
1. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

lndonesia memiliki keunggulan komparatif yang dapat diandalkan 

dibandingkan negara lain. Salah satu keunggulan komparatif tersebut 

adalah sumberdaya hayati yang banyak dan beraneka ragam jenisnya. 

Dengan karunia iklim dan tanah yang subur, berbagai jenis buah-buahan 

dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, antara lain manggis, 

mangga, rambutan, dan lain-lain. Krisis moneter yang terjadi mulai bulan 

Juli 1997 telah menyebabkan terangkatnya kembali sektor agribisnis dan 

agroindustri menjadi andalan negara, dimana sektor tersebut terbukti 

mampu bertahan dan masih mampu tumbuh secara positif walaupun 

nilainya hanya 0,269'0 (BPS, 1998 dalam Gumbira-Sa'id eta/., 1998). 

Nilai ekspor buah-buahan segar lndonesia pada periode tahun 

1997 - 1999 mengalami peningkatan dalam segi volume. Volume ekspor 

buah-buahan segar pada tahun 1997 mencapai 83.344.000 kg. Pada 

tahun 1999 volume ekspor mencapai 87.010.000 kg. Berdasarkan data 

tersebut, berarti terjadi peningkatan volume ekspor sebesar 4,4%. 

Sedangkan untuk perkembangan produksi buah-buahan, menunjukkan 

kecenderungan meningkat pada periode 1997-2000. Produksi buah- 

buahan pada tahun 1997 sebesar 8.175.279 ton. Sedangkan produksi 

buah-buahan pada tahun 2000 sebesar 8.511.635 ton. Ini berarti 

perkembangan produksi buah-buahan mengalami penigkatan sebesar 



4,1%. (Ditjen Tanaman Pangan dan Hortikultura, Departemen Pertanian, 

2001). 

Pengembangan agroindustri di Indonesia saat ini sebagian besar 

masih bertumpu pada pemanfaatan keunggulan komparatif dengan 

menitikberatkan pemasaran produknya pada pasar lokal. Oleh karena itu, 

dalam menyambut globalisasi pengembangan agroindustri lndonesia 

seyogyanya didasarkan pada upaya untuk mengembangkan keunggulan 

komparatif yang dirniliki menjadi keunggulan kompetitif melalui perpaduan 

keunggulan yang diadopsi dari luar negeri. Perpaduan yang dilakukan 

meliputi aspek teknologi, tradisi, budaya, oganisasi, strategi, dan sumber 

daya manusia, sehingga pada akhirnya nilai tambah produk pertanian 

dapat meningkat, begitu juga dengan pendapatan petani. 

Budidaya buah-buahan telah berkembang sejak dahulu mengingat 

hasil dari produksinya sebagian besar dikonsumsi dalam bentuk segar. 

Hasil produk buah-buahan tersebut ada pula yang dapat diolah menjadi 

berbagai jenis produk olahan, dimana umurnnya para petani masih 

menggunakan cara-cara tradisional dalam pengolahannya, seperti 

pembuatan dodol buah, manisan, dan lain-lain. Dengan berkembangnya 

industri pengolahan lebih lanjut maka para petani memiliki kesempatan 

untuk mendapatkan nilai tambah sehingga pendapatan petani dapat 

ditingkatkan. Salah satu industri pengolahan buah-buahan lebih lanjut 

adalah industri minuman sari buah yang telah berkembang di kalangan 

masyarakat, dengan pengolahan yang masih tradisional maupun yang 

menggunakan teknologi tinggi. 



Selama periode 1990 - 1993, volume ekspor minurnan sari buah 

Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Jika pada tahun 

1990 volume ekspomya mencapai 1.826,4 ribu liter dengan nilai US$1,21 

juta maka pada tahun 1993 sudah meningkat mencapai 5.313,2 ribu liter 

dengan nilai US$ 3,25 juta. Akan tetapi pada tahun 1994 volume ekspor 

mengalami sedikit penurunan menjadi 4.697,l ribu liter. Hanya saja 

karena harga minuman sari buah di negara tujuan ekspor meningkat, 

walaupun volumenya menurun nilai ekspor masih menunjukkan kenaikan 

menjadi US$3,67 juta. Selama tahun 1990 - 1994 volume ekspor rata-rata 

mengalami kenaikan rata-rata 29,5 % sementara dari nilainya rneningkat 

32,9% per tahun. (CIC,1996). 

Sejalan dengan berkembangnya industri kimia, para pengusaha 

industri pengolahan sari buah cenderung memanipulasikan produk 

dengan artifisial. Tindakan tersebut disebabkan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen yang sangat pesat, karena penambahan bahan- 

bahan buatan ke produk sari buah sendiri dilakukan untuk efisiensi biaya 

dan waktu. OIeh karena itu pihak BPTTG (Balai Pengernbangan Teknologi 

Tepat Guna) LlPl - SUBANG mencoba mengembangkan Pilot Plan 

Bertuzzi sesuai dengan salah satu kegiatan utarnanya menerapkan dan 

mengembangkan pilot plan sebagai model unit produksi untuk 

membangun dan mengembangkan lndustri Skala Kecil dan Menengah. 

Selain itu, BPTTG LIP1 Subang mencoba untuk merangsang atau sebagai 

katalisator dalam pengembangan industri sari buah tanpa menggunakan 

bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh 



manusia. Langkah tersebut diharapkan akan diikuti oleh para produsen 

sari buah lainnya untuk memproduksi secara higienis dan dalam jangka 

panjang pihak BPTTG LIP1 Subang rnelalui hasil produknya mencoba 

mempengaruhi pasar untuk mengkomsumsi minuman ke arah yang lebih 

sehat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Proyek Pilot Plan Bertuzzi diharapkan cocok untuk diterapkan di 

daerah yang rnemilik potensi sumberdaya yang tinggi. Jika berhasil, 

pengembangan model pilot plan di atas dapat disebarluaskan di setiap 

daerah sesuai potensi alamnya masing-masing, sehingga pada akhirnya 

seiring dengan penerapan otonomi daerah, penyebaran model pilot plan 

bertuzzi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pilot 

plan yang dimulai sejak tahun 1986 ini, pada tahun 1990 - 1992 mulai 

dicoba untuk dipasarkan hasilnya yaitu berupa produk minuman sari buah. 

Respon pasar sangat baik sewaktu minuman sari buah tersebut 

diperkenalkan. Oleh karena itu, para pejabat BPTTG LIP1 Subang 

menganggap bahwa dengan adanya respon pasar yang cukup baik maka 

produk minuman ini dapat dikomersialkan, dengan tujuan guna 

memberikan pendapatan tambahan bagi BPTTG LIP1 Subang. 

Maka sejak tahun 1993, BPTTG LIP1 Subang mendirikan PT. 

Lipisari Mandiri dengan menggunakan teknologi dari BPTTG sendiri 

dengan tujuan untuk dapat memandirikan BPTTG LIP1 Subang. 

Kemandirian tersebut terutama menyangkut bidang pemodalan dalam 

rangka rnengembangkan kegiatan penelitian BPTTG LIP1 Subang lebih 

lanjut. Dengan demikian dikemudian hari BPTTG LIP1 Subang dapat terus 



berkarya dalam menghasilkan temuan-temuan yang berguna bagi bangsa 

dan negara. Agar PT. Lipisari Mandiri dapat rnengakomodasi tujuan yang 

diharapkan oleh BPTTG LIP1 Subang yang dalam ha1 ini merupakan share 

holders, dibutuhkan suatu perencanaan strategi yang tepat. 

Walaupun pihak PT. Lipisari Mandiri - business centre dari BPTTG 

LIP1 Subang telah rnencoba untuk mengernbangkan dan rnemperkenalkan 

rninuman sari buah asli seperti nanas, sirsak, dan jambu batu tanpa 

bahan-bahan kimia, kendala yang dihadapi sangat bervariasi. Salah 

satunya adalah sulitnya untuk memasarkan produk rninuman sari buah di 

atas. Berdasarkan kondisi tersebut , rnaka sangat perlu dan relevan bagi 

PT. Lipisari Mandiri untuk rnemiliki perencanaan pemasaran jangka 

pendek dalarn mernbangun pasar yang jelas untuk produk rninurnan sari 

buah Lipisari. 

6. ldentifikasi Masalah 

Perusahaan yang rnernproduksi minuman sari buah (fruit juice) 

tercatat sebanyak 129 perusahaan yang tersebar di 20 propinsi dengan 

kapasitas produksi rnencapai 217.120.000 liter per tahun.(CIC,1996). 

Jumlah perusahaan minuman sari buah yang cukup banyak rnenyebabkan 

tingkat persaingan yang sangat ketat dan sangat sulit untuk menernbus 

pasar. 

Sebagai perusahaan kecil yang baru beroperasi, PT Lipisari Mandiri 

rnempunyai berbagai macam kendala yang cukup menyulitkan. Masalah 

terbesar yang dihadapi perusahaan terutama rnenyangkut pemasaran dan 



operasional, diantaranya adalah perrnasalahan yang rnenyangkut 

penentuan target pernasaran yang jelas, rnernbuka jalur distribusi, 

memasarkan minurnan sari buah, meningkatkan penjualan, sumberdaya 

rnanusia, dan organisasi perusahaan. 

Berbagai rnacam kendala tersebut rnerupakan suatu ha1 yang 

wajar, yang dialarni oleh suatu perusahaan kecil. Oleh karena itu, 

diperlukan perencanaan pernasaran jangka pendek bagi PT Lipisari 

Mandiri sehingga diharapkan produk rninurnan sari buah Lipisari dapat 

terjual pada konsurnen yang tepat, terbentuk pasar yang jelas secara 

kontinyu, dan tercapainya peningkatan penjualan. 

C. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah dapat 

dirurnuskan perrnasalahan yang dihadapi PT. Lipisari Mandiri dalarn 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Faktor - faktor internal apakah yang rnerupakan kekuatan dan 

kelemahan PT.Lipisari Mandiri ? 

2. Faktor - faktor eksternal apakah yang rnernpengaruhi PT.Lipisari 

Mandiri ? 

3. Bagaimana dan upaya - upaya apa yang diperlukan agar PT. 

Lipisari Mandiri dapat rneningkatkan penjualan rninurnan sari 

buahnya ? 



D. Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi dan mengkaji faktor - faktor lingkungan baik 

internal dan eksternal (operasional) PT. Lipisari Mandiri. 

2. Menentukan perencanaan pemasaran jangka pendek PT. Lipisari 

Mandiri untuk rneningkatkan penjualan produk Lipisari. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat rnemberikan masukan kepada pihak 

manajernen PT Lipisari Mandiri dalam merencanakan program pernasaran 

jangka pendek dan sebagai bahan acuan bagi PT Lipisari Mandiri untuk 

mernaharni lingkungannya lebih baik. 

F. Ruang Lingkup 

Penelitian difokuskan pada pengkajian kondisi internal dan 

eksternal (operasional) perusahaan untuk rnerencanakan program 

pemasaran jangka pendek dalam membangun bisnis produk buah-buahan 

olahan berupa rninurnan jus atau sari buah sirsak, jambu biji dan nanas. 

Produk - produk di atas merupakan produk yang sedang dicoba oleh PT. 

Lipisari Mandiri untuk diperkenalkan ke masyarakat atau konsumen. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pernasaran rneliputi 

segrnentasi pasar, pernilihan pasar sasaran (market targeting), penentuan 

posisi pasar (positioning), dan bauran pernasaran (4P). 




