
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pe~alanan agribisnis di Indonesia telah melewati berbagai tahapan dengan

gelombang naik turun yang sangat tidak menentu. Ada saat dimana agribisnis

memiliki posisi yang tidak begitu baik di mata kalangan pengusaha dan

perbankan. Juga ada saat dimana agribisnis menjadi primadona yang disanjung

orang sebagai penopang perekonomian yang tangguh, seperti yang te~adi pada

awal masa krisis moneter tahun 1997. Terlepas dari semua perdebatan yang

selama ini terjadi. Sektor agribisnis tidak dapat dipungkiri memang memiliki

potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Hal ini dapat terlihat pada

Tabel 1, dimana pada kuartal pertama tahun 2001, sektor agribisnis adalah

kontributor terbesar terhadap perkembangan ekonomi.

Tabel1. Pertumbuhan GOP Indonesia per Sektor

Kuartal I 2001 Kuartal I 2001

Sektor
dibandingkan dengan dibandingkan dengan

Kuartal IV 2000 Kuartal I 2000
(%) (%)

1. Pertanian, petemakan,
Kehutanan dan Perikanan 15.39 2.27

2. Pertambangan 0.10 2.95
3. Manufaktur 0.61 5.92
4. Listrik, Gas dan Air Bersih -2.79 7.01
5. Konstruksi 0.42 1.23
6. Trading, Hotel dan Restoran -0.02 5.00
7. Transportasi dan Komunikasi 0.87 6.88
8. Keuangan, Peminjaman dan

Pelayanan Perusahaan 0.32 2.94
9. Jasa-iasa 0.08 1.24
Total GDP 2.60 4.01
GDP tanpa minyak dan gas 3.81 4.46

Sumber : Badan Pusal Slalistik (2001 a)
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Salah satu komoditi agribisnis yang memiliki masa depan cerah adalah

pisang. Komoditi ini selain tidak terlalu sulit untuk dibudidayakan juga mempunyai

potensi pasar yang sangat baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, pisang

memiliki keuntungan yakni semua bagian buahnya dapat dimanfaatkan sehingga

sangat menguntungkan apabila diolah secara benar dan efisien.

Produksj pisang di Indonesia cukup besar. Pada tahun 1999 produksinya

sebanyak 3 375 850 ton (BPS, 2000). OJ Asia, Indonesia termasuk penghasil

pisang terbesar karena 50% dari produksi pisang Asia dihasilkan oleh Indonesia.

Hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah penghasil pisang. Hal ini

karena iklim Indonesia cocok untuk pertumbuhan tanaman pjsang. Selain iklim

yang ·sesuai, budidaya pisang banyak dilakukan oleh masyarakat di daerah itu

dan menjadikan daerah tersebut sebagai sentra tanaman pisang.

Sayangnya, ekspor pisang Indonesia relatif kecil dan negara tujuannya pun

terbatas. Pada tahun 1996, negara tujuan ekspor pisang adalah Singapura,

Belanda, Perancis (terbesar) dan Saudi Arabia (BPS, 1998). Jenis pisang yang

banyak diminati oleh pasar ekspor adalah jenis pisang cavendish. Pisang

cavendish mempunyai rasa dan aroma yang enak sehingga sesuai dengan

selera konsumen pisang segar.

Apabila dilihat dar! aspek bUdidaya pisang, maka penanaman pisang

cavendish memerlukan lahan yang cukup luas sehingga penetapan lokasi

budidaya perlu memperhatikan faktor-faktor penunjangnya, antara lain adalah :

1. Lokasi memenuhi syarat optimal bagi pertumbuhan pisang cavendish, yakni :

keadaan iklim, keadaan tanah dan keadaan topografi.

2. Perhitungan kelayakan usaha, perbandingan skala usaha dengan besarnya

investasi modal kerja dan tenaga kerja yang diperlukan.
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3. Sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, energi dan pengairan.

Seiring dengan kemajuan teknologi, budidaya pisang pun mengalami

kemajuan pesat. Budidaya pisang saat ini tidak hanya dilakukan secara

konvensional dan tradisional, tetapi telah. dilakukan secara intensif seperti yang

dilakukan PT Nusantara Tropical Fruit di Way Jepara, Lampung Timur yang

membudidayakan pisang cavendish. BUdidaya pisang dilakukan untuk mendapat

hasil yang optimal dan buah yang bermutu tinggi.

Sebenamya, nilai ekspor pisang sangat besar. Total produksinya juga

sangat besar, dibudidayakan di seluruh nusantara dan termasuk satu di antara 3

(tiga) buah nasional (mangga, pisang, pepaya) yang dikonsumsi paling banyak di

dalam negeri. Menurut data olahan BPS, ekspor pisang tahun 1994 sebesar US$

5 820 434, yakni 58.25% dari total ekspor buah nasional sebesar US$ 9 992

885. Dari sini produksi pisang mengambil bagian 45.28% dari total produksi buah

nasional. Produksi pisang sebesar 4.4 juta ton sedangkan total produksi buah

nasional tercatat sebesar 9.6 juta ton (BPS, 1995).

Namun, perkembangan terakhir menunjukkan gejala yang kurang

menguntungkan bagi Indonesia. Dimana berdasarkan data olahan dari Pusat

Kajian Buah-buahan Tropika mengungkapkan bahwa perbandingan nilai impor

dan ekspor buah-buahan segar dari tahun ke tahun menunjukkan indikasi

meningkatnya nilai impor dibanding dengan ekspor.

Pada tahun 1989, nilai impor buah sebesar US$ 1 252015 sedangkan nilai

ekspor buah mencapai US$ 1 755 362. Perbandingan ini dari tahun ke tahun

berubah. Pada tahun 1999, nilai impor sudah mencapai US$ 29 343 674

sedangkan nilai ekspor buah baru mencapai US$ 15 450 351. Hal ini

memberikan indikasi bahwa arus impor buah begitu kuat dan semakin kuat dari
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tahun ke tahun. Apalagi beberapa tahun terakhir ini ada kecenderungan bahwa

selera konsumen dalam negeri mulai bergeser sejalan dengan meningkatnya

pengetahuan dan pendapatan per kapita penduduk. Seiring dengan

meningkatnya pengetahuan akan gizi, masyarakat dalam mengkonsumsi buah

sudah mulai memperhatikan unsur kualitas dan nilai gizi buah yang dimakan.

Data mengenai perkembangan ekspor impor pada setiap jenis buah-buahan

segar tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor-Impor Buah-buahan Segar
Tahun 1999

Sumber: Pusa! Ka]lan Buah-buahan Troplka (2001)

Komoditi
Ekspor Imoor

Volume (kg) Nilai (US$) Volume (kg) Nilai (US$)

Pisan,g 70055785 10324048 132659 126906

Nenas 901345 638158 288 0

Manggis 4146517 3445504 79 0

Mangga 482213 470456 39543 338

Pepaya 2610 943 25010 0

Jeruk 279927 72062 6281 618 158863

Apel 15227 27542 1314126 17940756

Rambu!an 195793 365175 0 0

Durian 116975 105871 181 803 20486

Duku 464 592 0 0

Anggur 0 0 193404 2745679

Kurma 0 0 1332526 2047063

Pear 0 0 988747 6303583
..

PT Nusantara Tropical Fruit sendiri sejak tahun 1994 hingga tahun 2000

melakukan ekspor pisang ke berbagai negara seperti Jepang, Korea, Arab dan

Filipina bekerjasama dengan perusahaan consumer goods tingkat dunia, yakni

Del Monte. Namun, memasuki tahun 2001 terjadi pemutusan hubungan

kerjasama 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 terjadi serangan penyakit fusarium sp.
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Akibatnya, kuantitas yang dihasilkan tidak memenuhi skala ekonomis yang

ditetapkan oleh Del Monte, karena dengan kuantitas kecil maka biaya yang harus

dikeluarkan untuk mengirim kapal menjadi tidak feasible lagi. 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.

Daya serap pasar lokal terhadap pisang cavendish yang belum maksimal

saat ini serta perencanaan produksi yang kurang akurat mengakibatkan pada

bulan-bulan tertentu saat buah-buahan musiman membanjiri pasar, terdapat

kelebihan produksi pisang segar yang tidak terserap pasar, bahkan pasar curah

sekalipun. Namun di saat buah-buahan musiman tidak ada di pasar, maka justru

permintaan pasar akan pisang cavendish melonjak tinggi sehingga

mengakibatkan produksi tidak mencukupi. Hal ini memperlihatkan bahwa

lingkungan ekstemal merupakan lingkungan yang sulit diprediksi serta di luar

jangkauan kontrol perusahaan.

Sifat produk hortikultura seperti pisang segar yang perishable (mudah rusak)

menyebabkan pihak PT Nusantara Tropical Fruit harus menanggung resiko

besar dalam memasarkan produknya. Oleh karena itu perlu dipikirkan bagaimana

caranya mengurangi resiko tersebut sekaligus memberikan added value yang

akan memberikan keuntungan lebih besar bagi perusahaan, misalnya dengan

membuat produk olahan.

Pada sisi lain, lingkungan bisnis yang terus berubah dari hari ke hari

merupakan suatu hal yang harus diantisipasi oleh perusahaan. Pengaruh

globalisasi membuat perdagangan antar negara semakin kuat dan terbuka.

Beberapa di antaranya adalah kesepakatan AFTA (ASEAN Free Trade Area) dan
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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.

B. Perumusan Masalah

PT Nusantara Tropical Fruit menghadapi berbagai permasalahan intemal

maupun eksternal. 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 lingkungan internal dan eksternal yang

mempengaruhinya. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kondisi dan perkembangan

perusahaan baik secara internal dan eksternal?

2. Alternatif strategi bisnis apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk

memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mengantisipasi kelemahan dan

ancaman yang ada?
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c. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

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.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah :

1. Memberikan masukan kepada pihak manajemen PT Nusantara Tropical

Fruit mengenai kondisi umum perusahaan dan bahan pertimbangan

dalam perencanaan. alternatif strategi dan kebijakan perusahaan yang

berkaitan dengan pengembangan bisnis perusahaan.

2. Memberikan gambaran serta wawasan bagi pembaca umum tentang

kondisi perusahaan serta dapat dijadikan perbandingan dan bahan

acuan untuk studi kasus sejenis ataupun studi lanjutan.

3. Sebagai sarana melatih kemampuan dalam menganalisis masalah

dengan memanfaatkan teori dan i1mu pengetahuan yang telah diperoleh

dan pengembangan wawasan bagi penulis.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya pada pemberian altematif

strategi bisnis dan rekomendasi strategi bagi PT Nusantara Tropical Fruit yang
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sesuai dengan kondisi Iingkungan internal dan eksternal perusahaan, sedangkan

untuk implementasi dan evaluasi diserahkan kepada pihak perusahaan.

F. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dalam pelaksanaannya menemui beberapa keterbatasan, yakni

keterbatasan data internal mengenai keuangan perusahaan yang tidak diperoleh

dan data eksternal berupa data jumlah produksi kripik pisang, banana wine dan

banana puree di Indonesia.
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