
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini masyarakat mulai memikirkan tentang kearnanan pangan sebagai 

salah satu upaya untuk mewujudkan pola hidup sehat. Keamanan pangan menjadi 

penting untuk diperhatikan karena mengingat semakin banyaknya penyakit 

berbahaya seperti kanker, yang diduga disebabkan karena kebiasaan 

mengkonsumsi makanan yang beracun. Salah satu penyebab bahan makanan 

mengandung racun adalall karena penggunaan pestisida yang pada awalnya 

digunakan untuk membunuh serangga dan hama pengganggu lainnya, namun pada 

akhirnya menimbulkan residu pestisida yang tidak dapat dihilangkan hanya 

dengan mencuci atau memasaknya. 

Pestisida merupakan salah satu hasil teknologi modem yang telah terbukti 

mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Di 

beberapa negara yang telah dan sedang berkembang produksi pertanian yang 

cukup dan melimpah serta keadaan kesehatan masyarakat yang baik telah dapat 

dicapai antara lain dengan penggunaan pestisida dengan cara yang tepat dan 

aman. 

Namun pestisida adalah bahan yang beracun dan berbahaya, yang bila 

tidak dikelola dengan bijaksana dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak 

negatif tersebut akan menimbulkan berbagai kerugian pada kehidupan, yang 

akhirnya secara langsung maupun tidak langsung berpenganh terhadap kesehatan 

dan kesejahteraan manusia. 



Menurut Informasi Kesehatan yang diambil dari Infokes (2002) penelitian 

dari pusat penanggulangan penyakit - CDC di Amerika Serikat menunjukkan 

semakin banyak bahan pangan yang terbukti membuat manusia menjadi sakit. 

Setiap tahunnya di Amerika Serikat saja terdapat 76 juta orang sakit akibat 

makanan yang dikonsumsinya. Sebanyak 325.000 orang terpaksa dirawat di 

rumall sakit dan sedikitnya 5.000 orang, kebanyakan anak-anak meninggal akibat 

makanan yang tercemar bibit penyakit, obat antibiotika, suplemen honnon atau 

bahan beracun dan berbal~aya semacam pestisida. Menurut WHO (Infokes, 2002) 

setiap tahunnya lebih dari dua juta orang kehanyakan anak-anak, meninggal akibat 

mengkonsumsi bahan pangan atau minuman yang tercemar. 

Dichloro - Diphenyl Trichloroethana (DDT), Endrin atau Nitrofen 

merupakan pestisida ampuh yang dipuja oleh petani di negara berkembang. 

Masih banyak petani di negara berkembang yang tidak menyadari bahaya 

pestisida. Pestisida yang stabil, disukai petani karena memiliki daya bunuh 

panjang terhadap berbagai jenis hama. Namun tidak disadari bahwa residu racun 

hama yang sulit terurai, pada akhirnya juga akan bemunpuk dalam tubuh manusia. 

Hal ini Aerupakan sebuah efek bumerang yang cukup lama tidak disadari atau 

diabaikan begitu saja (Infokes, 2002). 

Oleh karena itu mewujudkan pola hidup yang sehat adalah dengan 

mengkonsumsi makanan yang memenuhi semua kebutuhan gizi manusia, yaitu 

dengan terpenuhinya karbohidrat, protein, serat, vitamin dan mineral. Untuk 

memenuhi kebutuhan gizi tersebut salah satunya adalah dengan mengkonsumsi 

sayuran dalam jurnlah yang cukup setiap harinya, karena sayuran merupakan 

sumber vitamin dan serat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. 



Ketersediaan sayuran sehat yang bebas residu pestisida di pasaran saat ini 

relatif masih sedikit, karena pada umumnya para petani selalu menggunakan 

pestisida untuk membunuh serangga dan hama lainnya untuk mendapatkan 

sayuran dengan kualitas yang baik. PT Momenta Agrikultura sebagai pemilik 

lisensi dagang AmazingFann berusaha memenuhi kebutuhan konsumen yang 

membutuhkan sayuran sehat yang bebas pestisida dengan menciptakan produk 

AmazingFarm. Berikut ini disajikan kandungan mineral dan vitamin pada Lettuce 

Tabel 1. Kandungan Mineral dan Vitamin pada Lettuce (per 100 gram bagian 
yang dapat dimakan) 

AmazingFarm nerupakan produk per&anian khususnya sayuran yang 

ditanam dengan menggunakan sistem aeroponik dan dikelola dalam green house 

sehingga dapat menghambat masuknya serangga dan hama perusak tanaman. 

Dengan sistem penanaman seierti ini peran pestisida dapat dihilangkan. Sampai 

dengan saat ini AmazingFann telah memiliki sepuluh jenis produk sayuran yaitu 

Batavia Lettuce, Butterhead Lettuce, Romaine Lettuce, Lollorosa, Curly Lettuce, 

Baby Kailan, Pak Choy, Kangkung, Bayam, Caisim dan Herbs. 

Produk AmazingFarm sejak diproduksi secara komersial pertama kali pada 

bulan November 1999 sampai dengan saat ini dapat diterima dengan baik oleh 

konsumen. Hal ini dapat dilihat dari jumlah outlet yang menjual produk ini terus 

bertambah. Outlet yang menjual produk AmazingFarm adalah Hero Supermarket, 



Matahari Supermarket, Carrefour, Tops, Alfa, Papaya, Giant Hypermarket, Ranch 

Market, Diamonds, Makro, Kemchick dan Lion Superindo. Selain itu beberapa 

hotel berbintang telah menggunakan juga sayuran AmazingFarm sebagai salah 

satu bahan olahan masakannya yaitu Shangrilla Hotel, Kempinski Hotel, Grand 

Hyatt Hotel, Tamani Kafe, Planet Hollywood dan berbagai restoran dan kafe. 

Pada Tabel 2 berikut dapat dilihat penyerapan sayur AmazingFann per segmen 

pasar pada tahun 2002. 

Tabel 2. Penyerapan Sayur per Segmen Pasar Tahun 2002 

Untuk memperluas cakupan wilayah produksi dan memperbesar market 

share-nya di tingkat nasional, saat ini PT Momenta Agrikultura telah membuka 

beberapa cabang di kota-kota di Indonesia selain Jakarta dan Bandung, yaitu 

Semarang, Makassar, Denpasar, Surabaya dan Medan. Pangsa pasar 

AmazingFarm dari tahun ke tahun terus bertambah dan berkembang. Hal ini dapat 

dilihat dari jumlah permintaannya yang kian hari kian bertambah (Lampiran 1). 

PT. Momenta Agkultura sebagai perusahaan yang saat ini memiliki 

prospek yang cukup baik dilihat dari jumlah penjualannya yang terus meningkat, 

menyebabkan banyak pengusaha agribisnis lain yang tertarik untuk bergerak 

dibidang pertanian aeroponik. Pemain baru ini merupakan pesahg-pesaing yang 

tidak dapat diabaikan begitu saja karena dapat menurunkan market share. Oleh 

Segmen 

Outlet (Supermarket) 
Hotel 
Restaurant & Cafe 
J u m l a h  
Sumber : PT Momenta Agrikultura (2003) 

Nilai 
(Rp) 
1.801.115.500 

62.062.000 
87.141.000 

1.950.318.500 

Volume 
(Kg) 
116.201 

4.004 
5.622 

125.827 

- 
Persentase 

(%) 
92,35% 
3,18% 
4,47% 

100,00% 



karena itu perlu disusun sebuah perencanaan yang strategik yang mempakan 

panduan bagi PT Momenta Agrikultura dalam lnenjalankan bisnisnya kedepan 

untuk ~neningkatkan pasar dan cakupan wilayah produksinya. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka pennasalahan yang dikemukakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Bagaimana mengidentifikasikan faktor-faktor ekstemal dan internal 

PT Momenta AQlkultura dalam pengembangan usahanya serta menghadapi 

persaingan industri sayuran aeroponik di Indonesia 

2.  Bagaimana memfonnuiasikan strategi yang sebaiknya diterapkan oleh 

PT Momenta Agikultura dalam pengembangan usahanya serta persaingan 

industri sayuran aeroponik di Indonesia. 

3. Apakah tujuan, sasaran dan program kegiatan perusahaan PT Momenta 

Agrikultura. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perurnusan masalah diatas, maka tujuan dilakukan 

penelitian ini adalah untuk membuat perencanaan strategi yang tepat bagi 

PT Momenta Agnkultura dengan cara sebagai berikut 

1. Mengidentifikasikan faktor-faktor ekstemal dan internal PT Moinenta 

Agrikultura dalam pengembangan usahanya serta menghadapi persaingan 

industri sayuran aeroponik di Indonesia 

2. Menetapkan formulasi strategi yang sebaiknya diterapkan PT Momenta 

Agnkultura dalam pengembangan usahanya serta menghadapi persaingan 

industri sayuran aeroponik di Indonesia. 



3. Menyusun tujuan, sasaran dan program kegiatan pemsahaan 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut 

1. Masukan bagi perusahaan serta dijadikan bahan pertimbangan dalrun 

perencanaan, penetapan strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan 

pengembangan perusallaan 

2. Wadah bagi penulis dalam mengaplikasikan teori yang telah diperoleh secara 

obyektif di dalam bisnis nyata 

3. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dasar benchmark 

kegiatan bagi penelitian sejenis 




