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PT Nusantara Tropical Fruit di Way Jepara, Lampung telah
membudidayakan pisang khususnya jenis cavendish secara intensif. Perusahaan
ini sejak tahun 1994 hingga tahun 2000 melakukan ekspor pisang ke berbagai
negara seperti Jepang, Korea, Arab dan Filipina beke~asama dengan
perusahaan consumer goods tingkat dunia, yakni Del Monte. Namun, memasuki
tahun 2001 te~adi pemutusan hubungan ke~asama sementara dengan pihak Del
Monte karena menurunnya produksi pisang PT Nusantara Tropical Fruit dari luas
lahan sekitar 2000 hektar lebih menjadi hanya 450 hektar saja karena te~adi

serangan penyakit fusarium sp. Oleh karena itu, sejak awal tahun 2001
perusahaan hanya memasarkan produknya ke pasar lokal antara lain ke PT
Sewu Segar Nusantara di Tangerang dan PT Indagro Cultura di Surabaya
dengan merek SUNPRIDE.

Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang sulit diprediksi serta di
luar jangkauan kontrol perusahaan. Pada sisi lain, lingkungan bisnis yang terus
berubah dari hari ke hari merupakan suatu hal yang harus dianlisipasi oleh
perusahaan. Pengaruh globalisasi membuat perdagangan antar negara semakin
kuat dan terbuka. Beberapa di antaranya adalah kesepakatan AFTA (ASEAN
Free Trade Area) dan APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) memberikan
dampak akan semakin banyaknya perusahaan pesaing yang masuk ke
Indonesia. Analisis terhadap faktor eksternal dan internal merupakan usaha
untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang sangat menentukan strategi
bisnis yang diterapkan untuk memenangkan persaingan dalam bisnis. Oleh
karena itu, maka diperlukan suatu perumusan strategi bisnis dalam rangka
persiapan menghadapi persaingan dalam bisnis perkebunan pisang.

PT Nusantara Tropical Fruit menghadapi berbagai permasalahan internal,
seperti dalam produksi dan sumber daya manusia, maupun eksternal yakni
pengaruh globalisasi dan persaingan dari produsen buah-buahan lain. Hal ini
menyebabkan perusahaan harus menerapkan strategi bisnis yang tepat untuk .
mengantisipasinya. Mengingat peluang pasar buah nasional maupun
internasional yang masih sangat besar dan posisi PT Nusantara Tropical Fruit
sebagai perkebunan pisang cavendish terbesar di Indonesia saat ini, maka
perusahaan harus menetapkan strategi yang tepat untuk mendukung
perkembangan perusahaan di masa mendatang dengan memperhitungkan
faktor-faktor Iingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhinya.

Tujuan penelitian adalah untuk : (1) mengidentifikasi faktor-faktor Iingkungan
internal dan eksternal yang mempengaruhi kondisi dan perkembangan
perusahaan, (2) menyusun alternatif strategi bisnis yang dapat diterapkan untuk
perkembangan perusahaan sesuai dengan kondisi Iingkungan perusahaan, dan
(3) merekomendasikan strategi bagi perusahaan. Ruang lingkup dalam penelitian
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ini dibatasi hanya pada pemberian alternatif strategi bisnis dan rekomendasi
strategi bagi PT Nusantara Tropical Fruit yang sesuai dengan kondisi lingkungan
internal dan eksternal perusahaan, sedangkan untuk implementasi dan evaluasi
diserahkan kepada pihak perusahaan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dilakukan
pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang ada dan dilakukan
dalam bentuk studi kasus, sehingga kesimpulan yang diambil akan tetap terkait
dengan perusahaan. Jenis data yang diambil terdiri dari data kuantitatif dan data
kualitatif, sedangkan sumber data berasal dari internal dan eksternal
perusahaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : observasi
langsung, wawancara, penyebaran kuesioner dan studi pustaka.Tahapan yang
dilakukan dalam analisis data adalah : (1) analisis deskriptif, yang digunakan
untuk memperoleh gambaran umum perusahaan dikaitkan dengan visi dan misi,
(2) analisis matriks evaluasi faktor internal dan eksternal (IFE-EFE), yang
digunakan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor Iingkungan internal dan
eksternal yang berpengaruh terhadap perusahaan, (3) analisis matriks internal
eksternal (I-E), yang digunakan untuk mengetahui posisi perusahaan, dan
(4) analisis dengan menggunakan matriks SWOT, yang digunakan untuk
mendapatkan alternatif strategi bisnis bagi perusahaan.

Berdasarkan analisis visi dan misi perusahaan yaitu tentang tingkat kesiapan
perusahaan bersaing di masa depan, yang ditujukan kepada para manajer di
perusahaan didapatkan bahwa rata-rata jawaban responden dari tujuh
pertanyaan yang diajukan berada di ekstrim Kanan (yakni : skor lebih dari 3),
sehingga perusahaan atau eksekutifnya cukup dapat diandalkan untuk bersaing
di masa depan atau dengan kata lain PT Nusantara Tropical Fruit saat ini sudah
memenuhi persyaratan untuk menghadapi persaingan di masa depan dan
perbaikan secara terus menerus masih harus dilakukan untuk meningkatkan
kompetensi perusahaan.

Dari identifikasi terhadap faktor internal dan eksternal perusahaan, diperoleh
kekuatan perusahaan adalah : (1) kualitas produk dikenal baik, (2) kualitas bibit
unggul, (3) fasilitas R&D baik, (4) jaringan distribusi baik, (5) pengalaman di
bidang pisang cukup lama, (6) lahan yang luas, dan (7) teknologi perkebunan
baik. Sedangkan kelemahan perusahaan adalah : (1) kualitas sumber daya
manusia pada tingkat operasional kurang baik, (2) masalah serangan penyakit
fusarium sp., (3) sistem irigasi under tree kurang baik, (4) perencanaan produksi
belum akurat, dan (5) sistem informasi manajemen belum berkembang.

Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh PT Nusantara Tropical Fruit dalam
mengembangkan usahanya adalah : (1) peluang pasar domestik, (2) peluang
pasar ekspor, (3) kebijakan pemerintah yang mendukung sektor agribisnis,
(4) meningkatnya konsumsi/kapita, (5) peluang diversifikasi produk masih besar,
(6) depresiasi nilai tukar Rupiah, dan (7) peluang perluasan lahan. Sedangkan
ancaman yang harus dihadapi dan diantisipasi oleh perusahaan adalah : (1)
kondisi keamanan kurang baik, (2) persaingan dari produsen buah-buahan lain
(lokal), (3) persaingan dari buah impor, (4) kondisi alam yang tidak dapat
dikontrol, (5) kondisi politik dalam negeri, dan (6) kondisi pasar global dan
regional.
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Oengan menggunakan Matriks Internal - Ekstemal (IE) diperoleh posisi PT
Nusantara Tropical Fruit terletak pada Kuadran I, yang berarti perusahaan saat
ini· berada pada posisi Pertumbuhan (Growth), dimana secara eksternal
perusahaan berada pada posisi yang kuat, sedangkan secara internal memiliki
kekuatan yang baik. Nilai Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) PT Nusantara
Tropical Fruit adalah 3.160 yang menunjukkan bahwa.perusahaan superior
dibanding dengan pesaing. Sedangkan nilai Matriks External Factor Evaluation
(EFE) adalah 3.117 yang menunjukkan bahwa perusahaan memberikan respon .
yang baik terhadap Iingkungannya.

Oengan mengkombinasikan Matriks SWOT dan Matriks IE maka PT
Nusantara Tropical Fruit memperoleh beberapa alternatif strategi, yaitu : Strategi
Strength-Opportunities (Strategi Unggul Mutu, Unggul Teknologi, Pengembangan
Pasar, Oiversifikasi Produk, Integrasi Vertikal), Strategi Weaknesses
Opportunities (Strategi Pengembangan SOM, Diversifikasi Produk), Strategi
Strength-Threats (Strategi Unggul Biaya, Unggul Teknologi), Strategi
Weaknesses-Threats (Strategi Pengembangan SOM, Unggul Teknologi, dan
StrategiSocmIResponsibm~).

Saran bagi perusahaan berdasarkan hasil penelitian dibagi menjadi 3 (tiga)
bagian, yakni pelaksanaan strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka
panjang berdasarkan pertimbangan akan kekuatan, kelemahan, peluang dan
ancaman serta hasil diskusi dengan pihak perusahaan. Untuk program jangka
pendek, dapat diterapkan strategi unggul mutu, strategi pengembangan pasar,
strategi integrasi vertikal, strategi unggul biaya dan strategi social responsibility.
Pada program jangka menengah, dapat diterapkan strategi diversifikasi produk,
strategi pengembangan sumber daya manusia dan strategi unggul teknologi.
Sedangkan untuk jangka panjang, dapat dilakukan pengembangan usaha
agrowisata. Saran untuk penelitian lanjutan dapat dilakukan sebagai berikut :
(1) studi kelayakan untuk melakukan diversifikasi produk berupa produk pisang
olahan seperti : banana wine, banana chips, dan banana puree, (2) studi
kelayakan untuk kemungkinan diadakannya agrowisata pada program jangka
panjang, dan (3) perlunya dilakukan studi lanjutan dalam bidang Manajemen
Keuangan agar perusahaan dapat memperoleh gambaran yang obyektif tentang
kondisi finansialnya, dan (4) penelitian untuk memanfaatkan bagian-bagian
pohon pisang yang terbuang seperti batang dan daun, misalnya diambil seratnya
seperti yang telah dilakukan di Filipina.

Kata kunci pisang cavendish, PT Nusantara Tropical Fruit, studi kasus,
manajemen strategi, analisis deskriptif, matriks IFE, EFE, IE,
dan SWOT.
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