
I. PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang 

Setiap perusahaan pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama di dalam 

aktivitas operasional usahanya. Adapun yang menjadi tujuan itu adalah bagaimana 

menghasilkan keuntungan yang optimal di samping dapat mempertahankan hidup 

dan memberikan manfaat yang besar terhadap lingkungan intern dan ekstern 

perusahaan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut perusahaan hams dapat 

memanfaatkan sumberdaya yang ada secara optimal serta dapat memanfaatkan 

peluang yang ada. 

Perkembangan areal dan produksi kelapa sawit di Indonesia dan dunia 

meningkat dengan pesat. Demikian pula &ngan perkembangan minyak nabati lain 

meskipun tidak sepesat perkembangan minyak sawit. Oleh karena itu, dimasa 

mendatang diperkirakan persaingan perdagangan diantara negara penghasil 

minyak sawit dan persaingan dengan minyak nabati lainnya akan semakin 

meningkat. 

Industri kelapa sawit sepertihalnya dengan industri lainnya mempunyai 

unsur - unsur s t ~ k t u r  industri yang sama. Adapun menurut Porter (1991) unsur - 

unsur kekuatan yang mempengaruhi industri adalah persaingan dalam industri, 

pemasok, pembeli, pendatang baru dan produk subsitusi. Dari kelima kekuatan 

tersebut, yang paling dirasakan dalam industri kelapa sawit adalah lemahnya 

kekuatan tawar - menawar dengan pembeli dalam ha1 ini pasar dan produk 

subsitusi. 
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Dari pengalaman manajemen di lapangan, sampai sekarang PT. PP. 

London Sumatra Indonesia Tbk percaya bahwa perusahaan merupakan yang 

paling efisien didalam mengelola perkebunan kelapa sawit dan karet di Indonesia. 

Sampai pada tahun 1999 total luas kebun yang dikelola PT. PP. London Sumatra 

Indonesia Tbk terus mengalami peningkatan yang cukup baik bila dibandingkan 

dengan usaha industri sejenis yang ada di Indonesia. Peningkatan yang demikian 

pesat mendorong perusahaan terus melakukan perluasan lahan dengan melakukan 

perjanjian kontrak Hak Guna Usaha (HGU) yang baru di berbagai daerah di 

Indonesia. Sebagai gambaran jumlah luas lahan tersebut dapat dilihat pada tabel 1. 

berikut : 

Tabel 1. Total Luas Lahan dan Tanaman PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk 
Tahun 1999. 

Persentase 

45.83 

18.69 

3.65 

0.95 

0.46 

69.58 

26.48 

3.94 

30.42 

100 

Indonesia Tbk. 

Jenis Tanaman 

Kelapa Sawit 

Karet 

Coklat 

Kopi 

Teh 

Sub totalplasma 

Kelapa Sawit 

Karet 

Sub total 

Total keseluruhan 

Sumber : Laporan Produksi 

Luas (hektar) 

57 248 

23 349 

4 563 

1 182 

579 

86 921 

33 072 

4 922 

3 994 

124 915 

PT. PP London Sumatra 
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Strategi bisnis PT. PP. London Sumatra Indonesia di konsentrasikan di 

bidang pengolahan produk kelapa sawitdan karet adalah dengan menitik beratkan 

upaya untuk menekan seminimal mungkin biaya operasi produksi. PT. PP London 

Sumatra Indonesia Tbk masih percaya bahwa (a) Ketersediaan lahan di Indonesia 

masih berlimpah, (b) Biaya tenaga kerja yang kompetitif, dan (c) Hubungan baik 

dengan pemerintah, merupakan alasan yang kuat untuk memfokuskan strategi di 

bidang produksi berkelanjutan. Dengan latar belakang strategi bisnis perusahaan 

tersebut, penulis berupaya untuk mengkaji lebih jauh mengenai bidang 

manajemen produksi agar nantinya penelitian ini dapat menjadi masukan antara 

penulis dan pihak perusahaan. 

B. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan kondisi - kondisi yang telah dijelaskan diatas maka 

perusahaan perlu melakukan suatu perencanaan produk secara tepat sesuai 

dengan keadaan pasar yang ada. Adapun beberapa masalah yang dihadapi oleh 

PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk di dalam bidang produksi yang dapat 

diidentifikasi adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perusahaan mengoptimalkan produksi agar seluruh sasaran 

yang dikehendaki manajemen dapat tercapai semaksi~nal mungkin. 

2. Aspek - aspek apa saja yang menjadi pertimbangan pihak manaje~nen 

dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan manajemen produksi. 

3. Bagaimana alternatif strategi yang dapat diambil perusahaan dalam rangka 

meningkatkan kinerja perusahaan, khususnya kinerja manajemen produksi. 
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4. Sejauhmana pemanfaatan sumberdaya yang ada telah mencapai kondisi 

yang optimum. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah : 

I. Identifikasi kendala yang dihadapi perusahaan dalarn upaya mencapai 

tujuan perusahaan. 

2. Merencanakan kombinasi optimal pemanfaatan sumberdaya perusahaan. 

3. Mencari alternatif strategi untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

4. Merumuskan kebijakan yang dapat dilakukan perusahaan untuk dapat 

memperbaiki kinerja usahanya. 

Manfaat studi manajemen operasi dan produksi yang dilakukan di PT. PP. 

London Sumatra Indonesia Tbk selama penelitian adalah : 

1. Manfaat bagi PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk adalah penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam ~nengambil 

keputusan produksi jangka pendek dan jangka panjang dalam rangka 

pemenuhan permintaan pasar dengan memanfaatkan surnberdaya yang 

tersedia sehingga akan diperoleh laba maksimum. 

2. Bagi penulis penelitian ini merupakan sarana untuk mengaplikasikan 

konsep teoritis yang diterima selana perkuliahan dan juga sekaligus untuk 

mengasah ketajaman peneliti di bidang manajemen produksi yang ada di 

industri perkebunan kelapa sawit. 

3. Bagi Magister Manajemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor manfaat 

yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini adalah untuk lebih menlpererat 
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hubungan kemitraan dan kerja sama terutama dengan perusahaan PT. PP. 

London Sumatra Indonesia Tbk serta diharapkan juga nantinya kerjasarna 

ini akan terus berjalan dan saling menguntungkan kedua belah pihak. 
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