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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Persaingan dunia bisnis yang semakin terbuka membuat para pengusaha 

mencari strategi yang tepat untuk memasarkan produknya. Dalam persaingan 

yang makin kompetitif, keberhasilan perusahaan banyak ditentukan oleh 

ketepatan perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan mengidentifikasi 

kegiatan-kegiatan individu dalam usahanya mendapatkan dan menggunakan 

barang ataupun jasa yang termasuk didalamnya proses keputusan pembelian. 

Banyak perusahaan yang berusaha memenangkan persaingan dengan cara 

memanfaatkan peluang bisnis yang ada dan berusaha menerapkan strategi 

pemasaran yang tepat dalam rangka menguasai pasar, terutama persaingan yang 

berasal dari perusahaan sejenis, membuat perusahaan semakin dituntut bergerak 

lebih cepat dalam hal menarik konsumen. 

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil tambang terbesar di 

dunia karena terletak di jalur pegunungan dunia sehingga membuatnya kaya 

akan bahan mineral dan logam. Aktivitas pertambangan ini tentunya sangat 

menguntungkan, karena dapat mendatangkan devisa bagi negara dari kegiatan 

ekspor hasil tambang. Selama ini pemerintah lebih banyak fokus pada industri 

pertambangan yang ada di Kalimantan, Sulawesi dan Papua karena potensinya 

yang sangat besar dibandingkan pulau lainnya. Namun saat ini, pemerintahan di 

Pulau Jawa terutama daerah Jawa Barat mulai melakukan penertiban dan 
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menggali potensi pertambangan. Sejak tahun 2005, Indonesia merupakan salah 

satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia. Berdasarkan informasi 

dari Kementerian Energi dan Sumber Data Mineral Indonesia, cadangan 

batubara Indonesia diperkirakan habis kira-kira dalam 83 tahun mendatang 

apabila tingkat produksi terus dilakukan. 

Table 1.1 Produksi, Ekspor, Konsumsi, dan Harga Batubara 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1 

2019 
1 

Produksi 

(dalam juta ton) 

353 412 474 458 461 456 461 425 400 

Ekspor 

(dalam juta ton) 

287 345 402 382 375 365 364 311 160 

Domestik 

(dalam juta ton) 

66 67 72 76 86 91 97 114 240 

Harga (HBA) 

(USD/ton) 

118.4 95.5 82.9 72.6 60.1 61.8 n.a n.a n.a 

Sumber: Indonesian Coal Mining Association (APBI) & Ministry of Energy and 

Mineral Resources 

Keterangan : 
1
 Proyeksi 

 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat fluktuasi produksi batubara. Realisasi 

produksi batubara sepanjang tahun 2018 tercatat sebesar 528 juta ton. Jumlah itu 

melampaui target yang tercatat dalam Rencana Kerja Anggaran dan Biaya 

(RKAB) tahun 2018 yang dipatok diangka 485 juta ton. (Kementerian ESDM, 

2019). 

Dalam kegiatan pertambangan, diperlukan suatu bahan peledak untuk 

menggali bahan tambang. Salah satu senyawa kimia yang biasa digunakan 

sebagai bahan baku bahan peledak tambang adalah amonium nitrat. 

Meningkatnya industri pertambangan batubara, akan menguntungkan bagi 

penjualan amonium nitrat. 
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Grafik 1. 1 Proyeksi Kapasitas dan Permintaan Amonium Nitrat di Asia 

Tenggara Tahun 2010 – 2020 

 

Sumber : Asia Pacific Explosives Magazine 2012 

 

Credit Suisse Group (2012) menggambarkan kebutuan amonium nitrat di 

Indonesia dalam grafik proyeksi kapasitas dan permintaan amonium nitrat di 

Asia Tenggara yang dibuat oleh Orica Australia Pty. Ltd. yang dimuat dalam 

majalah Asia Pasific Explosives. Dari grafik tersebut terlihat bahwa kebutuhan 

amonium nitrat di Indonesia dan Australia diproyeksi mengalami peningkatan 

setiap tahunnya sekitar 7% dan digambarkan bahwa mulai Tahun 2019, 

kapasitas pabrik amonium nitrat yang tersedia tidak mampu memenuhi 

permintaan konsumen. 

Kebutuhan akan bahan peledak selalu meningkat karena didorong oleh 

pertumbuhan sejumlah sektor industri, terutama pertambangan. Permintaan 

bahan peledak komersial datang dari perusahaan tambang batubara, tambang 

mineral, semen, dan kontraktor minyak. Menurut situs industri bisnis, 

permintaan bahan peledak setiap tahun sebesar 400.000 ton, bahkan mencapai 
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500.000 ton saat booming batu bara. Kementerian ESDM menetapkan target 

produksi batubara sekitar 400 juta ton di Tahun 2019 dengan cadangan 30,7 

milyar ton batubara. Hal ini menarik minat para pengusaha untuk mendirikan 

industri amonium nitrat. 

Grafik 1. 2 Proyeksi Produksi dan Cadangan Batubara Indonesia 

 

Sumber : https://katadata.co.id/berita/2019/01/01/ proyeksi-dan-tantangan-

bisnis-batu-bara-di-tahun-babi-tanah 

 

Amonium nitrat adalah senyawa yang tidak berbau, tidak berwarna, garam 

kristal yang dihasilkan oleh reaksi amonia dan asam nitrat. Amonium nitrat 

dijual dalam beberapa bentuk, sesuai dengan kegunaannya. Berikut beberapa 

uraian tentang penggunaan amonium nitrat : 

1. Amonium nitrat yang dicampur dengan bahan bakar (fuel oil), yang sering 

disebut sebagai ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil) digunakan sebagai 

https://katadata.co.id/berita/2019/01/01/
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bahan peledak oleh beberapa industri, seperti industri semen, pertambangan, 

konstruksi, dan lain-lain. 

2. Amonium nitrat merupakan pupuk nitrogen yang umum digunakan. Larutan 

amonium nitrat fertlizer grade dalam air yang mengandung 20% nitrogen 

dijual dalam kuantitas yang besar, karena sifat kelarutan dalam air besar dan 

mudah diaplikasikan pada tanah. Pupuk tersebut juga dapat digunakan dalam 

bentuk kalsium amonium nitrat dan amonium sulfat nitrat (Gowariker et al, 

2009). 

3. Amonium nitrat digunakan dalam bidang industri, antara lain: 

a. Untuk memodifikasi zeolit. Proses ini membentuk katalis zeolit yang 

digunakan berbagai macam industri, seperti industri perminyakan. 

b. Untuk pembuatan obat bius dinitrogen oksida. Pada suhu di atas 290ᴼC, 

amonium nitrat mengalami dekomposisi menjadi gas dinitrogen oksida 75-

96% (Oxley, Kaushik and Gilson, 1988). 

c. Amonium nitrat juga digunakan sebagai oxidizer pada propelan yang 

merupakan bahan bakar roket karena ramah lingkungan, murah, serta 

mudah didapat (Oommen and Jain, 1999). 

Melalui Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Bahan Peledak, 

Pemerintah Indonesia menetapkan amonium nitrat sebagai bahan peledak dan 

melarang produksi, penyimpanan, distribusi serta penggunaan untuk kepentingan 

lain tanpa ijin dari Kementerian Pertahanan. 
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Amonium nitrat lebih disukai sebagai bahan baku bahan peledak karena 

tingkat bahaya dan kesensitifannya yang rendah. Amonium nitrat menjadi 

campuran yang mudah meledak ketika dikombinasikan dengan senyawa 

hidrokarbon, khususnya bahan bakar diesel, atau terkadang minyak tanah. Oleh 

karena potensi pertambangan yang besar, maka pembangunan industri amonium 

nitrat sangat dibutuhkan di negeri ini. 

 

Sumber : PT Multi Nitrotama Kimia, 2018 

Gambar 1. 1 Amonium Nitrat Prill 

 

Saat ini, pangsa pasar produsen bahan baku peledak domestik hanya 

dikuasai tiga pabrik amonium nitrat, yaitu PT Kaltim Nitrate Indonesia 52%, PT 

Multi Nitrotama Kimia 32%, dan PT Black Bear Resources 16%. Kapasitas 

produksi bahan baku peledak amonium nitrat nasional mencapai 510 ribu ton. 

Permintaan dalam negeri tahun 2016 sebesar 370 ribu ton. Artinya kebutuhan 

bahan baku peledak bisa dipenuhi seluruhnya oleh produk nasional. Namun 

sejak 2016 kebijakan dumping dan impor ilegal mewarnai pasar amonium nitrat. 

Pemerintah menambah kuota impor sekitar 90 ribu amonium nitrat dengan harga 
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yang murah. Selisih harga lebih tinggi senilai US$110 per metrik ton antara 

produk domestik dengan impor. 

Tabel 1. 1 Harga Amonium Nitrat Impor Tahun 2011-2016 

Tahun Harga (US$ per Ton Produk) 

2011 1051,94 

2012 608,65 

2013 567,59 

2014 520,92 

2015 485,71 

2016 430,80 

Sumber : BPS Tahun 2011 - 2016 

 

Berdasarkan pengolahan data impor amonium nitrat dari Badan Pusat 

Statistik Tahun 2011 – 2016 diperoleh harga amonium nitrat import mengalami 

penurunan setiap tahunnya. Sementara itu menurut Kementerian Perindustrian 

harga amonium nitrat dalam negeri terus mengalami kenaikan karena harga 

bahan baku dan gas alam yang juga naik. Tahun 2017, misalnya, harganya masih 

US$ 450/ton, awal 2018 sudah melonjak menjadi US$ 550/ton. 

Ammonium Nitrate Fuel Oil (ANFO) adalah salah satu dari sekian banyak 

jenis bahan peledakan dimana komponen terbesarnya terdiri dari amonium nitrat 

yang dicampur dengan bahan bakar (fuel oil). Amonium nitrat dalam bentuk 

ANFO, banyak dipakai dalam industri pertambangan, semen, dan konstruksi 

karena dianggap sebagai bahan peledak paling aman baik dalam hal pemakaian 

maupun penanganannya. Jumlah yang diperlukan dalam industri tersebut 

bervariasi bergantung pada kondisi industri-industri tersebut. Berikut data 

kebutuhan ANFO di 2 (dua) pertambangan batubara di Kalimantan :  
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Tabel 1. 2 Data Pemakaian ANFO di PT ABP dan PT Kideco 

Bulan 

ABP PPA Kideco 

Satuan Tahun 

2017 2018 2017 2018 

Jan 300 379 580 607 Ton 

Feb 198 313 604 604 Ton 

Mar 169 450 499 518 Ton 

Apr 169 253 559 530 Ton 

Mei 225 290 494 494 Ton 

Jun 166 229 631 585 Ton 

Jul 179 301 559 514 Ton 

Agu 303 238 409 502 Ton 

Sep 213 188 358 489 Ton 

Okt 464 189 601 477 Ton 

Nov 430 164 557 465 Ton 

Des 338 142 377 453 Ton 

Total 3.153 3.137 6.230 6.239 Ton 

Sumber : PT Multi Nitrotama Kimia, 2019 

 

Dari tabel di atas terlihat konsumsi ANFO untuk dua tambang sekitar 9.000 

ton per tahun, artinya kebutuhan ANFO di Indonesia sangat tinggi. PT Dahana 

dan PT Pindad menjual ANFO dikisaran harga $800 - $900 per ton produk. 

 

Sumber : PT Multi Nitrotama Kimia, 2018 

Gambar 1. 2 ANFO 
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Untuk memahami posisi bisnis dalam persaingan usaha yang semakin ketat, 

diperlukan suatu analisa atas situasi dan strategi bisnis yang tepat. Michael 

Porter, berpendapat bahwa sebuah perusahaan paling peduli dengan intensitas 

persaingan dalam industrinya. Five Forces Model adalah model yang 

mengidentifikasi dan menganalisis lima kekuatan kompetitif yang membentuk 

setiap industri, dan membantu menentukan kelemahan dan kekuatan suatu 

industri. Hasil dari analisis tersebut akan menunjukan apakah industri tersebut 

masih menarik atau tidak untuk dijalankan. 

Tabel 1. 3 Analisa Five Forces 

Five Force 
Rendah/Sedang/ 

Tinggi 
Deskripsi 

The intensity  of 

Competitive Rivalry 
Tinggi 

Tingkat persaingan tinggi. Terdapat 

dua pesaing produsen ANFO yang 

keduanya merupakan perusahaan 

BUMN yang dapat memonopoli pasar. 

The Threat of the Entry  

of New Competitors 
Rendah 

Pemerintah membatasi jumlah produksi 

dan konsumsi bahan peledak di 

Indonesia sehingga akan sulit bagi 

pendatang baru untuk mendirikan 

pabrik bahan peledak. 

The Bargaining Power  

of Suppliers 
Tinggi 

Bahan baku pembuatan ANFO dipasok 

oleh pemasok tunggal. Amonia dipasok 

oleh PT Pupuk Kujang yang 

merupakan pemegang saham dan 

pemasok terdekat. Solar dipasok oleh 

PT Pertamina yang merupakan BUMN. 

The Bargaining Power 

of Customers 
Rendah 

ANFO merupakan bahan peledak yang 

banyak digunakan di industri 

pertambangan. Potensi pasar sekitar $ 

10.800.000,- per tahun 
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Five Force 
Rendah/Sedang/ 

Tinggi 
Deskripsi 

The Threat Substitute 

Product and/or Service 
Rendah 

Tidak ada produk pengganti. ANFO 

selain digunakan sebagai bahan 

peledak, juga digunakan sebagai bahan 

tambahan pada jenis peledak lainnya. 

 

Analisa five forces menunjukkan bahwa sulitnya bagi pendatang baru untuk 

masuk ke dalam bisnis ANFO, walaupun begitu hal ini menjadi tantangan yang 

menarik melihat hanya ada sedikit pesaing, yaitu PT Dahana dan PT Pindad. 

Tabel 1. 4 Analisa Pesaing 

Kompetitor 

Sumber & Cara 

Pengumpulan 

Data 

Kelebihan Kelemahn 

PT Dahana 
Observasi 

www.dahana.id 

 Merupakan BUMN sehingga 

dapat memonopoli pasar 

 Memiliki brand image yang 

kuat. Memiliki pengalaman 

lebih lama dalam memproduksi 

ANFO sehingga dianggap 

sudah menguasai pasar. 

 Memiliki katalog produk online 

 Menawarkan total solution 

(tidak hanya produk tapi juga 

menawarkan jasa peledakan dan 

penyimpanan bahan peledak) 

 Harga produk yang ditawarkan 

kompetitif 

Tidak memiliki 

pabrik amonium 

nitrat sendiri 

sehingga sangat 

bergantung pada 

kuota impor dan 

industri amonium 

nitrat nasional 

PT Pindad 

Observasi 

www.bumn.go.id/ 

pindad/application# 

• Merupakan BUMN sehingga 

dapat memonopoli pasar 

• Memiliki brand image yang 

kuat. Memiliki pengalaman 

lebih lama dalam memproduksi 

ANFO sehingga dianggap 

sudah menguasai pasar. 

• Menawarkan total solution 

(tidak hanya produk tapi juga 

menawarkan jasa peledakan dan 

penyimpanan bahan peledak) 

• Harga produk yang ditawarkan 

kompetitif 

• Tidak memiliki 

pabrik amonium 

nitrat sendiri 

sehingga sangat 

bergantung pada 

kuota impor dan 

industri amonium 

nitrat nasional 

• Fokus pada 

produksi dan 

penjualan senjata 

http://www.bumn.go.id/
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Sejak beroperasinya industri pesaing dan banyaknya amonium nitrat impor 

dengan harga yang jauh lebih murah, konsumen MNK mulai berkurang. 

Terlebih lagi kedua perusahaan pesaing tersebut berada di Pulau Kalimantan 

yang lokasinya sangat dekat dengan pertambangan batubara, yang merupakan 

konsumen utama amonium nitrat. 

Grafik 1. 3 Laju Produksi Ammonium Nitrat 

 

Sumber : Data produksi PT MNK, 2019 

 

Grafik di atas menunjukkan bahwa laju produksi amonium nitrat PT MNK 

mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 60% pada tahun 2014 

ke 2015 dan pada tahun 2016 laju produksi kembali mengalami penurunan 

sebesar 3.951 ton. Tahun 2015 dan 2016 pabrik hanya beroperasi sekitar 45% 

dari kapasitas pabrik. Menurunnya permintaan amonium nitrat, membuat 

perusahaan mengambil kebijakan untuk menurunkan laju produksi amonium 

nitrat dengan cara mematikan salah satu pabrik amonium nitrat. 
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Dengan alasan tersebut, MNK perlu melakukan inovasi atau memilih 

strategi baru yang tumbuh dan berkembang dalam bisnis agar dapat 

mempertahankan kinerja perusahaan. Selain itu, mulai berkembangnya industri 

pertambangan di Jawa Barat memberikan peluang pasar yang baru. Salah satu 

inovasi yang bisa dilakukan yaitu melalui business process reengineering 

dengan berfokus pada menurunkan biaya operasional, analisis serta desain alur 

kerja dan proses bisnis. Sehingga diharapkan semua pabrik MNK dapat 

beroperasi dan meraih pasar khususnya di Jawa Barat yang sedang berkembang. 

PT. Multi Nitrotama Kimia (MNK) adalah penyedia jasa peledakan dan 

peledakan pertambangan terkemuka di Indonesia. MNK memiliki rekam jejak 

yang terbukti selama lebih dari 20 tahun dalam memproduksi Amonium Nitrat. 

PT Multi Nitrotama Kimia (MNK) merupakan industri amonium nitrat pertama 

yang ada di Indonesia, yang berlokasi di Kawasan Industri Kujang Cikampek 

dan mulai produksi pertama Tahun 1990. Saat ini saham MNK dikuasai oleh tiga 

pemegang saham yaitu : PT Ancora Indonesia Resources, PT Pupuk Kujang, dan 

Yayasan Dana Karya Abadi. Untuk memperkuat posisi MNK sebagai pemimpin 

pasar sehingga bisa terus melayani kebutuhan industri di dalam negeri, 

khususnya di sektor pertambangan, MNK melakukan perluasan pabrik sehingga 

meningkatkan kapasitas menjadi 137.000 ton per tahun pada Tahun 2012. Saat 

ini MNK memenuhi kebutuhan amonium nitrat dalam negeri sebesar 150.000 

ton per tahun dimana kekurangnya diperoleh dari impor. 

MNK mendapatkan pasokan bahan baku berupa amonia dari PT Pupuk 

Kujang. Amonia akan direaksikan dengan udara menghasilkan asam nitrat yang 
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akan direaksikan kembali dengan amonia sehingga terbentuk amonium nitrat. 

Kemudian amonium nitrat dalam bentuk prill akan dikemas dalam bag dan 

didistribusikan ke konsumen (site). Di site, amonium nitrat akan diolah menjadi 

bahan peledak kemudian dirakit dan diledakkan. 
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Sumber : PT MNK, 2019 

Gambar 1. 3  Diagram Alur Proses Eksisting 
 

Dengan business process reengineering, MNK berencana melakukan 

pengembangan usaha bisnis produksi ammonium nitrate fuel oil (ANFO) dengan 

membangun pabrik ANFO di area pabrik amonium nitrat dengan target produksi 

1.000 ton per bulan atau 50 ton per hari per shift dan memasarkannya ke seluruh 

Indonesia. 
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1.2. Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah 

1.2.1    Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang, 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Beroperasinya industri pesaing dan banyaknya amonium nitrat impor dengan 

harga yang jauh lebih murah, konsumen MNK mulai berkurang. Terlebih lagi 

kedua perusahaan pesaing tersebut berada di Pulau Kalimantan yang 

lokasinya sangat dekat dengan pertambangan batu bara, yang merupakan 

konsumen utama amonium nitrat. 

2. Mulai berkembangnya industri pertambangan di Jawa Barat memberikan 

peluang pasar yang baru. 

Dengan alasan tersebut, MNK perlu melakukan inovasi dengan membuat 

manajemen stratejik dalam pengembangan bisnis produksi ammonium nitrate 

fuel oil (ANFO) agar dapat bertahan dan meraih pasar bahan peledak. 

 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Perancangan ini dibatasi pada strategi pengembangan bisnis produksi 

ammonium nitrate fuel oil (ANFO) dengan target pasar industri pertambangan di 

Indonesia. 

 

1.2.3 Perumusan Masalah 

Pengembangan bisnis produksi ammonium nitrate fuel oil dilakukan 

berdasarkan hasil analisa permasalahan-permasalahan sebagai berikut : 
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1. Bagaimana PT MNK memanfaatkan peluang dan kekuatan untuk menghadapi 

ancaman dan kelemahan dalam menjalankan strategi pengembangan bisnis 

melalui analisis SWOT? 

2. Bagaimana PT MNK menetapkan rencana strategis dalam meraih pasar dan 

meningkatkan daya saing perusahaan? 

3. Bagaimana rencana operasional yang tepat agar dapat meraih pasar melalui 

penetapan rencana pemasaran, rencana operasi, rencana sumber daya 

manusia, dan rencana keuangan? 

 

1.3  Tujuan Penelitian   

Tujuan perancangan bisnis ini adalah : 

1. Menghasilkan strategi yang tepat dalam memanfaatkan peluang dan 

kekuatan untuk menghadapi kelemahan dan ancaman persaingan bisnis yang 

sangat ketat. 

2. Menghasilkan rancangan strategi bisnis produksi ammonium nitrate fuel oil 

(ANFO) melalui Business Process Reengineering (BPR). 

3. Menghasilkan rencana operasional strategi bisnis produksi ammonium 

nitrate fuel oil (ANFO) yaitu manajemen pemasaran, manajemen operasi, 

manajemen sumber daya manusia, dan manajemen keuangan. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Dengan memperhatikan tujuan yang diuraikan di atas, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :  
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1. Manfaat Teoritis, Pengembangan ilmu kewirausahaan dan manajemen 

strategik. 

2. Manfaat Praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran 

tentang rencana pengembangan bisnis PT Multi Nitrotama Kimia. 


