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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil Perusahaan 

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

peledakan pertambangan terkemuka di Indonesia. MNK memiliki rekam jejak 

yang terbukti selama lebih dari 20 tahun dalam memproduksi Amonium Nitrat 

(AN) dan baru-baru ini memperluas kapasitas produksinya menjadi 150.000 ton 

per tahun. MNK adalah pemimpin pasar di Indonesia dengan hubungan yang kuat 

dengan sebagian besar pemain terkemuka di industri pertambangan Indonesia. 

Pabrik amonium nitrat MNK terletak di Kawasan Industri Kujang Cikampek. 

MNK mempekerjakan sekitar 500 orang, dengan fasilitas produksi dan lokasi 

operasional di seluruh Indonesia, termasuk jaringan rantai pasokan yang luas 

untuk memastikan pengiriman tepat waktu. MNK berkomitmen untuk 

menyediakan pengiriman dan layanan berkualitas yang dapat diandalkan dengan 

fokus yang berkesinambungan pada keselamatan, pengembangan masyarakat dan 

penegakan nilai-nilai MNK. 

MNK menyediakan layanan end-to-end yang disesuaikan dengan perusahaan 

pertambangan terkemuka di Indonesia. Menambah rangkaian aksesori peledakan 

yang sudah luas, MNK saat ini meningkatkan kemampuan pasokan melalui pusat 

peledak terintegrasi. MNK didukung oleh talenta kelas dunia di semua tingkatan 

untuk memastikan pengiriman hasil yang sukses kepada pelanggannya. 

 



67 
 

 
 

 

Sumber : Google Map 

Gambar 4. 1 Lokasi PT MNK 
 

4.2 Analisis Lingkungan Usaha (Environmental Scanning) 

4.2.1 Lingkungan Eksternal 

A. Societal Environment 

- Faktor Politik-Hukum 

Dalam berbisnis sangatlah penting mempertimbangkan resiko politik dan 

pengaruhnya terhadap organisasi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan 

dalam suatu tindakan maupun kebijakan politik di suatu negara dapat 

menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan dan perekonomian negara 

tersebut. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi 

politik dan keamanan di suatu negara. 

Bahan peledak di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Darurat Nomor 

12/DRT/1951 tentang Mengubah "ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE 
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STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 1948. Pendirian industri bahan peledak di Indonesia 

harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia agar 

bisa diterbitkan izin usaha dan izin produksinya, sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembinaan dan Pengembangan Industri Bahan Peledak. Kegiatan operasional 

yang berkaitan dengan bahan peledak mulai dari produksi, penyimpanan, 

pengangkutan, pencampuran, dan perakitan harus mengikuti Peraturan Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2017. 

Kondisi politik tidak stabil yang menimbulkan huru-hara akan sangat 

berpengaruh terhadap operasional perusahaan. Selain karena faktor keamanan 

akan diperketat, distribusi produk pun akan terhambat. Kondisi politik yang tidak 

stabil juga akan berpengaruh terhadap kondisi keuangan dimana harga bahan baku 

dan bahan pembantu akan naik sehingga akan meningkatkan biaya operasional 

perusahaan. 

Kebijakan impor sangat dipengaruhi oleh politik. Kementerian Perindustrian 

dalam CNN Indonesia mengatakan akan membatasi impor amonium nitrat dari 

luar negeri demi menekan impor bahan kimia yang nilainya cukup signifikan 

hingga berpengaruh pada defisit neraca perdagangan. Data Badan Pusat Statistik 

(BPS) menunjukkan impor bahan kimia dan produknya tercatat US$8,6 miliar 

pada periode Januari hingga April 2018. Angka ini naik 17,49 persen ketimbang 

periode yang sama tahun lalu yakni US$7,32 miliar. Ketika impor dibatasi maka 

Dahana dan Pindad akan bergantung pada perusahaan amonium nitrat lokal, salah 
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satunya adalah MNK. Dengan demikian, secara tidak langsung MNK dapat 

memainkan pasar ANFO. 

Kegiatan yang menggunakan bahan peledak harus memiliki izin sesuai 

dengan kegiatannya. Dalam menjalankan bisnis bahan peledak, MNK memiliki 

perizinan yang cukup lengkap, mulai dari produksi sampai penyimpanan. Berikut 

adalah perizinan yang dimiliki PT MNK : 

1. Izin Kementerian Pertahanan Kep/1208/M/XII-2015 tentang izin badan usaha 

handak 

2. Izin Mabes Polri SI/10444/XII/2015 tentang izin gudang bahan peledak 

3. Izin Mabes Polri SI/10735/XII/2015 tentang izin pemilikan, penguasaan dan 

penyimpanan 

4. Izin Mabes Polri SI/6829/X/YAN.2.14/2018 tanggal 09 Oktober 2018 tentang 

izin pembuatan amonium nitrat 

5. Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/1994/M/XI/2017 tanggal 

29 November 2017 tentang pemberian izin jenis dan jumlah kuota bahan 

peledak berikut bahan peledak asesoris 

6. Surat Menteri Pertahanan Nomor : R/270/04/21/29/DTI tanggal 29 Juni 2018 

perihal pemberian izin tambahan kuota bahan peledak untuk PT Multi 

Nitrotama Kimia tahun 2018 

7. Izin Lingkungan Nomor 503/2478/59/ILK/III/DPMPTSP/2017 tanggal 13 

Maret 2017 

8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 

503/6343/33/PT/VII/DPMPTSP/2018/PG.RV 
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Selain itu, undang-undang lingkungan hidup nomor 32 tahun 2009 tentang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat ketat terhadap industri, 

dimana setiap perusahaan harus memperoleh izin lingkungan sebelum berdiri. Izin 

Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan 

usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh 

izin usaha dan/atau kegiatan. Setiap kegiatan usaha yang dilakukan pada dasarnya 

akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dampak yang diakibatkan oleh 

kegiatan usaha dapat berupa dampak negatif dan dampak positif. Oleh karena itu, 

diperlukan izin lingkungan dan dokumen lingkungan berupa AMDAL atau UKL-

UPL untuk mengendalikan dampak negatif dan mengembangkan dampak positif 

akibat kegiatan usaha terhadap lingkungan. Tujuan diterbitkannya izin lingkungan 

antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang 

lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau 

kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan 

prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelengaraan 

perizinan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam 

usaha dan/atau kegiatan. 

- Faktor Ekonomi 

Kondisi ekonomi makro memberikan refleksi keseluruhan ekonomi dan dapat 

mempengaruhi kinerja dan nilai bisnis. Kinerja kebanyakan bisnis sangat 

tergantung pada tiga faktor ekonomi yaitu : 
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1. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 hanya bertengger di angka 5,17 persen saja 

akibat Indonesia yang lebih banyak mengimpor barang dari luar. 

2. Suku Bunga. 

Berdasarkan data uang beredar Bank Indonesia (BI) per Maret 2018 bunga 

kredit rata-rata tercatat 11,18%. Rupiah masih berada di kisaran 13.992 per dolar 

AS per Februari 2019. 

3. Inflasi 

Tabel 4. 1 Data Inflasi 

 

Sumber : https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx 

 

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi memberikan peluang bagi perusahaan untuk 

meningkatkan produksinya. Sementara tingkat suku bunga yang tinggi menjadi 

hambatan untuk melakukan investasi jika sumber modal berasal dari pinjaman. 
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Tingkat suku bunga mempengaruhi biaya pendapatan beberapa proyek yang 

dipandang layak dalam periode suku bunga rendah, mungkin akan tidak layak 

dalam periode suku bunga tinggi. 

Industri kimia adalah salah satu prioritas pemerintah, sehingga tak heran jika 

menjadi satu dari lima industri prioritas yang menjadi fokus revolusi industri 4.0. 

Tahun 2017, sumbangan sektor kimia ke Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat 

Rp236 triliun (CNN Indonesia, 2018). Penguatan industri kimia perlu didukung 

dengan biaya produksi yang murah. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan 

kepastian pasokan dan harga gas bumi yang terjangkau. 

- Faktor Teknologi 

Teknologi produksi yang digunakan adalah teknologi bersih sehingga tidak ada 

limbah yang dihasilkan dan proses produksi menjadi optimal dalam menghasilkan 

produk. Sebelum membangun pabrik, dilakukan pilot plant project untuk menguji 

komposisi dan menentukan kapasitas peralatan yang tepat. Selain itu, PT MNK 

memanfaatkan perkembangan teknologi dalam pemasaran produk, yaitu dengan 

mempublikasikan katalog produk melalui website. 

Jika terjadi kegagalan produksi, maka produk yang dihasilkan tetap 

diperlakukan sesuai ketentuan bahan peledak. Pemusnahan produk gagal 

dilakukan cara meledakkannya di tambang. 

- Faktor Sosial 

Dunia usaha memiliki dampak dan pengaruh terhadap lingkungan sosial begitu 

pula sebaliknya. Dampak dari dunia usaha banyak mempengaruhi kehidupan 

masyarakat secara umum baik langsung maupun tidak langsung. Kondisi sosial 
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masyarakat selalu bersifat dinamis dan berubah dari masa ke masa, oleh karena itu 

perusahaan selalu dituntut untuk mampu mengantisipasi perubahan kultur sosial 

masyarakat. Perubahan kondisi sosial bisaanya terkait dengan perubahan sikap 

dan gaya hidup akibat peningkatan pendapatan, perubahan strata sosial maupun 

peningkatan dari perkembangan teknologi. Melalui program CSR terjalin 

hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan lingkungan sekitar, 

diantaranya dengan memberikan kesempatan putra daerah bekerja di perusahaan, 

memberikan bantuan untuk kegiatan sosial dan santunan bagi anak yatim dan 

jompo. Kondisi lingkungan sosial aman dan damai mendukung jalannya proses 

produksi. 

 

B. Task Environment 

1. Threat of New Entrants 

Hambatan untuk pendatang baru cukup besar karena ketatnya peraturan 

pemerintah sehingga kemungkinan adanya pemain baru rendah. Pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Bahan Peledak, dimana 

setiap kegiatan yang berhubungan dengan bahan peledak harus mempunyai izin 

dari Kementerian Pertahanan dan pemerintah membatasi jumlah produksi dan 

konsumsi bahan peledak. Selain itu, Undang-undang lingkungan hidup nomor 32 

tahun 2009 sangat ketat terhadap industri, dimana setiap perusahaan harus 

memperoleh izin lingkungan sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau 

Kegiatan. 
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2. Bargaining Power of Suppliers 

Pemasok bahan baku amonia adalah PT Pupuk Kujang yang merupakan salah 

satu pemegang saham MNK, sedangkan pemasok solar adalah PT Pertamina. 

Keduanya merupakan pemasok tunggal dan merupakan badan usaha milik negara 

sehingga pengaruhnya sangat kuat. Di Indonesia, industri amonium nitrat 

dibangun berdekatan dengan pabrik pupuk, karena pabrik pupuk merupakan satu-

satunya pabrik penghasil amonia. 

3. Bargaining Power of Buyers/Consumers 

ANFO merupakan bahan peledak yang banyak digunakan di industri 

pertambangan. Potensi pasar sekitar $10.800.000,- per tahun. Dengan 

meningkatnya industri pertambangan, maka akan meningkatkan permintaan 

ANFO. Konsumsi ANFO untuk dua tambang sekitar 9.000 ton per tahun, artinya 

kebutuhan ANFO di Indonesia sangat tinggi. 

4. Threat of Subtitute Products 

Tidak ada produk subtitusi. Selain digunakan secara langsung, ANFO juga 

digunakan sebagai bahan campuran peledak jenis lain dengan tujuan penambah 

daya ledak. 

5. Competitive Rivalry Within the Industry 

Saat ini terdapat dua perusahaan pesaing yang memproduksi ANFO di 

Indonesia, yaitu PT Dahana dengan merk dagang danfo dan PT Pindad dengan 

merk dagang panfo. Pabrik danfo berlokasi di Subang Jawa Barat memiliki 

kapasitas produksi 5.000 ton/shift/tahun. Sebagai pionir di industri peledakan 

dengan reputasi terpercaya sebagai produsen bahan peledak dan penyedia jasa 
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peledakan menyeluruh, Dahana memenuhi seluruh kebutuhan tahapan proses 

peledakan. Keahlian dan pengalaman SDM PT Pindad (Persero) di bidang 

persenjataan dan bahan peledak membuat PT Pindad (Persero) untuk 

mengembangkan produk dan layanannya. Oleh karena itu, sejak tahun 1991 PT. 

Pindad telah memulai memproduksi bahan peledak komersial salah satunya 

adalah panfo. Walaupun sudah ada dua pesaing, namun pasar penjualan ANFO 

sangat besar yaitu pertambangan di Indonesia khususnya pertambangan batubara. 

Tabel 4. 2 Analisa Five Forces 

Five Force 
Rendah/Sedang/ 

Tinggi 
Deskripsi 

The intensity  of 

Competitive 

Rivalry 

Rendah 

Terdapat dua pesaing produsen ANFO yang 

keduanya merupakan perusahaan BUMN 

yang dapat memonopoli pasar. Namun, pasar 

ANFO sangat luas sehingga persaingannya 

rendah. 

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 4. 3 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 
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Kompetitor 

Sumber & Cara 

Pengumpulan 

Data 

Kelebihan Kelemahn 

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 

 

4.2.2 Lingkungan Internal 

A. Corporate Structure 

Struktur organisasi yang digunakan adalah Divisional structure. Setiap 

karyawan dibagi dalam beberapa divisi dan bagian sesuai dengan fungsi dan 

tanggung jawabnya di perusahaan. Tiap-tiap divisi dapat beroperasi sendiri-

sendiri di bawah pengarahan seorang manajer divisi yang bertanggungjawab 

kepada general manager dan tiap general manager bertanggung jawab kepada 

direktur masing-masing direktorat. Dalam struktur organisasi divisional, manajer 

divisi dapat mengembangkan strategi untuk masing-masing divisinya dan 

mungkin saja mereka menghadapi persaingan yang berbeda dengan divisi lainnya 

sehingga strategi yang ditempuh mungkin juga berbeda dengan divisi lainnya. 

Struktur organisasi terdiri dari : 

1. President Director 

2. Director of Technical & Production 

http://www.bumn.go.id/
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- General Manager of Manufacturing 

a. PPIC Manager 

b. Maintenance Manager 

c. Production Manager 

d. Safety Specialist 

- Engineering Support Manager 

3. Director of Sales & Services 

- General Manager of Sales & Operation 

a. Sales & Operation Manager 

b. Operation Support Specialist 

- General Manager of Bussiness Development & Support 

a. Safety Manager 

b. Operational System Support Manager 

c. Handil Plant Manager 

d. Bulk Production, Maintenance Manager & Techical Support Manager 

e. Blasting Services Manager 

- Commercial Admin Specialist 

4. Director of Corporate Services 

- IT Manager 

- GM Finance & Accounting 

a. Tax Specialist 

b. Management Accounting Manager 

c. Accounting Manager 
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d. Financial & Treasury Manager 

e. Back Office Manager 

- GM Supply Chain 

a. Logistic Manager 

b. Permit & License Specialist 

c. Management & Exim Specialist 

d. Legal Counsel Specialist 

- GM Corporate Support 

a. Procurement Manager 

b. HR Manager 

- Corporate Affair Manager 

 

Sumber : PT MNK, 2018 

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi PT MNK 
 

B. Corporate Culture 

PT MNK memiliki nilai-nilai yang menjadi landasan perilaku dan motivasi 

karyawan yang diberi nama 5 prinsip kerja cerdas, yaitu : 
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a. Care to MNK 

Mempunyai rasa kepedulian dan “sayang” yang tinggi ke MNK dan mengerti 

bahwa kesuksesan MNK adalah kesuksesan kita semua. 

b. Teamwork 

Mengerti bahwa kesuksesan MNK didasari oleh kerjasama tim yang bagus dan 

kompak, baik didalam maupun antar direktorat. 

c. Customer Focus 

Mengerti bahwa semua mempunyai pelanggan (ada yang internal, ada yang 

eksternal) dan mengerti bahwa kepuasan pelanggan dan hubungan yang baik 

dengan pelanggan adalah kunci dari bisnis MNK 

d. Solution Oriented 

Menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. 

e. Continous Excellence 

Mempunyai komitmen yang tak tergoyahkan untuk senantiasa menjadi lebih 

bagus. 

 

C. Corporate Resources 

1. Marketing 

- Segmenting, Targetting, Positioning 

PT Multi Nitrotama Kimia Cikampek merupakan produsen amonium nitrat 

untuk industri pertambangan dalam negeri dan diekspor sebagai pupuk. 

Konsumen amonium nitrat PT MNK diantaranya : 



81 
 

 
 

 Industri pertambangan batubara : Kideco, Adaro, Pama, buma-lati, Alamjaya 

Bara Pratama, Ganda Alam Makmur, Kalimantan Prima Persada-indexim, 

Asmin, Hasnur, karimun Berau, BIB, SMM 

 Industri pertambangan emas, tembaga : Freeport, Newmont 

 Industri pertambangan timah, pasir dan kapur, serta 

 Industri pertambangan kapur : holcim 

 PT Dahana, PT Pindad, PT KNI 

Sebagai perusahaan bahan peledak, MNK memiliki slogan “integrated 

commercial explosive company”. Artinya, selain menyediakan bahan baku bahan 

peledak, MNK juga menyediakan bahan peledak, aksesoris, serta jasa 

pertambangan 

- Maketing Mix 

a. Produk 

MNK plant Cikampek eksisting merupakan perusahaan yang 

memproduksi asam nitrat konsentrasi 58% dan amonium nitrat. Asam nitrat 

diproduksi untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan amonium nitrat 

dan dijual langsung sebagai kimia pembersih logam. Amonium nitrat 

merupakan bahan baku bahan peledak yang digunakan untuk industri 

pertambangan. 

Laju produksi amonium nitrat mulai mengalami penurunan sejak Tahun 

2012, yaitu sejak berdirinya industri pesaing dan mulai dibukanya kuota impor 

amonium nitrat dalam jumlah yang sangat besar dengan harga murah. Untuk 

dapat bertahan di industri ini, PT MNK perlu melakukan inovasi salahsatunya 
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dengan membuat diversifikasi produk turunan yaitu ammonium nitrate fuel oil 

(ANFO). 

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). ANFO yang baik adalah 

ANFO yang tidak mengeluarkan fume ketika diledakan. Fume adalah gas 

beracun yang dihasilkan dari peledakan yang tidak sempurna. ANFO yang 

diproduksi berbentuk prill dan berwarna kuning. ANFO dikemas dalam karung 

25 kg dengan merk dagang MNKANFO. Dalam setiap kemasan terdapat 

petunjuk keselamatan penggunaan dan juga dilengkapi dengan lembar data 

keselamatan untuk setiap pengiriman. 

b. Price 

Berikut harga jual produk : 

Tabel 4. 4 Harga Jual Produk 

Produk 
Harga Jual 

($ per ton produk) 

Asam Nitrat 450 

Amonium Nitrat 322 

ANFO 900 

Sumber : PT MNK, 2018 

 

Harga ANFO $900 per ton produk merupakan harga yang ada di pasaran. 
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c. Place 

Distribusi asam nitrat dilakukan menggunakan perpipaan atau 

menggunakan jerigen kapasitas 30 liter. Penjualan asam nitrat dilakukan 

dengan melakukan pendekatan ke perusahaan pengguna asam nitrat. 

Distribusi bahan baku bahan peledak dan bahan peledak dilakukan melalui 

ekspedisi dan transportir yang sudah mendapat izin dari Kementerian 

Pertahanan Republik Indonesia. Dalam proses distribusi, kendaraan yang 

digunakan harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan Kepala Kepolisian 

Republik Indonesia. 

Sebelum melakukan pengiriman, tim supply chain akan meminta ijin (surat 

jalan) dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dimana segala informasi 

pengiriman harus disampaikan, seperti tanggal pengiriman, jumlah produk 

yang akan dikirim, jenis kendaraan, nomor polisi, jumlah kendaraan, dan 

alamat tujuan, serta pembawa. Selanjutnya kepolisian akan menetapkan jumlah 

polisi yang akan melakukan pengawalan kendaraan distribusi. 

Pabrik PT MNK terletak di Kawasan Industri Kujang Cikampek, 

Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Saat ini MNK sudah memiliki gudang 

bahan peledak di Kalimantan dan Subang. 

d. Promotion 

Pemasaran produk dilakukan dengan : 

 Menjadi anggota asosiasi produsen dan distributor bahan peledak 

 Mengikuti tender 
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 Bekerja sama dengan Kepolisian dalam penyelenggaraan sertifikasi 

Kursus Juru Ledak, dimana MNK menyediakan tempat untuk 

kunjungan lapangan. Peserta juru ledak adalah industri pertambangan, 

industri konstruksi dan kepolisian. 

 Menghadiri forum pabrik amonium nitrat internasional, seperti anna 

conference. 

 Mengikuti pameran pertambangan 

MNK sudah memiliki sertifikasi terintegrasi ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, OHSAS 18001:2007, SMK3 serta SMKP yang dapat menjadi 

nilai tambah bagi perusahaan. 

2. Financial 

Kondisi industri pertambangan dan migas yang belum membaik, bahkan terus 

mengalami penurunan di tahun 2016, sehingga berdampak pada penurunan 

penjualan. Dimana pada tahun 2016, Perseroan membukukan total penjualan neto 

konsolidasian sebesar AS$101 juta menurun 37% dibandingkan total penjualan 

neto konsolidasian sebesar AS$161 juta pada tahun 2015. Kontribusi terbesar 

terhadap penjualan neto di tahun 2016 adalah dari segmen jasa yaitu sebesar 40% 

lebih tinggi dibandingkan kontribusi tahun 2015 sebesar 35%. Untuk segmen 

pabrikan dan segmen perdagangan masing-masing sebesar 32% dan 28% terhadap 

penjualan neto di tahun 2016, sementara kontribusi pada tahun 2015 masing-

masing sebesar 26% dan 38%. 
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3. Human Resources 

Tenaga kerja PT MNK mayoritas berpendidikan SMK atau SMA. Dengan 

pengalaman kerja dan berbagai pelatihan yang diberikan, menciptakan tenaga 

kerja yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai bidangnya. 

Untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang ada sudah sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan, terutama dari sisi jumlah yang paling efektif, sertifikasi 

dan kompetensi yang dipersyaratkan, serta pengisian beberapa posisi jabatan 

dalam struktur organisasi yang masih kosong, perusahaan melakukan beberapa hal 

yaitu : 

a. Melakukan evaluasi terhadap kondisi tugas dan jumlah tenaga kerja yang 

paling efektif pada semua unit kerja. 

b. Melakukan mutasi, terminasi dan merumahkan tenaga kerja yang kurang 

produktif, baik tenaga kerja outsourcing, kontrak maupun karyawan tetap, 

terutama tenaga kerja di pabrik Cikampek, proyek-proyek di job site dan 

beberapa unit kerja lain di Jakarta dan Balikpapan. 

c. Pencarian kandidat terbaik dan rekrutmen karyawan baru untuk persiapan 

regenerasi dan memenuhi kebutuhan pada beberapa proyek baru. 

d. Upaya pemenuhan dan peningkatan kompetensi karyawan sesuai dengan 

peraturan undang-undang dan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan, dengan cara: 

 Evaluasi standar dan gap pemenuhan kompetensi berdasarkan sertifikasi 

yang dipersyaratkan oleh undang-undang dan kualifikasi yang dibutuhkan 

Perseroan. 
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 Melaksanakan program pelatihan karyawan yang dapat mengurangi gap 

kompetensi dan menjaga agar regenerasi di masa mendatang dapat 

terlaksana dengan baik. 

 Peningkatan kegiatan komunikasi, briefing, coaching dan counseling, 

sehingga diharapkan kinerja teamwork dan individu dapat menjadi lebih 

baik. 

e. Melanjutkan proses transformasi yang telah mulai dijalankan sejak tahun 

sebelumnya, yaitu dari Human Resource menjadi Human Capital, terutama 

dari sisi sosialisasi dan memaksimalkan penggunaan Human Resources 

Information Solution (“HRIS”) yang sangat membantu dalam memonitor dan 

meningkatkan kualitas maupun kinerja SDM. 

f. Peningkatan budaya kerja perusahaan dan pelaksanaan management 

perubahan, melalui program pelatihan “change or die” dan “Leadership 

Management Coordinator System” bagi semua karyawan level Supervisor ke 

atas dan monitoring pelaksanaannya pada semua unit kerja. 

Jumlah pegawai PT MNK plan Cikampek 165 orang dengan spesifikasi 

seperti pada tabel 4.5 

Tabel 4. 5 Spesifikasi Pegawai 

Jabatan 
Jenis Kelamin (orang) Pendidikan (orang) 

L P SMA D3 S1 S2 

General Manager 1    1  

Manager 7  3  3 1 

Supervisor 23 3 21  4 1 

Staff 131 3 120 4 10  

Sumber : PT MNK, 2019 
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4. Operation 

a. Pemasok : 

Bahan baku pembuatan asam nitrat adalah amonia yang dipasok dari PT 

Pupuk Kujang yang merupakan salah satu pemegang saham PT MNK dan 

merupakan pemasok tunggal terdekat. Amonia akan direaksikan dengan udara 

yang diambil dari alam bebas. Sedangkan amonium nitrat dibuat dari asam nitrat 

yang diproduksi sendiri dan amonia. Amonium nitrat yang diproduksi sendiri di 

pabrik eksisting digunakan sebagai bahan baku pembuatan bahan peledak, salah 

satunya untuk membuat ANFO. Solar untuk pembuatan ANFO diperoleh dari 

pertamina. 

b. Input-Proses-Output : 

MNK mendapatkan pasokan bahan baku berupa amonia dari PT Pupuk 

Kujang. Amonia akan direaksikan dengan udara menghasilkan asam nitrat yang 

akan direaksikan kembali dengan amonia sehingga terbentuk amonium nitrat. 

Kemudian amonium nitrat dalam bentuk prill akan dikemas dalam bag. Amonium 

nitrat kemudian akan langsung didistribusikan ke konsumen atau digunakan 

sebagai bahan baku pembuatan ANFO dengan penambahan solar yang dipasok 

dari pertamina. sesuai permintaan konsumen. 
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Sumber : PT MNK, 2019 

Gambar 4. 3 Diagram Alur Proses Eksisting 
 

c. Konsumen : 

 Konsumen asam nitrat saat ini adalah PT Clariant Kujang Catalyst dan 

digunakan sendiri sebagai bahan baku pembuatan amonium nitrat. 

 Konsumen amonium nitrat sangat banyak, terdiri dari perusahaan tambang 

kecil sampai perusahaan tambang besar. Ada yang hanya sekali transaksi, 

pembelian berulang, dan kontrak selama periode tertentu. Konsumen 

tersebut diantaranya yang terbesar dan menggunakan sistem kontrak 

adalah sebagai berikut : 

- Batubara : Kideco, Adaro, Pama, buma-lati, Alamjaya Bara Pratama, 

Ganda Alam Makmur, Kalimantan Prima Persada-indexim, Asmin, 

Hasnur, karimun Berau, BIB, SMM 
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- Emas, tembaga : Freeport, Newmont 

- PT Dahana, PT Pindad, PT KNI 

 Konsumen ANFO merupakan industri pertambangan yang sama dengan 

konsumen amonium nitrat. 

 

4.3 Strategi Formulasi 

4.3.1 Analisa IFAS-EFAS 

Berdasarkan hasil environmental scanning diperoleh kekuatan, kelemahan, 

ancaman dan peluang perusahaan sebagai berikut : 

Tabel 4. 6 Internal Strategic Factors 

Internal Strategic Factors Weight Rating 
Weight 

Score 

Strength 

1. Mempunyai pabrik bahan baku (amonium nitrat) 

sendiri 
0,2 4 0,8 

2. Memiliki ijin lengkap : produksi, angkut, simpan 0,1 4 0,4 

3. Menawarkan total solution (tidak hanya produk 

tapi juga menawarkan jasa peledakan dan 

penyimpanan bahan peledak) 

0,1 4 0,4 

4. Memiliki SDM yang kompeten dan ahli 0,1 3 0,3 

Total Strength 0,5 15 1,9 

Weakness 

1. Lokasi kegiatan jauh dari tambang besar (biaya 

transportasi tinggi) 
0,2 3 0,6 

2. Pemasok bahan baku untuk amonium nitrat 

tunggal 
0,3 2 0,6 

Total Weakness 0,5 5 1,2 

Total 1,0 20,0 3,1 

Selisih     0,7 
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Dari tabel faktor internal strategik di atas terlihat bahwa weight score untuk 

kekuatan perusahaan lebih besar daripada kelemahannya. Kekuatan yang besar 

akan menjadi pendorong pengembangan bisnis yang baik. 

Tabel 4. 7 Eksternal Strategic Factors 

Eksternal Strategic Factors Weight Rating 
Weight 

Score 

Opportunity 

1. Permintaan pasar banyak 0,3 4 1,2 

2. Pesaing masih sedikit 0,2 3 0,6 

3. Pemasaran ke luar negeri 0,1 2 0,2 

Total Opportunity 0,5 7 2,0 

Threat 

1. Harga bahan baku amonium nitrat impor lebih 

murah 
0,2 3 0,6 

2. Perusahaan BUMN memonopoli pasar 0,3 4 1,2 

Total Threat 0,5 7 1,8 

Total 1,0  14 3,60 

Selisih     0,2 

 

Dari tabel faktor eksternal strategik di atas terlihat bahwa weight score 

perusahaan untuk peluang lebih besar daripada ancaman dari luar perusahaan. Hal 

ini juga akan menjadi pendorong pengembangan bisnis yang baik. 

Dari hasil perhitungan weight score, kemudian dipetakan dalam matriks 

SWOT maka akan diperoleh posisi perusahaan saat ini seperti pada gambar 4.4. 
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Gambar 4. 4 Matrik SWOT 

 

Berdasarkan matrik SWOT di atas, terlihat bahwa perusahaan berada pada 

posisi yang menguntungkan, yaitu mendukung strategi agresif. Dengan demikian, 

perusahaan dapat memanfaatkan peluang dengan menggunakan kekuatan yang 

dimiliki. Strategi agresif ini dapat dilakukan dengan melakukan : 

1. Market penetration strategy 

Mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar produk bahan peledak, yang 

dapat dicapai dengan kombinasi strategi berikut : 

- Harga kompetitif. Mengoptimalkan proses produksi dengan mengurangi 

produk gagal dan meningkatkan kualitas preventive maintenance untuk 

mengurangi kegagalan produksi sehingga dapat menurunkan biaya produksi 

yang pada akhirnya akan berdampak kepada harga jual produk. 
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- Promosi penjualan dan mungkin lebih banyak sumber daya yang didedikasikan 

untuk penjualan. Tim sales lebih agresif mendatangi pelanggan dan calon 

pelanggan untuk menawarkan produk dan membangun komunikasi yang baik. 

2. Market development strategy. 

Memasarkan produk ANFO pada pasar baru dengan cara : 

- Tidak hanya fokus pada industri pertambangan besar, tapi juga memasarkan ke 

pertambangan kecil. 

- Tidak hanya fokus pada tender dengan kontrak yang besar, tetapi juga 

melayani penjualan dalam partai kecil. 

- Melakukan pendekatan ke industri pertambangan yang belum menggunakan 

ANFO. 

- Melakukan pendekatan ke perusahaan konstruksi. ANFO dapat digunakan 

untuk menghancurkan gedung bertingkat dengan cepat tanpa menimbulkan 

loncatan batu yang jauh. 

3. Product Development Strategy 

Strategi yang dijalankan untuk menaikkan penjualan dan pendapatan dengan 

melakukan diversifikasi produk, yaitu dengan membuat produk turunan dari 

produk utama, salah satunya dengan membuat ANFO, melalui business process 

reengineering. 
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4.3.2 Analisa SWOT 

Berdasarkan analisa SWOT pada tabel 4.8, strategi implementasi yang bisa 

diterapkan untuk mendukung pertumbuhan agresif yaitu : 

- Membuat produk dengan kuantitas dan kualitas yang memenuhi kebutuhan 

pelanggan. Diperlukan kerja sama yang harmonis antara tim produksi, logistik 

dan sales agar bisa dijual produk dengan kualitas yang baik dan ketersediaan 

produk terjamin sesuai dengan permintaan konsumen. 

- Membidik pertambangan kecil seperti quary, melakukan pendekatan ke 

industri pertambangan yang belum menggunakan ANFO, dan melakukan 

pemasaran ke industri konstruksi. 

- Mengoptimalkan proses produksi dengan mengurangi produk gagal dan 

meningkatkan kualitas preventive maintenance untuk mengurangi kegagalan 

produksi sehingga dapat menurunkan biaya produksi yang pada akhirnya akan 

berdampak kepada harga jual produk. 

- Mengoptimalkan pemasaran dengan menjadi lebih agresif. Tim sales lebih 

agresif mendatangi pelanggan dan calon pelanggan untuk menawarkan produk 

dan membangun komunikasi yang baik. 

- Menjalin hubungan baik dengan pelanggan dengan melakukan pendekatan dan 

komunikasi. Menyediakan layanan call center 24 jam untuk melayani keluhan 

pelanggan. 

- Memberikan quality assurance. Memberikan penggantian produk jika produk 

yang dijual lebih dari 50% gagal ledak. 
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Tabel 4. 8 Analisis SWOT 

  

Strength Weakness 

1. Mempunyai pabrik bahan 

baku (amonium nitrat) 

sendiri 

2. Memiliki ijin lengkap : 

produksi, angkut, simpan, 

pencampuran 

3. Menawarkan total solution 

(tidak hanya produk tapi 

juga menawarkan jasa 

peledakan dan penyimpanan 

bahan peledak) 

4. Memiliki SDM yang 

kompeten dan ahli 

1. Lokasi kegiatan  jauh dari 

tambang besar (biaya 

transportasi tinggi) 

2. Pemasok bahan baku 

untuk amonium nitrat 

tunggal 

Opportunity SO WO 

1. Permintaan pasar 

banyak 

2. Pesaing masih 

sedikit 

3. Pemasaran ke luar 

negeri 

- Membuat produk dengan 

kualitas dan kuantitas yang 

memenuhi kepuasan 

pelanggan 

- Melakukan pendekatan ke 

industri pertambangan yang 

ada di luar negeri 

- Membidik pertambangan 

kecil seperti quary, 

- Melakukan pendekatan ke 

industri pertambangan 

yang belum menggunakan 

ANFO, dan 

- Melakukan pemasaran ke 

industri konstruksi 

Threat ST WT 

1. Harga bahan baku 

impor lebih murah 

2. Perusahaan BUMN 

memonopoli pasar 

- Mengoptimalkan produksi 

sehingga menurunkan hpp 

- Mengoptimalkan pemasaran 

dengan menjadi lebih agresif 

- Menjalin hubungan baik 

dengan pelanggan 

- Memberikan quality 

asurance 

 

4.3.3 Penetapan Visi dan Misi 

Dalam menjalankan bisnis tentu harus memiliki visi dan misi sebagai tujuan 

dari perusahaan di masa depan. Adapun visi dan misi PT MNK adalah sebagai 

berikut : 

1. Visi 

Menjadi perusahaan kebanggan bangsa Indonesia yang terkemuka di Industri 

Pertambangan 
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2. Misi 

- Menjadi mitra usaha yang handal dan terpercaya bagi setiap pelanggan 

- Menciptakan lingkungan kerja yang aman, bersih, dan ramah lingkungan 

- Menciptakan nilai bagi pemegang saham dan berkontribusi kepada 

perekonomian dan masyarakat 

- Bertindak dengan menjunjung tinggi integritas, kepercayaan dan rasa 

hormat 

- Mengembangkan kompetensi karyawan dan inovasi perusahaan untuk 

mencapai visi 

 

4.4  Strategi Implementasi 

4.4.1 Perencanaan Operasional 

Berdasarkan analisa bisnis proses, MNK perlu menjadi strategi lain untuk 

dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan salah satunya dengan menerapkan 

product development strategy. Strategi ini dapat dicapai salah satunya dengan 

membuat produk turunan amonium nitrat yaitu ANFO. Alasan perencanaan pabrik 

ANFO di pabrik Cikampek yaitu : 

1. Mengurangi biaya pegawai. 

Jika produk yang dikirim sudah dalam bentuk ANFO, maka ketika ada 

konsumen baru kebutuhan pegawai bisa dikurangi. 

2. Mengejar pasar tambang di Pulau Jawa 

Pulau Jawa khususnya Jawa Barat sedang mengembangkan industri 

pertambangan, diantaranya quary dan tambang emas. 
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3. Pasarnya luas 

Selain bisa menjadi bahan peledak tunggal, ANFO biasanya digunakan 

sebagai bahan pencampur bahan peledak jenis lain dengan tujuan untuk 

menambah daya ledak. 

4. Keuntungan yang menjanjikan 

Menurut tim penjualan, Dahana memperoleh keuntungan hingga 80% dari 

harga jual. Walaupun prosesnya sederhana, tetapi harga jualnya tinggi. 

 

A. Proses Produksi Eksisting 

Pabrik MNK Cikampek memproduksi asam nitrat dan amonium nitrat. Asam 

nitrat dibuat dari reaksi antara amonia dengan udara yang dikompresi. Produk 

asam nitrat sebagian dijual sebagai produk jadi dan sebagian lagi dipergunakan 

sebagai bahan baku pembuatan amonium nitrat. Asam nitrat direaksikan kembali 

dengan amonia agar terbentuk amonium nitrat. MNK memperoleh bahan baku 

berupa amonia dari PT Pupuk Kujang. Sedangkan udara diambil dari alam, yang 

sebelumnya melalui proses penyaringan. 

Amonium nitrat dihasilkan dalam bentuk prill dan dikemas dalam karung 

kapasitas 25kg, 1000kg, dan 1250kg sesuai permintaan konsumen. Amonium 

nitrat dikirim ke industri pertambangan (site) yang berlokasi di Kalimantan, 

Sulawesi, Sumatera dan Papua melalui jalur darat dan laut. 
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Sumber : PT MNK, 2018 

Gambar 4. 5 Diagram Alur Proses Eksisting 
 

Dari pabrik, amonium nitrat diangkut menggunakan truk trailer atau kontainer 

dengan kapasitas 40 ton amonium nitrat per mobil untuk kemasan 1 ton atau 32 

ton amonium nitrat kemasan 1,25 ton sampai ke pelabuhan Tanjung Priuk. Dari 

pelabuhan produk akan dibawa menggunakan kapal tongkang sampai pelabuhan 

tujuan, kemudian dilanjutkan kembali menggunakan truk trailer atau kontainer 

sampai site tujuan. Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut amonium nitrat 

harus sudah terdaftar dan mendapatkan ijin dari kepolisian RI. Setiap kendaraan 

yang memuat amonium nitrat akan dikawal oleh petugas kepolisian sampai ke 

tempat tujuan. 

Di site (konsumen), amonium nitrat akan diolah (diramu) menjadi ANFO. 

Personel yang bertugas sebagai peramu sekitar 4 (empat) orang. ANFO dibuat 



98 
 

 
 

dengan mencampurkan amonium nitrat dan solar dengan rasio 94:6. Kemudian 

dirakit dan siap diledakkan. 

Proses penjualan amonium nitrat ke konsumen saat ini dapat dilakukan secara 

langsung maupun melalui proses tender. Penanganan permintaan bahan peledak 

mengikuti prosedur sebagai berikut : 

 

Gambar 4. 6 Prosedur Penanganan Permintaan Bahan Peledak 
 

Untuk penjualan amonium nitrat yang dilakukan melalui tender, prosedur 

kerjanya adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4. 7 Prosedur Penanganan Tender 

 

Proses ekseskusi kontrak dimulai dengan melakukan koordinasi internal 

antara tim penjualan dengan tim operation dan HR. Tim operation akan 

menyiapkan segala kebutuhan teknis dan kemudian berkoordinasi dengan tim 

keuangan. Tim HR akan melakukan pengadaan pegawai sesuai yang dibutuhkan 

dalam projek. Biasanya pegawai tersebut akan berstatus pegawai kontrak dengan 

masa kontrak sama dengan umur projek. 
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B. Business Process Reengineering (BPR) 

Dengan business process reengineering, MNK berencana melakukan strategi 

pengembangan bisnis produksi ammonium nitrate fuel oil (ANFO) dengan 

membangun pabrik ANFO di area pabrik Cikampek dengan target produksi 1.000 

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

Indonesia. Sebelum memilih teknologi, akan dilakukan pilot plant project untuk 

menguji komposisi dan kapasitas peralatan yang tepat sehingga dapat dipilih 

teknologi terbaru yang efektif dan efisien. 

Proses pembuatan ANFO cukup sederhana. Amonium nitrat dimasukkan 

kedalam auger melalui hopper sambil dispray dengan solar dengan perbandingan 

94:6. ANFO yang keluar dari outlet auger akan masuk ke dalam bak 

pencampuran dan di dalam bak tersebut ANFO akan diberi pewarna kuning 

sebagai identitas. ANFO yang sudah jadi kemudian dikemas ke dalam karung 25 

kg dan disimpan di gudang ANFO. Selanjutnya produk akan dikirim ke pelanggan 

sesuai permintaan atau didistribusikan ke gudang-gudang penyimpanan MNK. 

ANFO yang baik adalah ANFO yang tidak mengeluarkan fume ketika diledakan. 

Fume adalah gas beracun yang dihasilkan dari peledakan yang tidak sempurna. 

Analisa kualitas dilakukan mulai dari analisa bahan baku, analisa ANFO di 

outlet auger, dan analisa ANFO setelah silo. Kegiatan ini dimaksudkan agar 

diperoleh kualitas ANFO yang sesuai dengan spesifikasi produk yang diharapkan. 
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Gambar 4. 8 Diagram Alur Proses Tambahan 
 

Dalam pabrik ANFO tidak diperbolehkan penggunaan lampu. Peralatan 

listrik dibatasi penggunaannya hanya untuk penggerak mesin. Sehingga kegiatan 

produksi ANFO dilakukan satu shift saja (pagi). Peralatan listrik berpotensi 

menimbulkan percikan api, dan memicu terjadinya ledakan. Untuk menjaga 

performa pabrik agar bisa berjalan secara efektif dan efisien, dan kualitas produk 

sesuai harapan, dilakukan preventive maintenance secara periodik. Berikut 

merupakan peralatan yang dibutuhkan dalam produksi ANFO : 

Tabel 4. 9 Daftar Peralatan Produksi ANFO 

No Jenis Alat Jumlah Satuan Spesifikasi 

1 Mesin Auger set 1 unit kapasitas 8 ton per jam 

2 Tangki penyimpanan solar 1 unit kapasitas 12000 liter 

3 Pompa Solar 1 set beserta motor 

4 Tangki additional solar 1 set 
kapasitas 100 liter, 

stainless 
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No Jenis Alat Jumlah Satuan Spesifikasi 

5 
Tangki penyimpanan 

pewarna 
1 unit 

kapasitas 100 liter, 

stainless 

6 Pompa pewarna 1 unit beserta motor 

7 Bak mixing 1 set   

8 Bag closer portable 1 set   

9 Conveyor 1 set   

  Total Mesin Produksi       

10 Gedung 1 unit 140 m
2
 

11 Gudang 4 unit container @40ft 

 

Desain pabrik ANFO dibuat oleh tim engineering MNK. Berikut flow process 

diagram dan desain peralatan produksi ANFO. 

 

Gambar 4. 9 Flow Process Diagram ANFO 
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4.4.2 Perencanaan Pemasaran 

1. Marketing 

- Segmentasi 

a. Geografi 

PT MNK beroperasi di wilayah Indonesia yang kaya akan bahan tambang.  

b. Demografi 

Berdasarkan tujuan penggunaannya saat ini ANFO digunakan hanya untuk 

 Pertambangan 

 konstruksi 

Berdasarkan bentuknya bahan tambangnya, ANFO hanya bisa digunakan 

untuk bahan tambang padat. 

Berdasarkan jenis lahan penggunaan : 

 lahan kering 

 lahan basah 

- Targeting 

Target pasar adalah perusahaan konstruksi dan perusahaan pertambangan 

bahan padat di seluruh Indonesia, seperti : 

 Batubara : Kideco, Adaro, Pama, buma-lati, Alamjaya Bara Pratama, 

Ganda Alam Makmur, Kalimantan Prima Persada-indexim, Asmin, 

Hasnur, karimun Berau, BIB, SMM 

 Emas, tembaga : Freeport, Newmont 

 Timah, pasir dan kapur, serta 
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- Positioning 

Sebagai perusahaan bahan peledak, MNK memiliki slogan “integrated 

commercial explosive company”. Artinya, selain menyediakan bahan baku 

bahan peledak, MNK juga menyediakan bahan peledak, aksesoris, serta jasa 

pertambangan 

- Maketing Mix 

b. Produk 

ANFO dibuat dari bahan baku berkualitas yang diproduksi sendiri di 

MNK. Selain itu, penjualan ANFO juga disertai dengan penjualan jasa 

peledakan. Sehingga konsumen bisa mendapatkan total solution. Jasa 

peledakan terdiri dari penyimpanan, pengolahan, perakitan, dan peledakan. 

Berikut spesifikasi produk ANFO yang akan di produksi : 

Tabel 4. 10 Spesifikasi Produk 

Parameter Nilai 

Bulk Density 0,80 – 0,84 gr/cc 

RWS 100% 

VoD 3000 – 3300 m/s 

Storage Life 6 bulan 

 

ANFO yang baik adalah ANFO yang tidak mengeluarkan fume ketika 

diledakan. Fume adalah gas beracun yang dihasilkan dari peledakan yang 

tidak sempurna. ANFO yang diproduksi berbentuk prill dan berwarna kuning. 

ANFO dikemas dalam karung 25 kg dengan merk dagang MNKANFO. 

Dalam setiap kemasan terdapat petunjuk keselamatan penggunaan dan juga 

dilengkapi dengan lembar data keselamatan untuk setiap pengiriman. 
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Gambar 4. 10 Desain Karung ANFO 
 

Uji kualitas dilakukan untuk memastikan kualitas produk sesuai dengan 

yang telah ditetapkan. Selain itu, tim laboratorium dan operasional 

melakukan pengujian terhadap produk pesaing untuk memastikan bahwa 

kualitas produk kita lebih baik. 

 

c. Price 

Harga ANFO $900 per ton produk. Harga tersebut ditetapkan berdasarkan 

konsep competition-based pricing, yaitu melibatkan penetapan harga 

berdasarkan strategi pesaing, biaya, harga, dan penawaran pasar. Di pasar 

yang sangat kompetitif, konsumen akan mendasarkan penilaian mereka 

terhadap nilai suatu produk pada harga yang dikenakan pesaing untuk produk 

serupa. ANFO dijual secara tunai dengan waktu pembayaran 30 hari setelah 

tagihan diterima dan akan diberikan diskon kepada konsumen yang 

membayar diawal transaksi. 
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d. Place 

Distribusi ANFO dilakukan melalui ekspedisi dan transportir yang sudah 

mendapat izin dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dalam 

proses distribusi, kendaraan yang digunakan harus memenuhi ketentuan yang 

telah ditetapkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 

Sebelum melakukan pengiriman, tim supply chain akan meminta ijin (surat 

jalan) dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dimana segala informasi 

pengiriman harus disampaikan, seperti tanggal pengiriman, jumlah produk 

yang akan dikirim, jenis kendaraan, nomor polisi, jumlah kendaraan, dan 

alamat tujuan, serta pembawa. Selanjutnya kepolisian akan menetapkan 

jumlah polisi yang akan melakukan pengawalan kendaraan distribusi. 

Pabrik PT MNK terletak di Kawasan Industri Kujang Cikampek, 

Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Saat ini MNK sudah memiliki gudang 

bahan peledak di Kalimantan dan Jawa Barat. 

e. Promotion 

Untuk meningkatkan pembelian, beberapa hal yang dapat dilakukan 

diantaranya dengan : 

 Menjadi anggota asosiasi produsen dan distributor bahan peledak 

 Mengikuti tender 

 Bekerja sama dengan Kepolisian dalam penyelenggaraan sertifikasi 

Kursus Juru Ledak, dimana MNK menyediakan tempat untuk kunjungan 

lapangan. Peserta juru ledak adalah industri pertambangan, industri 

konstruksi dan kepolisian. 
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 Pendekatan ke pelanggan amonium nitrat 

 Pemanfaatan teknologi dalam pemasaran yaitu dengan mempublikasikan 

katalog produk melalui website perusahaan 

 Menghadiri forum pabrik amonium nitrat internasional, seperti anna 

conference. 

 Mengikuti pameran pertambangan 

 MNK sudah memiliki sertifikasi terintegrasi ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, OHSAS 18001:2007, dan SMK3, yang dapat menjadi nilai 

tambah bagi perusahaan. 

 Melakukan pendekatan dengan Kementerian Perdagangan agar dapat 

mengurangi kuota impor amonium nitrat sehingga meningkatkan 

ketergantungan pesaing pada MNK dalam memperoleh bahan baku. 

- Service 

1. Responsiveness (Daya tangkap) : MNK memiliki kayawan yang sudah 

terlatih sehingga dapat melayani konsumen dengan baik. MNK memiliki 

nomor kontak darurat dan customer call yang dapat dihubungi 24 jam 

sehingga permintaan pelanggan dapat direspon dengan cepat. MNK juga 

memiliki tim operasional yang di tempatkan dekat pelanggan, sehingga 

mudah untuk melakukan pelayanan. 

2. Reliability : MNK mempunyai tim supply chain dan logistik yang akan 

memastikan ketersediaan produk dan pengaturan waktu pengiriman 

sehingga produk dapat tiba sesuai waktu yang diharapkan di konsumen. 
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3. Assurance (Jaminan) : Tim operasional MNK merupakan karyawan yang 

sudah terlatih dan berpengalaman dalam pertambangan, khususnya bahan 

peledak. 

4. Emphaty : Tim operasional dilatih untuk melayani pelanggan dengan 

ramah dan penuh tanggung jawab. 

5. Tangible : Teknologi yang digunakan dalam pembuatan ANFO adalah 

teknologi terakhir yang keluar di dunia. Pabrik ANFO dibuat sesuai 

persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kepala Kepolisian RI sehingga 

keamanannya terjamin. MNK juga melakukan quality control dan 

memiliki prosedur kerja sehingga kualitas produk yang sampai ke 

konsumen dapat terjamin. 

- Customer Relationship Management 

1. Memanfaatkan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, baik 

melalui web, call center, atau melalui staf pemasaran dan tim operasional 

di lapangan. Dengan adanya konsistensi dan kemudahan dalam 

mengakses dan menerima informasi, maka tim operasional dapat 

memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada pelanggan dengan 

memanfaatkan berbagai informasi penting mengenai pelanggan tersebut. 

Upaya meningkatkan hubungan dengan pelanggan dengan Cross Selling, 

yaitu strategi penjualan dengan menawarkan produk pelengkap seperti 

jasa peledakan. 

2. Mendengarkan setiap kebutuhan pelanggan, seperti melayani 

ketidakpuasan pelanggan akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. 



109 
 

 
 

Dengan begitu, perusahaan dapat memperbaiki kesalahan demi 

peningkatan pelayanan. 

- Customer Satisfaction 

Survey kepuasan pelanggan dilakukan setiap dua kali dalam setahun secara 

online. 

- Customer Loyalti 

 Program diskon untuk pelanggan yang membayar dimuka dan pelanggan 

yang melakukan repeat order pada jumlah pemesanan lebih dari 6000 ton 

per tahun. 

 Perusahaan harus fokus kepada pelanggan yang tepat. Mempertahankan 

kualitas produk yang baik (konsisten) sehingga tidak menimbulkan 

kekecewaan pelanggan 

 

4.4.3 Perencanaan Keuangan 

a. Kebutuhan Modal 

Dari hasil perhitungan diperoleh kebutuhan dana untuk investasi awal sebesar 

Rp98.541.262.000,-. Dana tersebut diperoleh dari pnjaman bank sebesar 

Rp59.124.757.200,- dan Rp39.416.504.800,- merupakan milik pribadi. 

Tabel 4. 11 Investasi Awal 

No Item Jumlah Satuan Spesifikasi Harga 

1 Mesin Auger set 1 unit 
kapasitas 8 ton per 

jam 
400.000.000 

2 
Tangki penyimpanan 

solar 
1 unit 

kapasitas 12000 

liter 
40.000.000 

3 Pompa Solar 1 set beserta motor 7.000.000 

4 
Tangki additional 

solar 
1 set 

kapasitas 100 liter, 

stainless 
4.000.000 
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No Item Jumlah Satuan Spesifikasi Harga 

5 
Tangki penyimpanan 

pewarna 
1 unit 

kapasitas 100 liter, 

stainless 
4.000.000 

6 Pompa pewarna 1 unit beserta motor 5.000.000 

7 Bak mixing 1 set stainless 5.000.000 

8 Bag closer portable 1 set   9.000.000 

9 Conveyor 1 set   25.000.000 

  
Total Mesin 

Produksi 
      499.000.000 

10 Gedung 1 unit 140 m
2
 250.000.000 

11 Gudang 4 unit container @40ft 200.000.000 

  Total Bangunan       450.000.000 

12 Biaya HR 1 Tahun Tahun Pertama 572.828.080 

13 Biaya Produksi 1 Tahun Tahun Pertama 95.020.033.920 

14 Asuransi 1 Tahun Tahun Pertama 569.400.000 

          96.162.262.000 

15 
Pembangunan 

prasarana 
1 unit 

hydrant, menara 

pengawas, bunwall, 

pagar, sign 

400.000.000 

16 Pemasangan CCTV 1 set NVR 5 set 20.000.000 

17 
Rekrutmen Pegawai 7 

orang 
7 paket   30.000.000 

18 Izin Lingkungan 1 paket UKL-UPL 15.000.000 

19 Izin Perluasan Usaha 1 paket   100.000.000 

20 Izin Produksi 1 paket   200.000.000 

21 
Izin Mendirikan 

Bangunan 
1 paket   50.000.000 

22 Sewa Forklift 1 unit   180.000.000 

23 Sewa lahan 10.000 m
2
  $3/m2/thn  435.000.000 

  Total Lainnya       1.430.000.000 

Total       98.541.262.000 

 

b. Proyeksi Pendapatan 

Berikut proyeksi pendapatan selama 5 tahun dengan asumsi target penjualan 

di tahun pertama 85%, tahun kedua 90%, dan tahun selanjutnya 100%. Harga jual 

yang digunakan $900 per ton. 
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Tabel 4. 12 Proyeksi Keuntungan 

Tahun Keuntungan 

Tahun 1 Rp21.825.612.852 

Tahun 2 Rp28.758.018.564 

Tahun 3 Rp42.360.548.139 

Tahun 4 Rp49.210.879.928 

Tahun 5 Rp50.788.914.886 

 

Berdasarkan hasil penilaian arus kas investasi, diperoleh nilai sebagai berikut: 

Tabel 4. 13 Penilaian Arus Kas Investasi 

Metode Analisis Hasil Analisis 

NPV Rp  34.610.082.342 

IRR 22,08% 

Payback Periode 3 tahun 1 bulan 26 hari 

 

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan bisnis ini 

memenuhi syarat : 

1. NPV > 0. Artinya investasi menguntungkan karena NPV bernilai positif. 

2. IRR > tingkat bunga pengembalian investasi yaitu 12%. 

3. Payback Periode 3 tahun 1 bulan 26 hari, jangka waktu pengembalian yang 

lebih cepat dibandingkan dengan periode proyek yang telah ditentukan oleh 

pihak manajemen perusahaan. 
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4.4.4 Perencanaan Manajemen dan Organisasi 

Kegiatan operasional ANFO di pabrik Cikampek berada dalam direktorat 

teknik dan produksi, di bawah tanggung jawab general manager produksi dan 

manager produksi. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan seperti pada tabel berikut: 

Tabel 4. 14 Job Description Pegawai 

Jabatan Jumlah Tugas 

Supervisor 1 orang Mengawasi kegiatan produksi di lapangan 

Pelaksana :   

Loading Bahan 

Baku 
..1 Orang 

- Memastikan bahan baku tersedia di silo 

- Memastikan bahan baku mengalir ke dalam auger 

Mixing 1 orang 
- Memastikan bahan pewarna tersedia 

- Memastikan pencampuran dengan baik 

Pengantongan 1 orang 
Mengemasi produk dan memastikan beratnya sesuai 

dengan yang diharapkan 

Penjait 1 orang 
Menjahit karung dan memastikan kemasan sudah 

tertutup rapat 

Stacking 2 orang 

- Menumpuk produk yang sudah dikemas ke atas 

palet dalam jumlah yang diharapkan 

- Memindahkan palet yang sudah di isi ke gudang 

penyimpanan 

 

Adapun Job Specification yang dibutuhkan adalah : 

1. Supervisor 

- Laki-laki 

- Minimal pendidikan D3 

- Bertanggung jawab 

- Pekerja keras 

- Mampu berkomunikasi dengan baik 
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- Usia maksimal 30 tahun 

2. Staff 

- Laki-laki 

- Minimal pendidikan SMA 

- Bertanggung jawab 

- Pekerja keras 

- Mampu berkomunikasi dengan baik 

- Usia maksimal 25 tahun 

 

Proses rekrutmen dilakukan melalui lamaran berdasarkan informasi orang 

dalam dan perusahaan penyedia tenaga kerja (outsourcing). Seleksi dilakukan 

melalui tahapan : 

- Penerimaan surat lamaran 

- Penyelenggaraan ujian (psycho-test, tes pengetahuan, tes keterampilan) 

- Tes kesehatan 

- Wawancara oleh manager departemen dan manager HR 

- Masa orientasi 3 bulan 

- Masa percobaan kerja 3 bulan 
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Gambar 4. 11 Struktur Organisasi Baru 

 

4.5  Evaluasi dan Kendali 

4.5.1 Perspektif Keuangan 

Untuk mengukur kinerja bisnis digunakan indikator rasio profitabilitas yang 

merupakan ukuran efektivitas usaha secara keseluruhan, yang ditunjukkan oleh 

besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh. Semakin tinggi rasio, maka 

semakin baik hasil yang ditunjukan. Indikator Net Profit Margin digunakan untuk 

mengukur persentase laba bersih terhadap pendapatan usaha dengan target 

rasional sebesar 29% per tahun, dimulai pada tahun ketiga. 
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Tabel 4. 15 KPI Net Profit Margin 

Key Performance Indicator 

Net Profit Margin 

Definisi Persentase  laba bersih terhadap total pendapatan usaha 

Formula Net Profit Margin = Laba Bersih : Total Pendapatan Usaha 

Satuan % 

Target 29% 

Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) 

Frekuensi laporan 1 Tahunan 

Sumber Data Laporan Keuangan 

Penanggungjawab Financial & Treasury Manager 

 

Tahun pertama hanya ditargetkan penjualan 85% karena pabrik baru tahap 

commissioning sehingga masih belum stabil dan masih meraba-raba pasar baru. 

Tahun kedua meningkat menjadi 90% karena operasional sudah mulai stabil dan 

mulai mendapatkan pasar. Tahun ketiga seterusnya kegiatan operasional dianggap 

sudah stabil. Peningkatan pendapatan dapat dicapai dengan mengoptimalkan 

operasional sehingga biaya operasional dapat ditekan. 

Tabel 4. 16 KPI Perspektif Keuangan 

PERSPEKTIF KEUANGAN 

Objective Measure 
Target 

Inisiatif 
2019 2020 2021 2022 2023 

Net 

Profit 
% 16% 20% 25% 29% 29% 

Menekan biaya produksi 

dengan mengoptimalkan 

proses produksi 

 

4.5.2 Perspektif Pelanggan 

Pelanggan merupakan aset perusahaan yang paling penting. Pelanggan dapat 

mendatangkan keuntungan yang maksimum apabila para pelanggan setia dan 

terus-menerus menggunakan produk. Variabel yang diukur adalah tingkat 
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kepuasan pelanggan berdasarkan jumlah komplain, jumlah pelanggan lama dan 

pelanggan baru serta data pengiriman barang. 

Untuk mengukur kinerja dari aspek perspektif konsumen, menggunakan 

indikator indeks kepuasan pelanggan (customer satisfaction index) yang 

memberikan informasi mengenai tingkat kepuasan konsumen dalam memperoleh 

atau menggunakan produk. Pengukuran dilakukan berdasarkan perhitungan hasil 

survei terhadap konsumen dengan menggunakan skala antara 1 – 4. 

Tabel 4. 17 KPI Kepuasan Pelanggan 

Key Performance Indicator 

Customer Satisfaction 

Definisi Informasi tingkat kepuasan pelanggan dalam menggunakan produk 

dan jasa layanan 

Formula Perhitungan Hasil Survei 

Satuan Skala Likert (1-4) 

Target 3,5 Skala Likert 

Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) 

Frekuensi laporan 6 Bulanan 

Sumber Data Data Survei Konsumen 

Penanggungjawab Sales & Operation Manager 

 

Inisiatif strategis untuk pencapaian target kepuasan konsumen adalah 

membangun komunikasi dan kedekatan dengan konsumen melalui strategi 

integrated marketing communication. Survei konsumen dilakukan secara periodik 

per semester, agar perkembangan pencapaian target dapat dikelola dengan baik. 

Tabel 4. 18 KPI Prespektif Pelanggan 

PERSPEKTIF PELANGGAN 

Objective Measure 
Target 

Inisiatif 
2019 2020 2021 2022 2023 

Indeks 

Kepuasan 

Pelanggan 

Skala 

Likert 
1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 

Integrated Marketing 

Communication 
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4.5.3 Perspektif Proses Internal Bisnis 

Proses internal bisnis lebih berfokus pada sistem pengukuran kinerja 

perusahaan mengenai efisiensi, proses, dan ketepatan waktu untuk barang/jasa 

yang diberikan kepada pelanggan. 

1. Efisiensi Biaya Operasional 

Indikator efisiensi biaya operasional menggambarkan persentase perbandingan 

biaya operasional dengan pendapatan bruto. Inisiatif strategis yang dapat 

digunakan untuk mencapai efisiensi biaya yaitu dengan mengurangi tingkat 

kegagalan produksi dan mengurangi waktu shutdown produksi. Kegagalan 

produksi dapat terjadi diantaranya karena kualitas bahan baku dan bahan 

pembantu yang tidak sesuai, gangguan peralatan atau mesin produksi. Shutdown 

produksi dapat disebabkan diantaranya karena jaringan PLN putus, gangguan 

pasokan gas, tidak adanya bahan baku dan bahan penolong, serta kerusakan alat. 

Target biaya operasional maksimal 61% dari total pendapatan bruto. 

Tabel 4. 19 KPI Prespektif Efisiensi Biaya 

Key Performance Indicator 

Efisiensi Biaya 

Definisi Persentase perbandingan total biaya operasional terhadap total 

pendapatan usaha. 

Formula Efisiensi Biaya = Total Biaya Operasional : Total Pendapatan 

Usaha 

Satuan % 

Target 61% 

Polaritas Negatif (semakin rendah semakin baik) 

Frekuensi laporan Bulanan 

Sumber Data Laporan Keuangan 

Penanggungjawab Financial & Treasury Manager 
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2. Riset dan Pengembangan Pasar 

Untuk mengukur kinerja riset dan pengembangan pasar, indikator komunikasi 

dan kedekatan dengan konsumen yang memberikan informasi tingkat partisipasi 

dan keterlibatan konsumen dalam memberikan input bagi perusahaan diukur 

melalui rasio jumlah komunikasi konsumen terhadap jumlah total pelanggan pada 

periode waktu tertentu. Target ditetapkan minimal 80%. 

Tabel 4. 20 KPI Komunikasi dan Kedekatan Konsumen 

Key Performance Indicator 

Komunikasi dan Kedekatan Konsumen 

Definisi Informasi yang menyatakan tingkat partisipasi dan keterlibatan 

konsumen dalam memberikan input bagi perusahaan 

Formula Jumlah Komunikasi : Total Pelangggan 

Satuan % 

Target 80% 

Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) 

Frekuensi laporan Tahunan 

Sumber Data Data Statistik Konsumen (testimoni, komentar, saran) 

Penanggungjawab Sales & Operation Manager 

 

Indikator tingkat keluhan konsumen yang memberikan informasi tingkat 

keluhan konsumen terhadap kualitas produk dan layanan jasa yang diberikan. 

Semakin rendah tingkat keluhan konsumen, akan memberikan gambaran 

keberhasilan bisnis dalam menyediakan produk dan jasa layanan yang sesuai 

dengan persepsi atau harapan konsumen. 
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Tabel 4. 21 KPI Tingkat Keluhan Konsumen 

Key Performance Indicator 

Tingkat Keluhan Konsumen 

Definisi Informasi yang menyatakan tingkat keluhan pelanggan terkait 

jasa layanan maupun produk yang diberikan. 

Formula Jumlah Komunikasi : Total Pelangggan 

Satuan % 

Target 5% 

Polaritas Negatif (semakin rendah semakin baik) 

Frekuensi laporan 6 Bulanan 

Sumber Data Data Statistik Konsumen (testimoni, komentar, saran) 

Penanggungjawab Sales & Operation Manager 

 

Inisiatif strategis untuk pencapaian target riset dan pengembangan pasar 

adalah dengan melakukan membangun komunikasi dan kedekatan dengan 

konsumen, melakukan analisis dan survei pasar secara periodik dan terus menerus 

agar pengembangan produk dan bisnis dapat dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen dan pasar. 

Tabel 4. 22 KPI Perspektif Proses Internal Bisnis 

PERSPEKTIF PELANGGAN 

Objective Measure 
Target 

Inisiatif 
2019 2020 2021 2022 2023 

Operasional 

Bisnis 
% 71% 67% 61% 61% 61% 

Efektifitas dan efisiensi 

operasional bisnis 

Komunikasi 

& Kedekatan 

Konsumen 

% 80% 80% 80% 80% 80% 

Integrated Marketing 

Communication Survey 

Consumer 

Tingkat 

Keluhan 

Konsumen 

% 5% 5% 5% 5% 5% 
Analisis dan survei 

pasar secara periodik 
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4.5.4 Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 

Tujuan dari perspektif ini yaitu mendorong perusahaan menjadi organisasi 

yang mau belajar (learning organization) sekaligus mendorong pertumbuhannya. 

Proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi bersumber pada tiga prinsip 

yaitu people, sistem dan organizational procedure. 

1. Pengembangan kompetensi pegawai 

Indikator yang digunakan adalah indikator pelatihan yang menggambarkan 

jumlah pelatihan yang dilakukan oleh karyawan dalam satu tahun. Pelatihan 

diperlukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Target jumlah pelatihan 

yang diikuti adalah 4 kali dalam setahun. Pelatihan yang harus diikuti yaitu 

pelatihan yang sesuai dengan bidang kerjanya, termasuk pelatihan wajib 

mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. 

Pelatihan pegawai perlu disertai dengan evaluasi pasca pelatihan, untuk 

melihat tingkat keberhasilan pelatihan bagi pegawai dan manfaat yang diterima 

oleh perusahaan. 

Tabel 4. 23 KPI Pelatihan Karyawan 

Key Performance Indicator 

Pelatihan Karyawan 

Definisi Informasi yang menyatakan jumlah pelatihan yang telah 

diikuti karyawan dalam satu periode. 

Formula Jumlah Pelatihan 

Satuan Angka 

Target 4 pelatihan 

Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) 

Frekuensi laporan Tahunan 

Sumber Data Data pelatihan karyawan 

Penanggungjawab HR Manager 
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2. Produktivitas Pegawai 

Produktivitas pegawai dapat dilihat dari tingkat kapabilitas pegawai dalam 

menghasilkan produk. Semakin tinggi, menunjukkan produktivitas semakin baik. 

Tabel 4. 24 KPI Produktivitas Pegawai 

Key Performance Indicator 

Produktivitas Pegawai 

Definisi Informasi yang menyatakan perbandingan antara jumlah 

produksi dengan jumlah pegawai 

Formula Produktivitas = Jumlah Produksi : Jumlah Pegawai 

Satuan Ton/orang/tahun 

Target 1.714 ton/orang/tahun 

Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) 

Frekuensi laporan Tahunan 

Sumber Data Data Perencanaan Produksi 

Penanggungjawab Production Planning and Inventory Control Manager 

 

Inisiatif strategis untuk pencapaian target produktivitas pegawai adalah 

dengan mencapai target produksi dan meningkatkan kesejahteraan pegawai. 

Tabel 4. 25 KPI Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 

PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN 

Objective Measure 
Target 

Inisiatif 
2019 2020 2021 2022 2023 

Pelatihan 

Karyawan 
angka 4 4 4 4 4 

Meningkatkan 

Kompetensi 

Pegawai 

Produktivitas 

Pegawai 
Ton/orang/tahun 1.714 1.714 1.714 1.714 1.714 

Meningkatkan 

kesejahteraan 

pegawai 

 

Hubungan sebab akibat dari keempat perspektif di atas dapat dilihat sebagai 

berikut : 
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Gambar 4. 12 Balances Scorecard Mapping 

 

4.6  Manajemen Risiko 

1. Risiko operasional 

- Persentase kenaikan harga pokok penjualan 

Risiko kenaikan biaya bahan baku tidak dapat dicegah karena dipasok oleh 

perusahaan tunggal. Namun, perusahaan dapat mengoptimalkan proses 

produksi agar dapat mengurangi produk gagal dan kegagalan produksi 

sehingga dapat mencegah kenaikan biaya yang signifikan. 

- Persentase kapasitas produksi yang menganggur akibat kurangnya 

penjualan 
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Penumpukkan produk di gudang dapat dicegah dengan melakukan 

penjualan lebih agresif dan memastikan pelanggan mengambil barang 

sesuai waktunya. 

- Kegagalan produk 

Kegagalan produk dapat dicegah dengan melakukan quality control yang 

lebih ketat terhadap bahan baku, bahan pembantu, dan produk jadi. 

- Kegagalan produksi 

Kegagalan produksi dapat dicegah dengan melakukan inspeksi rutin dan 

preventive maintenance terhadap alat-alat produksi, sehingga kerusakan 

alat yang dapat menyebabkan kehilangan jam produksi dapat dihindari. 

2. Risiko keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup (K3LH) 

Perusahaan menetapkan target zero lost time injuri (LTI) dan zero pollution. 

Hal tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan kesadaran dan tanggung 

jawab karyawan terhadap K3LH, diantaranya memberikan pelatihan atau 

refresher K3LH, membuat prosedur, instruksi kerja, dan standar kerja yang 

berlandaskan K3LH, komitmen manajemen terhadap K3LH, pemberian 

fasilitas yang mendukung K3LH seperti alat pelindung diri. 

3. Risiko keuangan 

Risiko keuangan dapat dicegah dengan melakukan pengawasan, 

pengendalian, dan pengelolaan keuangan dengan baik. Kegiatan yang dapat 

dilakukan yaitu membuat cadangan kas, pengawasan hutang dan piutang, 

serta pengendalian biaya operasional. 
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4. Risiko sumber daya manusia 

Risiko SDM yaitu terkait dengan rendahnya produktivitas dan tingginya 

kelalaian karyawan dalam proses produksi sehingga menimbulkan kerugian 

bagi perusahaan. Hal ini dapat dicegah dengan melakukan refresher prosedur 

kerja, pemberian insentif, dan tidak melarang karyawan untuk menggunakan 

hak cuti kerja 


