
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu penggerak pembangunan ekonomi lndonesia adalah 

sektor industri. Sektor tersebut merupakan penyumbang terbesar dalam 

penerimaan Produk Domestik Bruto (PDB) lndonesia selama sepuluh 

tahun terakhir. Pada tahun 2002 peran sektor industri pengolahan 

diperkirakan mencapai lebih dari seperempat (25,Ol persen) komponen 

pembentuk PDB (Tabel 1). Di lain pihak sektor pertanian memberi andil 

sekitar 17,47 persen dari penerimaan PDB Indonesia. 

Tabel I. Persentase Distribusi Produk Domestik Bruto atas Dasar Harga 
Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 1999-2002 (Persen) 
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ke tahun. Persentase kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap 

produk dornestik bruto rnenurut BPS Tahun 2002 disajikan pada Tabel 2. 

Sektor industri pengolahan sangat potensial untuk dikernbangkan 

sehingga dapat rnenyurnbangkan PDB nasional lebih banyak lagi dan 

untuk lebih rneningkatkan PDB nasional dari sektor non rnigas yang dalarn 

beberapa tahun ke depan akan rnenjadi sangat langka. Adapun bagian 

dari industri pengolahan dan kontribusinya dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Jenis-Jenis lndustri Pengolahan dan Kontribusinya terhadap 
PDB Tahun 2002 
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Salah satu industri pengolahan adalah industri logarn dasar besi 

dan baja yang pada tahun 2000 baru rnernberikan PDB sebesar 0,65 

persen terhadap total kontribusi yang diberikan oleh sektor industri 

pengolahan terhadap PDB nasional. Kecilnya kontribusi yang diberikan 

oleh industri pengolahan sub sektor tersebut terkait dengan rnasih 

tingginya biaya pengadaan bahan baku serta bahan penolong yang rnasih 

diirnpor. Di lain pihak industri pengolahan rnasih rnengalarni kesulitan 

pertlasaran lokal rnengingat daya beli rnasyarakat yang cenderung 

semakin menurun. Untuk mengantisipasi tantangan tersebut diatas dalarn 

rangka peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan, khususnya 

pengolahan logarn dasar dan baja, perlu adanya evaluasi strategi 

rnanajernen perusahaan dalarn rangka rneningkatkan daya saing produk 

yang dihasilkan, baik sesarna perusahaan lokal maupun dengan 

perusahaan global, sebagai antisipasi dari persaingan pasar bebas. 

PT Metalisha lntiguna (MI) adalah perusahaan keluarga yang 

bergerak dalam bidang industri pengolahan logarn, yaitu di bidang 

perdagangan dan industri pisau untuk lndustri, dengan perbandingan 50 

persen perdagangan dan 50 persen industri, dengan pangsa pasar 

seluruh industr~ di Indonesia khususnya daerah-daerah yang rnernpunyai 

kawasan industri. Pernasaran produk selarna ini langsung ditujukan 

kepada perusahaan yang rnembutuhkan, seperti industri rnakanan, 

pengolahan, kertas, kemasan, perkayuan, plastik, rnainan, juga industri 

tekstil dengan sistern job order. 



Proses produksi yang dilakukan selarna ini adalah dari bahan baku 

setengah jadi yang diperolah dari pemasok dalarn negeri dan pernasok 

luar negeri, seperti Republik Rakyat Cina (RRC), Jerrnan, dan ltalia 

kemudian diolah sesuai dengan perrnintaan yang selanjutnya dikemas 

dan dikirim kepada konsurnen. Penjualan pada tahun 2000 rata-rata 

berjumlah 1,127.88 juta per bulan kemudian mengalami peningkatan 

menjadi 1,575.00 juta per bulan. Hingga bulan Maret 2002, penjualan per 

bulan telah rnencapai 1,841.81 juta per bulan. 

Selarna ini PT Metalisha lntiguna belurn rnerniliki rurnusan strategi 

secara tertulis berdasarkan kondisi internal dan eksternal perusahan 

sebagai antisipasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Untuk itu dalam 

mernperkuat jaringan kerjasarna internasional PT Metalisha lntiguna 

berusaha untuk meningkatkan efisiensi dalarn operasi penanganan 

pekerjaan serta memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. 

Upaya tersebut rnerupakan bagian dalarn langkah PT Metalisha lntiguna 

untuk terus rnernperbaiki kinerja perusahaan serta antisipasi terhadap 

persaingan dan jaringan global yang rnenguat, rnengingat selarna ini 

bahan baku untuk proses produksi PT Metalisha lntiguna dipasok dari 

negara RRC dan Jerrnan yang dikhawatirkan dengan adanya pasar global 

ini justru akan rnenjalankan strategi forward integration yang akan 

rnengancarn terhadap kelangsungan perusahaan. 

Oleh karena itu, PT Metalisha lntiguna perlu rnenerapkan langkah 

strategis dan terintegrasi untuk tetap bertahan dalarn lingkungan bisnis 

yang rneliputi rnanajernen perusahaan, produksi, pernasaran, dan 



keuangan. Dengan terintegrasinya faktor internal, perusahaan rnampu 

rnenghadapi perubahan faktor eksternal yang urnurnnya tidak bisa 

dikontrol oleh perusahaan dalarn rangka menghadapai perubahan 

lingkungan bisnis dan sebagai batu loncatan dalarn rangka rnenjernbatani 

dari perusahaan keluarga menjadi perusahaan yang profesional (go 

public). 

1.2. Perurnusan Masalah 

PT Metalisha lntiguna mernerlukan strategi untuk rnenjalankan 

usahanya dalarn lingkungan bisnis berdasarkan lingkungan internal dan 

eksternal perusahaannya. Agar perusahaan dapat survive dan 

berkembang, rnaka diperlukan keunggulan daya saing sehingga pisau 

industri yang diproduksi PT Metalisha lntiguna rnarnpu survive terhadap 

perubahan lingkungan. Untuk mencapai ha1 itu, diperlukan strategi yang 

benar dan tepat yang dapat mengantisipasi perkernbangan masa datang 

serta dapat rnengelirninir resiko-resiko yang dihadapi perusahaan. 

Dalarn situasi yang penuh ketidakpastian, PT Metalisha lntiguna 

telah rnembuktikan keberadaannya dengan tetap survive, bahkan dapat 

rnelewati masa krisis dengan baik. Untuk itu PT Metalisha lntiguna perlu 

rnenetapkan strategi, sehingga rnampu rneningkatkan daya saing dan 

rnernberikan kernarnpulabaan yang berkelanjutan dalarn jangka panjang. 

Untuk itu perurnusan rnasalah diforrnulasikan dalarn bentuk 

pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : 



1. Faktor-faktor eksternal dan internal apa saja yang rnernpengaruhi 

kelangsungan usaha PT Metalisha Intiguna? 

2. Alternatif strategi apa saja yang dapat dilakukan oleh perusahaan 

sesuai dengan kondisi internal dan eksternal? 

3. Strategi bisnis apa yang sebaiknya dilakukan oleh PT Metalisha 

Intiguna? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisa faktor-faktor internal dan eksternal yang rnernpengaruhi 

kelangsungan usaha PT Metalisha lntiguna 

2. Mernformulasikan beberapa alternatif strategi usaha yang dapat 

diterapkan PT Metalisha lntiguna sesuai dengan kondisi lingkungan 

internal dan eksternal perusahaan 

3. Merekomendasikan prioritas alternatif strategi sesuai dengan kondisi 

lingkungan berdasarkan alternatif-alternatif strategi yang diperoleh 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan rnemberikan rnanfaat sebagai berikut : 

1. Sebagai rnasukan bagi PT Metalisha lntiguna dalarn rnerurnuskan 

strateginya sesuai dengan lingkungan internal dan eksternalnya, 

sehingga dapat tetap bertahan dalarn lingkungan bisnis pada saat ini 

dan masa yang akan datang 



2. Bagi penulis sebagai sarana dan media untuk rnengaplikasikan teori 

dalam kondisi nyata secara obyektif serta menambah wawasan dan 

pengetahuan rnengenai formulasi strategi. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dititikberatkan pada pengkajian strategi 

yang selama ini dilakukan PT Metalisha lntiguna secara global (eksternal 

dan internal), memforniulasikan strategi dan alternatif strategi perusahaan 

serta merekomendasikan strategi bagi perusahaan. 

Penelitian ini dibatasi oleh ruang lingkup bahasan sebagai berikut: 

1. Pesaing yang dikaji adalah perusahaan dengan konsumen utamanya 

sarna dengan PT Metalisha lntiguna yaitu bisnis pisau industri. 

2. Perubahan l~ngkungan yang dimaksud adalah perubahan lingkungan 

eksternal dan internal perusahaan. 




