
1. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkernbangan perturnbuhan perekonornian lndonesia kurang 

menggembirakan sejak pertengahan tahun 1997, salah satu penyebabnya 

karena situasi politik yang kurang rnenggembirakan beberapa tahun 

belakangan ini, perturnbuhan ekonomi lndonesia terus rnenurun 

dibandingkan beberapa tahun terakhir dirnana pada tahun 1995 mencapai 

6 sarnpai 7 persen. 

Krisis rnoneter yang berkepanjangan serta rnata uang rupiah yang 

sernakin terpuruk yang pada bulan Agustus 1998 telah rnencapai dan 

rnendekati Rp. 11.000,- per Dolar Amerika Serikat rnenyebabkan sernakin 

terpuruknya industri yang komponen atau bahan bakunya rnengandung 

kornponen irnpor. Tingginya inflasi dan situasi politik yang belum stabil 

sehingga kalangan industri tidak dapat menjalankan roda usahanya. 

Apabila beberapa tahun sebelurnnya sektor pertanian dan 

perkebunan kurang mendapat perhatian dengan pertumbuhannya tidak 

sepesat industri lainnya maka pada saat ini sektor pertanian dan 

perkebunan diharapkan rnenjadi prirnadona dan diharapkan dapat 

rnernasukkan devisa yang besar bagi negara. 

Pada urnumnya sebagaian besar komoditas perkebunan ditujukan 

untuk ekspor dan sebagian lagi untuk keperluan dornestik. Dengan 

dernikian subsektor perkebunan rnernegang peranan yang cukup penting 

khususnya dalarn perolehan devisa negara. Meskipun lndonesia 
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menghadapi persaingan yang ketat dengan negara produsen lainnya 

namun ekspor dari subsektor perkebunan setiap tahunnya meningkat. 

Salah satu yang merupakan komoditi perkebunan yang dinilai 

cukup penting mampu mendukung bagi perekonomian adalah karet alam 

yang diusahakan oleh beberapa PT.Perkebunan Nusantara dan 

dipasarkan oleh Kantor Pemasaran Bersama. 

Tabel 1. Perkembangan Produksi Karet Alam PT. Perkebunan Nusantara 
Periode Tahun 1991 -1996 

Sumber : KPB (2000) 

Tanaman karet merupakan pohon yang tumbuh tinggi dan 

berbatang cukup besar, dengan ketinggian mencapai 15 - 25 m. Batang 

tanaman ini mengandung getah yang dikenal dengan nama lateks. 

Banyak sekali barang atau peralatan yang dapat dibuat dengan bahan 

baku karet antara lain ban mobil, peralatan rumah tangga, peralatan 

kantor dan lain-lain. Sehingga karet memiliki pengaruh besar terhadap 

kehidupan manusia. 

Selain pemanfaatan tanaman karet sebagai hasil lateks, dengan 

semakin berkembangnya teknologi, maka kayu pohon karet yang sudah 
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berumur 20-30 tahun dapat dimanfaatkan sebagai barang substitusi kayu 

ramis, meranti putih, dan pinus sebagai bahan baku kayu olahan, 

Datam beberapa tahun belakangan ini perdagangan karet alam 

mendapat saingan dengan munculnya karet sintetis, yaitu karet buatan 

yang bahan bakunya terbuat dari minyak bumi dan diproduksi dan 

dipasarkan secara besar-besaran yang lambat laun permintaan terhadap 

karet sintetis semakin meningkat pesat sehingga mengurangi permintaan 

karet alam. 

Walaupun karet alam sekarang ini jumlah produksi dan 

konsumsinya jauh dibawah karet sintetis atau karet buatan tetapi karet 

alam belum dapat digantikan oleh karet sintetis. Bagaimanapun 

keunggulan yang dimiliki karet alarn sulit ditandingi oleh karet sintetis. 

Adapun kelebihan yang dimiliki karet alam dibandingkan karet sintetis 

adalah memiliki daya elastis yang sempurna, plastisitas yang baik 

sehingga pengolahannya mudah, mempunyai daya aus yang tinggi, tidak 

mudah panas dan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap keretakan. 

Kelemahan yang dimiliki karet alam adalah harga dan pasokan 

karet alam selalu mengalami perubahan, bahkan kadang-kadang 

bergejolak. Harga bisa turun dratis sehingga merusak pasaran dan 

merisaukan para produsennya secara luas. 

Karet sintetis memiliki kelebihan seperti tahan terhadap berbagai 

zat kimia dan harganya yang cenderung bisa dipertahankan supaya tetap 

stabil dan permintaan dalam jumlah besar dapat dipenuhi. Walaupun karet 

alam memiliki beberapa kelemahan dari sudut kimia dan sudut bisnisnya 
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akan tetapi menurut beberapa ahli, karet alam tetap mempunyai pangsa 

pasar yang baik. 

Beberapa industri tertentu memiliki ketergantungan yang besar 

terhadap pasokan karet alam, misalnya industri ban yang merupakan 

pemakai terbesar karet alam. Beberapa jenis ban seperti radial, walaupun 

dalam pembuatannya dicampur dengan karet sintetis, tetapi jumlah karet 

alam yang digunakan tetap besar yaitu dua kali komponen karet sintetis. 

Dewasa ini jumlah produksi karet alam dan sintetis adalah 1 : 2. 

Pengusaha karet sintetis rata-rata menyadari bahwa jumlah pemakaian 

karet alam tidak bisa ditingkatkan tanpa menurunkan jumlah permintaan 

karet sintetis. Dunia industri masih memerlukan kedua jenis karet ini. 

Pada saat ini harga karet di pasaran sangat didominasi dan 

ditentukan oleh negara konsumen karet, sedangkan lndonesia sebagai 

negara penghasil karet alam kedua setelah Thailand hingga saat ini masih 

belum dapat menjadi negara penentu harga. Selain itu harga karet alam 

lndonesia di pasaran rendah. 

Tabel 2. Produksi Karet Alam Dunia (ribuan metrik ton) 

- Indonesia 1467 1578 1559 
Malaysia 1089 1083 971 

India 500 540 580 
Srilangka 106 113 106 
TOTAL 5991 6325 6428 

Sumber : KPB (2000) 
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Masalah lain yang sangat penting adalah persaingan pasar karet 

yang semakin berat dimana persaingan bukan hanya terbatas pada 

persaingan antara produsen karet alam tetapi juga produsen karet sintetis. 

Masalah-masalah diatas merupakan tantangan bagi industri karet 

alam Indonesia khususnya bagi PT. Perkebunan Nusantara yang 

merupakan salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) perkebunan 

melalui Kantor Pemasaran Bersama untuk dapat bersaing melalui strategi 

pemasaran yang tepat dengan tujuan akhir mendapatkan devisa bagi 

negara. 

8. Perurnusan Masalah 

Apabila dilihat dari data serta keterangan yang ada maka 

permasalahan utama yang dihadapi karet alam lndonesia khususnya milik 

PT. Perkebunan Nusantara dan dipasarkan oleh Kantor Pemasaran 

Bersama adalah : 

1. Bagaimana tingkat persaingan industri diantara produsen karet alam ? 

2. Bagaimana kondisi strategi pemasaran komoditi karet alam di KPB ? 

3. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap pemasaran produksi 

karet alam oleh PTPN di KPB? 

4. Bagaimana strategi pemasaran yang dapat bersaing di industri karet 

bagi KPB dalam usaha meningkatkan komoditi karet alamnya ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penulisan tesis mengenai analisis strategi pemasaran karet alam 

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) pada Kantor Pemasaran Bersama 

(KPB) ini bertujuan antara lain untuk: 

1. Melakukan kajian terhadap strategi pemasaran yang dilakukan oleh 

Kantor Pemasaran Bersama dalam meningkatkan hasil penjualan 

Karet alam PTP Nusantara. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang rnempengaruhi strategi pemasaran 

Karet Alam PTP Nusantara pada KPB. 

3. Merumuskan strategi pemasaran yang tepat untuk dapat bersaing 

dalam memasarkan karet alam Indonesia oleh Kantor Pemasaran 

Bersama. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penulisan tesis mengenai analisis strategi pemasaran 

karet alam PT Perkebunan Nusantara (PTPN) pada Kantor Pemasaran 

Bersama (KPB) ini antara lain adalah: 

1. Mendapatkan gambaran tentang tingkat persaingan diantara produsen 

karet alam bagi KPB. 

2. Memberikan solusi alternatif strategi pemasaran dalam persaingan 

komoditi karet alam di KPB. 
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E. Ruang lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian yang dilakukan membahas beberapa 

aspek meliputi pada: 

1. Produk-produk yang dihasilkan oleh PTPN dan dijual oleh KPB, 

seperti: Minyak sawit, Teh, Gula, Karet, tetapi akan lebih dikhususkan 

dan dibatasi hanya untuk komoditi karet alam. 

2. Fungsi dibentuknya KPB itu sendiri yaitu dengan tujuan utama adalah 

memasarkan produk-produk PTPN dan strategi pemasaran menjadi 

salah satu aspek terpenting dalam lingkup pemasaran. 
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