
I. PENDAHULUAN 

Pemberlaltuan AFTA (ASEAN Free Trade Area) pada tahun 2003, AI'EC 

(Asia Pric(fic Economic Cool~eration) tahun 2010 dan WTO (World Trade 

Orgunizution) pada tallun 2020 merupakan tantangan sekaligus peluang bagi 

Indonesia ~ultuk dapat bersaing deilgan negara-negara yang ada di ASEAN 

maupun intemasional. Salali satu potensi yang nleiljadi andalan Indonesia dalam 

menghadal~i persaingan nanti adalah sulnberdaya alam yang diinilikinya dengan 

menitiltberatltan pada sektor pertanian yang dikelola dalam suatu sistem agribisnis 

yang terpadu, Itarena altan menlperkuat fundanlental perekonomian nasional. 

I Pembangunan ekononli yang tepat bagi suatu bangsa apabila pengembangan~~~lya 

I diclasarltan pada potensi sumberclaya yang dinliliki ( r e s o u r ~ s  bc~secf), nlelibatkan 

jumlah masyarakat yang lebih banyak serta didukung oleh pemanfaatan 

sumberdaya yang tersebar secara merata. 

Selatna ini yailg ~nenjadi kesenjangan eltol~oi~li yang dirasaltan ole11 

n~asyarakat lebih banyak disebabltan oleh kesalahan dalam meletakkan ltebijaltan 

pembangunai~ ekonomi. Struktur ekononli yang terpusat, legalitas l~ralttelt 

Itonglomerasi, serta lcebijalcail yang lebih memperhatikan sektor industri yang 

bersifat high tech telah nlenyebabltall f~~ndanlental ekonomi bangsa menjadi 

sangat rapuh. Ole11 karena itu pembangunan ekono~ni pada era refonnasi ini. perlu 

direstrukturisasi dan direorientasiltan pada pemberdayaan usaha ltecil menengall 

dan koperasi (UMKK) di nlana selttor pertanian dan kegiatan agribisnis sebagai 

lolconlotif penggeraltnya (Saragih, 2000). 
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Dari sediltit uraian di atas ~nen~~njultltan bahwa penegasan kebijakan 

pembangunan pada sektor agribisnis aka11 lebih menjanjikan terciptailya 

pemerataan pendapatan antar daerah maupun tingltat kesejahteraan 

masyarakatnya. Detlgan denlikian berai-ti bahwa pemberdayaan sektor pertanian 

yang diltelola dalanl suatu sistem agribisnis, diharapltan dapat mengatasi masalah 

kesenjangan eltonomi, kesenjangan sosial serta dapat meningkatkan derajat 

lcesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

Buali-buahan merupaltan salah satu ko~noditi yang dapat diusahaltan 

dalam sistenl agribisnis dan cukup baik dikembangkan di Indonesia Itarena 

~nemililti beberapa lteunggulan antara lain: rne~niliki keaneltaragainanlberbagai 

jenis. me~llililti ciri yang khas, meinililti rasalselera yang unik, ~nen~il iki  nilai gizi 

yang cultup tinggi, meniililti banyak ~~ianfaat/kegunaa~ dan tidal< berbahaya untuk 

dikonsu~nsi secara optimal. Buah-buahan c ~ ~ l t u p  baik dilcembangltan di Indonesia 

dengan alasan: produltsi buah-buahan yang terus meningkat, ekspor buali-buahan 

yang terus nlengalami pe~li~igltatan serta ~nenlberikan kontribusi ekspor yang lebih 

besar terhadap negara (Manuwoto, 2002). 

Tabel 1. Perkiraan Pernlintaan Buah-buahan Dunia 

(1995 - 2015) 

Sunlber : Manuwoto, 2002 
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Tabel di atas n~e~nperlihatltan proyeltsi perniintaan buah-buahan dari tahun 

Ite tahun terus nlengala~ni peningltatan yang begitu cepat. Senlua itu disebabltan 

ltarena pertambahan pendudult dunia juga ~OIISLIIIIS~ buah hampir tidak beresilto 

baliltan sebaliknya sangat bailt bagi Itesehatan. Ini menjadiltan suatu alasa~i ltalau 

buali-buahan memang cultup baik untult diltembangltan ltarena me~nililti prospelt 

yang cukup bagus dan memililti nilai komersil. 

Salah satu dari jenis buah-buahan yang cultup baik untuk dilcenlbangltan di 

Indonesia adalah pisang. Pisang mudah didallat, karena lnusim panennya 

sepanjang taliun dan cukup digelnari ole11 hampir seluruh nlasyaraltat dunia. Di 

samping it11 pisang merupaltan salah satu jenis ballan pangan bergizi pang 

potensial. Berikut tabel kandu~lgan gizi beberapa varietas pisang di Indonesia. 

Tabel 2. Kandungan Zat Kilnia Beberapa Varietas Pisang Indonesia 

 umber : Direktorat Gizi (1997) 

Pemanfaatan tanaman pisang tidak terbatas pada bualinya saja. tetapi 

semua bagian tanaman pisang mulai unlbi batang, batang, daun, bunga saml~ai 

lulit buah dapat dimanfaatltan. Selama ini budidaya pisang hanya ~~ntu l t  
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~llemenuhi kebutuhan masyaralcat alean ko~lsu~nsi buah segar, sedanglcan produlcsi 

segar dengan tujuan untuk pengolahan lebih lanjut belum berltembang secara luas. 

Pendiversifilcasian (pengolal~an) konloditi pisang culcup banyak dijumpai, 

mulai dari nlalcanan basah sanlpai pada nlalcanan leering. Begitu juga bagian lain 

dari pisang, misalnya bungs pisang yang dapat diolah menjadi sayuran, ltulit 

buahnya yaug lcita anggap tidalc bernilai ternyata masill bisa dinlanfaatkan sebagai 

proses pemeraman. 

Pembudidayaan pisang yang hampir di seluruh wilayah Indonesia 

merupalcan suatu peluang bagi Indonesia untult me~~gemba~~glcannya secara 

intensif. Selama ini produlcsi pisang Indonesia cukup besar dan berada pada 

urutan Ice-enam di tingkat dunia, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Perltembangan Produlcsi Pisang Beberapa Negara di Dunia 

Su~nber : FAOSTAT. 2002 
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Tabel 3 nlenunjultkan produlcsi pisang Indonesia pada tal~un 2001 sebesar 

3.600.000 ton dengall besarnya ltontribusi terhadap dunia sebesar 7%. Tetapi 

dengan produltsi pisang Indonesia yang cultup besar beluni menunji~ltltan 

Iiubungan yang signifiltan dengan besarnya juga nilai eltspor pisang Indonesia 

Semua itu disebabltan ltarena niutu pisang Indonesia belurii senluanya memenuhi 

standar internasional. Rendahnya lnutu pisang Indonesia disebabltan 

penlbudidayaan pisang Indonesia belunl dilaltulcan secara intensif tetapi lebih 

baiiyak pada usaha sambilan yang diusal~an di sekitar peltarallgall rumah. 

Pisang merupalcan salah satu jenis buah yang ~neniililti prospelt cultup 

bagus untuk dibudidayakan. Dengan budidaya pisang yang hampir di seluruh 

wilayah nusantara nialta usaha perkebunan pisang disamping haws mnen~peroleh 

produk yang bermutu prinla dan berltelanjutan, juga harus dapat menekan harga 

serendah mungkin, sehingga manipu bersaing di pasaran illtertiasional (Djohar, 

1999). Untuk dapat meneltan liarga serendah munglcin, salah satu cara yany dapat 

dilaltulcan adalah dengan n~emanfaatltan lahan ,yang berproduktivitas tinggi yang 

dapat dililiat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Luas Lahan dan Produktivitas di Indonesia 

Pultlu 

Sumatera 

Jawa 

Bali dan Nusa Tenggara 

ICalimantan 

Sulawesi 

Maluku dan Irian Jaya 

1 Total 

Sumber: BPS, 1997 

Luas L a l ~ a n  (Ha) 

34.829 

108.209 

18.310 

10.498 

14.666 

983 

187.495 

Produldivitas (t/Ha) 

16,16 

16,13 

14,43 

1 1,96 

20,29 

10,53 
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Penanaman pisang yang ada seltarang ini hampir seluruhnya masih dalanl 

bentuk usaha peltarangan yang tidak terawat baik, sehingga l~asilnya masih rendall 

dan lcualitasnya ltura~lg baik. Dengan asu~nsi jarak tanam 2,50 x 2,50 m, sehingga 

dala111 1 ha diperoleh sekitar 1.500 tanaman, nlalta produktivitas pisang di 

Indonesia baru rnencapai rata-rata 10,20 tlha (Tabel 4). Produlctivitas ini tergolong 

masill sangat rendah, lcarena menurut Sys et 01. (1991), produksi pisang L I I I ~ L I ~  

usaha komersial berltisar antara 30-35 t/ha. Bahkan, apabila disertai dengan irigasi 

dapat mencapai 40-60 tlha. 

PT Nusantara Tropical Fruit sejak awal berdirinya pada tahun 1992 telah 

lnengebunltan pisang yang berjenish cn~lentiish secara intensif dengall pasar yang 

dituju adalah pasar luar negeri. Awal berproduksi pada tahun 1994 perusahaan 

langsung mengeltspor hasil produltsinya ke beberapa negara seperti Hongkong, 

Sepang. Singapura, Tinlur Tengah dan Cina. 

Per~nintaan pisang terhadap negara-negara tersebut cultup besar bahltan 

perusahaan merasa ltesulitan lcarena besarnya pernlintaan tidak sebanding dengan 

hasil produlcsi apalagi beberapa tahun ltemudian tanalllan terserang penyakit 

sehingga hasil produltsi menjadi jauh berlturang dan pada awal tahun 2001 eltspor 

untuk sementara dihentikan. Terhentinya ekspor sementara yang dilakuka~l oleh 

PT Nusantara Tropical Fruit ini ~llerupalcan suatu bukti kalau perusahaa~~ dalam 

beroperasinya juga menghadapi beberapa kendala yang perlu dicarikan solusinya. 

Kendala yang d i l ~ d a p i  oleh perusahaan bisa datang dari dala~n anaupun dari luar 

perusahaan. 

Dari dalam perusahaan sendiri masalall terbesarnya berada pada masalah. 

budidaya. disini sangat dituntut su~nberdaya manusia yang berkualitas yang aka11 
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~nelaltultan resenrcl? and  dei~elopnzent terhadap penyakit yang menyerang 

tananlan sela~na ini sehingga hasil produltsi akan lce~nbali nleninglcat disa~nping 

masih banyak kendala lain yang ikut mempengaruhi operasi perusahaan baik yang 

datang dari dalam nlaupun dari luar perusahaan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, nlalca dirulnuskan permasalaha~l yang 

dihadapi PT Nusantara Tropical Fruit sebagai beriltut: 

1.2.1. Bagai~nana strategi yang dilaltsanakan perusahaan sela~na ini? 

1.2.2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terl~adap perusahaan baik 

secara internal maupun eksternal? 

1.2.3. Alternatif strategi apa yang cocok diterapkan ole11 perusahaan di 

masa depan? 

1.3. Tujunn Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.3 I. Mengidentifiltasi strategi yang dilaksanaltan perusahaan selama ini. 

1.3.2. Mengidentifiltasi faktor-faktor yang ~nenlpengaruhi strategi 

perusahaan baik secara internal lnaupun eksternal. 

I .  Memilih strategi yang paling cocok diterapltan ole11 perusahaan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalall: 

1.4.1. Pemerintah: bermanfaat dala~n perencanaan lcebijakan 

penge~l~babangan agribisnis buah-bual~an khususnya pisang. 
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1.4.2. Perusallaan : sebagai bahan perti~nbailgan bagi pihalt inanajemell 

perusallan dala~n menyusun strategi di masa yang akan datang dan 

sebagai evaluasi bagi perencanaan strategi perusahaan. 

1.4.3. Pergur~~an Tinggi : sebagai bahan pustalta dan bahan studi 

1.4.4. Penulis : menambah wawasan dan pe~lgalaillan dalam 

illelldiagnosis dan inengltaji, nlemberi alternatif dala~n pe~necahall 

masalah. 

1.5. Ruang Lingkup 

Dengan m e n ~ p e r t i ~ ~ ~ b a n g k a ~  ketersediaan sumberdaya, waktu, tenaga dan 

biaya ~llalta peilelitian ini difokuskan pada ideiltifilcasi peluang, ancaman, 

lceltuatan dan lcelemahan perusahaan. Dari faktor-faktor tersebut akan dikaitkan 

dengall inailajeinen strategilt dan hanya dibatasi pada tahap for~llulasi strategi 

~nelalui tahap input (the Inpul Slclge), tahap penladual1 (tile Matching SStcige) dan 

tallap Iteputusan (rl~e Decision Slcige). Sedangkan tahapan implementasi akan 

menjadi wewenaug penuh perusahaan. 
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