analisis pengembangan usaha yang dapat memberikan gambaran 

kepada perusahaan Pacet Segar mengenai kelayakan usahanya. Untuk membantu 

memperjelas rumusan masalah tersebut, dibawah ini dijabarkan rumusan masalah 

tersebut dalam bentuk hirarki pertanyaan sebagai berikut. 

1. Bagaimana karakteristik permintaan komoditas sayuran dari PT. Aerowisata 

Catering Service, baik dari jenis maupun jumlahnya ? 

2. Bagaimana kesiapan perusahaan Pacet Segar dari aspek teknis dan teknologis 

dalam pemenuhan permintam tersebut ? 

3. Apakah perusahaan Pacet Segar dapat memasok jenis dan komoditas tersebut 

s e w a  berkesinambungan ? 

4. Apakah pengembangan usaha tersebut layak secara ekonomi dan finansial ? 

5. Bagairnana implementasi pengembangan usahanya untuk menjamin 

kelancaran usahanya ? 
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Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pengembangan usaha untuk melihat 

kelayakan usaha penwhaan Pacet Segar dalam memenuhi permintaan komoditas 

dari PT. Aerowisata Catering Service. Tujuan secara khusus dari kajiai tersebut 

dipaparkan di bawah ini. 

1. Mengkaji permintaan sayuran dari PT. Aerowisata Catering Sewice 

2. Mengkaji pasokan sayuran dari mitra tani dikaitkan dengan kebutuhan sayuran 

yang dipesan oleh PT. Aerowisata Catering Seniice 

3. Mengkaji kemampuan teknis dan teknologis dalam proses pemenuhan 

permintaan komoditas dari PT. Aerowisata Catering Service 

4. Mengkaji aspek fmansial pengembangan usaha dalam memenuhi permintaan 

komoditas 

5. Mengkaji irnplikasi pengembangan usaha terhadap manajemen perusahaan 

Pacet Segar. 

Manfaat yang d i i p k a n  dari penelitian ini adalah diperolehnya gambaran 

kelayakan usaha pengembangan usaha Pemahaan Pacet Segar yang dapat 

membantu dalam proses pengambilan keputusan manajemen perusahaan Pacet 

Segar dalam rangka memenuhi permintaan komoditis sayuran dari PT. 

Aerowisata Catering Service. Selain itu, hasil dari penelitian tersebut dapat 

digunakan oleh manajemen perusahaan Pacet Segar dalarn menyusun proposal 

usaha untuk mengajukan pendmaan ke investor. 
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Ruang Sigkup penelitian ini meliputi aspek pasar, jumlah pasokan sayuran 

dari mitra tani, kelayakan teknis dan finansial serta manajemen operasional 

perusaham Pacet Segar. Keseluruhan aspek tersebut difokuskan dalam upaya 

pemenuhan permintaan sayuran dari PT. Aerowisata Catering Service dalam 

rangka pengembangan usaha Pacet Segar. 
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