
A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan luas panen buah-buahan di Indonesia dalam 

beberapa tahun terakhir ini cenderung mengalami p e n m a n ,  yang antara 

lain disebabkan terjadinya peremajaan tanaman tua yang tidak produktif 

dengan tanaman baru, di samping akibat te rjadinya serangan penyakit pada 

tanaman jeruk dan serangan penyakit pada tanaman pisang akibat bakteri 

dan jamur. Pada tahun 1989 areal luas panen tanaman jeruk dan pisang 

masing-masing tercatat 52.571 hektar dan 127.843 hektar, sedangkan tahun 

1993 masing-masing komoditas tersebut tercatat 36.910 hektar dan 70.721 

hektar (Ditjen Tanaman Pangan dan Hortikulhua, 1995). 

Walaupun perkembangan luas panen cenderung mengalami 

p e n m a n ,  tetapi produktivitasnya menunjukkan kenaikan sehingga 

produksi buah-buahan relatif stabii. Pada tahun 1981 tercatat produksi buah- 

buahan sebanyak 3.626.075 ton dan tahun 1994 tercatat 5.644.846 ton dimana 

terjadi peningkatan yang besar pada semua komoditas. Pisang masih 

merupakan komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total 

produksi buah-buahan. Berdasarkan angka tetap tahun 1993, pisang 

memberikan kontribusi sebesar 46,96% disusul oleh mangga (8,17%), nenas 

(8,15%), pepaya (730%) dan salak (6,19%). Untuk rambutan, jeruk dan durian 

produksinya masih kecil yaitu masing-masing sebesar 4,93 ; 4,62 dan 3,03% 

dari produksi total buah-buahan (Ditjen Tanaman Pangan dan Hortikultura, 

1994). 
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Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta 

jumlah penduduk dan pengetahuan gizi masyarakat, merupakan pangsa 

pasar potensial bagi komoditas buah-buahan. Begitu pula dengan 

berkembangnya sektor industri pariwisata dan agroindustri dengan pesat 

mengakibatkan permintaan akan buah-buahan sebagai bahan baku indusri 

semakin meningkat, baik jumlah maupun kualitasnya. Demikian pula 

dengan era globalisasi, yang berarti Indonesia berpeluang untuk berperan di 

pasar buah-buahan intemasional, di samping pasar Indonesia juga terbuka 

uhtuk komoditas hortikultura dari luar negeri. 

Permintaan buah-buahan tropis segar dunia khususnya negara- 

negara Eropa, Amerika dan Asia mengalami peningkatan dengan laju 10,8% 

per tahun (ITC/UNSO, 1991). Perkembangan ekspor buah-buahan Indonesia 

selama beberapa tahun terakhir ini menunjukkan angka yang terus 

meningkat baik jumlah yang di ekspor maupun nilainya, meskipun 

pangsanya masih relatif kecil akibat kemampuan pasokan yang rendah dan 

tidak kontinyu. Bentuk dari komoditas buah-buahan yang di ekspor terdiri 

dari buah-buahan segar dan olahan. Buah-buahan segar yang di ekspor 

terdiri dari pisang, durian, rambutan, duku, alpukat, mangga, manggis dan 

buah-buahan lainnya dalam jumlah yang kecil. Untuk produk buah olahan 

terdiri dari nenas dalam sirop yang dikemas kedap udara, air buah dan sari 

buah, selai, jelly, air je1-d untuk konsumsi dan air jeruk lainnya. 

Ekspor buah-buahan segar Indonesia selama empat tahun terakhir 

pada periode tahun 1990-1993 mengalami peningkatan baik dalam volume 
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maupun nilai khususnya pada tahun 1993 yang mencapai nilai US$6.498.024 

dengan volume sebesar 29.594 ton. Hal ini merupakan suatu peningkatan 

yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan tahun 1989 sejumlah 2.871 ton 

bernilai US$2.807.760. Sedangkan untuk ekspor buah-buahan olahan khusus 

pada periode tahun 1990-1993 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 

1993 tercatat ekspor sejumlah 105.801 ton dengan total nilai US$ 53.382.821. 

Nilai tersebut merupakan lonjakan yang cukup besar bila dibandingkan 

dengan tahun 1990, dimana tercatat ekspor dengan jumlah 50.699 ton bemilai 

US$ 26.226.131. Berdasarkan data tersebut diatas, total nilai ekspor buah- 

buahan baik segar maupun olahan pada periode tahun 1990 - 1993 setiap 

tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 1993 mencapai US$59.880.845 

yang berarti mengalami peningkatan sebesar 1043% bila dibandingkan 

dengan tahun 1990 yang mencapai US$29.307.783 (Ditjen Tanaman Pangan 

dan Hortikultura, 1995). 

Perkembangan industri pengolahan buah-buahan akan sangat 

tergantung dari ketersediaan buah-buahan. Pada saat ini pasokan bahan 

baku buah-buahan untuk skala komersial industri s e ~ g k a l i  tidak 

sinambung, yang mengakibatkan industri pengolahan tidak dapat 

berproduksi lagi. Apalagi pengusahaan pertanaman buah-buahan dilakukan 

dengan skala kecil dan menggunakan pola pekarangan. Selain itu, produksi 

buah-buahan bersifat musiman, sedangkan industri pengolahan buah- 

buahan harus bekerja sepanjang masa. Ketersediaan buah-buahan yang 

berkualitas baik di dalam negeri memang merupakan masalah tersendiri 
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mengingat kebanyakan buah-buahan tersebut digunakan untuk kepentingan 

ekspor. 

Ketergantungan ekonomi nasional terhadap devisa, khususnya 

setelah terjadinya krisis moneter dalam beberapa bulan terakhir ini 

mengharuskan Indonesia untuk lebih serius lagi dalam upaya memperoleh 

devisa melalui peningkatan ekspor. Ekspor buah-buahan segar maupun 

olahan penting dalam mendatangkan devisa tersebut. 

Menyadari kondisi pasar buah-buahan sangat dinamis dan peluang 

yang juga sangat besar, PT. Horti Nusantara yang berkedudukan di 

Mojokerto, Jawa Timur menangkap peluang itu. Perusahaan berusaha untuk 

mengembangkan bisnis hortikultura dengan menyediakan berbagai komoditi 

buah-buahan meliputi pisang, durian, jeruk keprok, j e d  manis, jeruk besar, 

salak, belimbing, manggis, mangga, rambutan, pepaya dan markisa yang 

dibudidayakan secara intensif. Pisang merupakan komoditas utama saat ini 

dengan titik berat pada jenis Cawendish. Perusahaan menerapkan sistem 'Inti- 

Plasma' untuk menjamin stabilitas pasokan bahan baku dan untuk menjamin 

kualitas bibitnya, maka dilakukan pengembangan Kebon Pohon Induk. 

Selain itu PT. Horti Nusantara didukung oleh sebuah laboratorium kultur 

jaringan, nurseri, perkebunan, packing house dan pabrik pengolahan dengan 

teknologi yang sangat canggih dan modem. 

Dalam upaya diversifikasi produk saat ini, divisi penelitian dan 

pengembangan sub divisi pengolahan PT. Horti Nusantara bertugas untuk 

menemukan formula pasta dan jus buah yang terbuat dari pisang, pepaya, 
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melon, belimbing, semangka, tomat, mangga, nangka, nenas, jambu biji, 

sirsak, jeruk dan markisa. Berbagai usaha ditempuh unNn mempertahankan 

kualitas pasta yang prima saat ini, pengujian dan pengawasan secara ketat 

dilakukan untuk menjamin produktivitas yang tinggi di tingkat industri 

pengolahan pasta buah, meliputi dari tahap awal pengadaan bahan baku 

buah segar hingga pemasaran produk pasta buah ke konsumen. 

Upaya diversifikasi produk yang dilakukan perusahaan masih 

bertumpu kepada sarana mesin yang dimiliki dan yang telah dicoba dan 

ditawarkan kepada konsumen baik dalam maupun luar negeri yakni pasta 

pisang (banana pure), pasta sirsak (soursop puree), dan pasta pepaya (papaya 

puree). Dengan demikian mesin yang dimiliki berfungsi tidak terbatas pada 

komoditi buah pisang saja, namun juga untuk produk buah-buahan lainnya 

sepanjang pasar dapat menyerapnya. 

B. I D E N ~ K A S I  MASALAH 

Industri pengolahan buah-buahan merupakan salah satu industri 

yang memiliki peluang pasar yang besar dan sangat potensial. Untuk 

mengatasi kualitas dan kontinuitas bahan baku industri pengolahan sangat 

diperlukan penanganan yang tepat, sebab masih besar peluang menembus 

pasar dan mengembangkannya. 

Untuk dapat bersaing di pasaran internasional, PT. Horti Nusantara 

h a m  dapat merumuskan keunggulan kompetitif yang dimiliki 

dibandingkan dengan produsen produk olahan lainnya dari pesaing 
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mancanegara. Akan tetapi lingkungan eksternal bisnis merupakan 

lingkungan yang sulit diduga dan sulit unhk dikontrol perubahannya, 

sehingga perusahaan harus dapat merencanakan atau menentukan strategi 

bersaing dalam mengembangkan bisnisnya serta menghadapi ketidakpastian 

mengenai apa yang te rjadi di masa yang akan datang. 

C. RRUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan permasalahan yang 

dihadapi IT. Horti Nusantara dalam rangka membuat perencanaan strategik 

jangka panjang perusahaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengembangkan bisnis produk buah-buahan olahan dalam 

menghadapi persaingan bisnis sejenis ? 

2. Bagaimana strategi pengembangan bisnis produk buah-buahan olahan 

yang dilakukan guna mengimbangi permintaan dan peluang pasar baik 

dalam negeri maupun di luar negeri ? 

3. Strategi pengembangan bisnis produk buah-buahan olahan mana yang 

sesuai dengan posisi perusahaan ? 

4. Apakah alternatif program jangka panjang yang sebaiknya dilakukan PT. 

Hoti  Nusantara ? 

5. Bagaimana sasaran dan program jangka panjang yang dilakukan PT. 

Horti Nusantara ? 
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D. TUJUAN DAN MANFAAT GELADIKARYA 

1. Tujuan Geladikaxya : 

a. Menentukan strategi pengembangan bisnis produk buah-buahan 

olahan. 

b. Memberikan rekomendasi alternatif strategi jangka panjang 

pengembangan bisnis produk buah-buahan olahan bagi pemsahaan 

terutama untuk menghadapi persaingan bisnis. 

2. Manfaat Geladikaxya : 

a. Memberikan masukan kepada pihak manajemen IT. Horti Nusantara 

dalam merencanakan strategi bisnis produk buah-buahan olahan. 

b. Sebagai sarana latihan dan pengembangan wawasan bagi penulis 

dalam penerapan teori, khususnya manajemen strategi. 

E. RUANG LINGKW PENELITIAN 

Penelitian difokuskan pada pengkajian kondisi internal dan eksternal 

pemsahaan untuk mengetahui posisi perusahaan saat ini dalam 

merencanakan strategi pengembangan bisnis produk buah-buahan olahan 

bempa pasta pisang (banana puree) dan pasta sirsak (soursop puree) yang 

m e ~ p a k a n  produk unggulan IT. Horti Nusantara, Mojokerto untuk lima 

tahun yang akan datang (1999-2003). 
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