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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Obyek dan Subyek Penelitian 

1. Gambaran Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini pada perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan. 

Perusahaan ini berdiri pada tahun 1970 dan beralamat di Jalan Medan 

Banda Aceh No. 17 Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam. PT. Fajar 

Jeumpa Medan merupakan perusahaan pengolah biji kopi beraneka ragam. 

Bentuk minuman kopi yang diproduksi adalah Kopi Robusta, Kopi 

Arabica, dan Kopi Luwak. Di samping memproduksi minuman kopi 

kemasan untuk disajikan sebagai minuman pada konsumen-konsumennya, 

perusahaan ini juga telah berorientasi ekspor. Perusahaan ini sudah 

mengekspor biji-biji kopi yang meliputi Kopi Robusta, Kopi Arabica dan 

Kopi Luwak tersebut ke berbagai negara, diantaranya Amerika, Jepang, 

Belanda, Taiwan, Swiss, Jerman dan Korea. Dari berbagai negara tujuan 

ekspor, Amerika merupakan negara tujuan ekspor utama karena memiliki 

pangsa pasar yang besar. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat 

Amerika adalah pengkonsumsi kopi (Siswoputranto, 1993 dalam Mirza 

Fahmi dkk., 2013). 

Perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan juga memiliki visi dan misi 

sebagaimana perusahaan besar umumnya. Visi perusahaan PT. Fajar 

Jeumpa Medan adalah menjadi perusahaan eksportir kopi ternama di 
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Indonesia, khususnya di pulau Sumatera dengan menjadikan perusahaan 

mitra bisnis atau trading house sebagai konsumen utama. Untuk 

mewujudkan visi tersebut, perusahaan melakukan beberapa langkah atau 

misi, yaitu pertama, berupaya semaksimal mungkin memberikan 

pelayanan terbaik pada perusahaan trading house dengan meminimalisasi 

produk cacat dengan prinsip zero deffect. Kedua, menjadikan perusahaan 

trading house sebagai konsumen loyal dengan tetap menjalankan 

relationship marketing pada trading house tersebut secara optimal. Ketiga, 

perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan selalu meningkatkan kualitas atau 

mutu produk kopi yang diekspor. Prinsip utamanya adalah dengan 

memperhatikan mutu panen kopi, dan kemudian mensortirnya hingga 

diperoleh produk kopi yang tanpa cacat atau bermutu tinggi.Keempat, 

manajemen perusahaan berupaya untuk menerapkan sistem manajemen 

bisnis secara optimal, mulai dari level pimpinan puncak atau direktur 

hingga level karyawan pelaksana. Kelima, manajemen perusahaan selalu 

memperhatikan kesejahteraan karyawan agar bisa menjalankan 

produktifitas kerja serta memberikan upaya dan kontribusi terbaik bagi 

kesuksesan perusahaan. 

Perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan dalam menjalankan aktivitas 

bisnis cenderung memiliki struktur organisasi yang ramping dan tidak 

seluas struktur organisasi birokrasi publik umumnya. Posisi dewan 

komisaris dipimpinolehHabibie HM.Jamil, AR., SE. danHj. Baniah 

Sulaiman.  Fungsi dewan komisaris ini adalah memberikan saran dan 
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masukan terkait dengan kegiatan direktur utama.Selanjutnya perusahaan 

ini dipimpin oleh direktur utama yang bernama Muslim HM. Jamil, AR, 

SE. Posisi direktur adalah H. Azhari HM. Jamil AR.Selain 4 posisi 

manajemen ini, perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan hanya memiliki 3 

bagian utama, yaitu bagian marketing yang dipimpin oleh Sulaiman. 

Bagian pembukuan atau akuntansi yang dipimpin Dasril. AR. Bagian 

keuangan yang dipimpin Nurmasyitah HM. Jamil AR., SE. Sedangkan 

level lini perusahaan meliputi pengawas mutu, personalia, administrasi 

umum, urusan pergudangan, bagian logistik atau material, kemotoran atau 

bagian transportasi, humas, dan pelaksana teknis perkebunan serta 

pensortiran buah kopi. Struktur organisasi perusahaan PT. Fajar Jeumpa 

Medan dapat dilihat melalui gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kepala Marketing 
(Sulaiman) 

Kepala Pembukuan 
(Dasril. A.R) 

Kepala Keuangan 
(Nurmasyitah HM. Jamil 

A.R,S.E) 

Pengawas Mutu (Jufri H.M. J.) 
Humas (Irwan Daba) 

Pelaksana 

Kepala Personalia (Linardi HM. Nur Rasyid, Amd), 
Administrasi Umum (Rafiah A. Manaf, Amd), Kepala 

Gudang (Marzuki Ismail AR), 
 Logistik atau Material (Supardi Yusuf) 

dan Kemotoran (Junaidi HM. Ali Hasyem) 

Direktur Utama 
(Muslim HM. Jamil AR.,  S.E) 

 

Direktur  
(H. Azhari HM. Jamil A.R) 

 

Dewan Komisaris  
(Habibie HM. Jamil AR., S.E) 

(Hj. Baniah Sulaiman) 
 

 

Gambar 4.1. 
Struktur Organisasi Perusahaan PT. Fajar JeumpaMedan 
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Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, terlihat struktur organisasi 

perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan yang ramping. Manajemen 

perusahaan menetapkan struktur organisasi ramping dalam rangka 

memudahkan pengelolaan bisnis dan rentang tanggung jawab mulai dari 

level manajemen puncak hingga level bawah (lini) atau pelaksana. 

Perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan paham betul bahwa organisasi bisnis 

yang sudah berorientasi ekspor ke manca negara tidak mungkin dilakukan 

dengan struktur manajemen yang besar, melainkan harus ramping 

sehingga aktivitas bisnis bisa berjalan efektif dan efisien. Prinsip 

efektifitas dan efisiensi inilah yang selalu diutamakan perusahaan dalam 

menjalankan bisnis ekspor kopi ke manca negara. 

Perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan merupakan perusahaan yang 

berorientasi ekspor, khususnya ke 7 negara. Negara-negara ini adalah 

negara dengan tujuan utama ekspor kopi perusahaan. Perusahaan lebih 

memilih dan mengutamakan negara ini dikarenakan sudah mengenal dan 

membuktikan bahwa kualitas produk kopi perusahaan PT. Fajar Jeumpa 

Medan memang bermutu. Hal ini menyebabkan ke 7 negara selalu 

melakukan permintaan ekspor dari perusahaan. Negara-negara yang 

dijadikan tujuan utama ekspor adalah Amerika, Jepang, Belanda, Taiwan, 

Swiss, Jerman dan Korea. Dari berbagai negara tujuan ekspor, Amerika 

merupakan negara tujuan ekspor utama karena memiliki pangsa pasar yang 

besar. Berikut ini penulis sajikan gambaran rata-rata volume ekspor kopi 

perusahaan dari tahun 2012 sampai tahun 2015 ke 7 negara tersebut. 
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Negara Amerika dengan rata-rata volume ekspor sebesar 19,850 kg. 

Negara Jepang sebesar 19,150 kg. Negara Belanda sebesar 18,750 kg. 

Negara Taiwan sebesar 4,750 kg. Negara Swiss sebesar 19,200 kg. Negara 

Jerman sebesar 18,000 kg. Negara Korea sebesar 10,100 kg. Dari ke 7 

negara tujuan ekspor, Amerika merupakan negara tujuan ekspor utama 

karena menyerap volume ekspor kopi Perusahaan PT. Fajar Jeumpa 

Medan dalam jumlah banyak untuk periode tahun 2012-2015.        

2. Gambaran Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah manajemen 

perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan yaitu Direktur Utama perusahaan 

yang telah berhasil menghantarkan perusahaan menjadi salah satu 

eksportir kopi ternama di Indonesia dan sudah terkenal di 7 negara tujuan 

ekspor. Karena perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan sudah berorientasi 

ekspor, maka Direktur Utama perusahaan diyakini memiliki kompetensi, 

keahlian, dan kemampuan dalam mengelola perusahaan dengan baik. 

Melalui pihak Direktur Utama perusahaan inilah yang akan penulis minta 

berbagai informasi terkait dengan data-data yang dibutuhkan pada 

penelitian penulis. Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam 

penelitian, penulis akan menggunakan form wawancara untuk 

mewawancarai Direktur Utama perusahaan. Selain form wawancara, 

penulis juga akan meminta arsip data-data yang dibutuhkan terkait 

penelitian penulis. Data-data yang dbutuhkan meliputi gambaran strategi 

ekspor kopi ke 7 negara, gambaran kendala-kendala yang dihadapi 
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perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan dalam melakukan ekspor kopi, 

gambaran perusahaan yang dijadikan mitra bisnis ekspor kopi, standar 

mata uang yang digunakan perusahaan dalam melakukan ekspor, bentuk 

sistem pembayaran yang dianut oleh perusahaan dalam melakukan ekspor, 

dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam kegiatan ekspor. 

 

B. Hasil Penelitian 

Judul penelitian ini mengenai strategi ekspor kopi Perusahaan PT. Fajar 

Jeumpa Medan ke berbagai negara. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 

pertama, untuk menganalisis bentuk-bentuk strategi ekspor kopi yang telah 

dijalankan oleh perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan dalam melakukan ekspor 

kopi ke berbagai negara tujuan. Kedua, untuk menganalisis kendala-kendala 

yang dihadapi oleh perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan dalam menjalankan 

strategi ekspor ke berbagai negara tujuan. Ketiga, untuk mendeskripsikan 

perusahaan-perusahaan yang sering dijadikan partner bisnis ekspor kopi 

perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan ke berbagai negara tujuan. Hasil 

penelitian selengkapnya sebagai berikut. 

1. Strategi Ekspor Kopi Yang Dijalankan Perusahaan PT. Fajar Jeumpa 

Medan 

Perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan sudah berorientasi ekspor. 

Negara-negara yang menjadi tujuan ekspor adalah Amerika, Jepang, 

Belanda, Taiwan, Swiss, Jerman dan Korea. Perusahaan PT. Fajar Jeumpa 

Medan lebih mengutamakan 7 negara di atas dalam melakukan ekspor kopi 
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dikarenakan telah mengetahui kualitas produk kopi yang dihasilkan 

perusahaan. Negara-negara ini sudah belasan tahun terbukti sebagai 

pelanggan setia perusahaan.Strategi ekspor kopi ke 7 negara tujuan adalah 

sama, yaitu strategi ekspor langsung. Strategi ekspor langsung ini sangat 

relevan dengan fase perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan yang masuk 

dalam Regular Foreign Marketing sebagai bagian dari perdagangan 

internasional. Artinya perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan sudah memiliki 

perencanaan untuk memasarkan sendiri produknya ke pasar asing. Tujuan 

perusahaan melakukan strategi ekspor langsung tentunya dalam rangka 

memperoleh profitabilitas yang optimal dibandingkan memasarkan di dalam 

pasar domestik, dengan kata lain dengan melakukan pemasaran produk kopi 

ke pasar internasional akan lebih menguntungkan.   

Strategi ekspor langsung merupakan bagian dari strategi pemasaran 

internasional.Bentuk strategi ekspor langsung yang dijalankan perusahaan 

adalah dengan menjual produk kopi secara langsung pada perusahaan 

trading housedari negara asal yang sudah menjadi mitra bisnis perusahaan. 

Teknisnya adalah manajemen perusahaan menghubungi trading house yang 

bersangkutan pada 7 negara melalui telepon, faksimile, dan juga 

emailmengenai produk kopi yang dihasilkan perusahaan. Masing-masing 

negara yang menjadi tujuan ekspor bisa memiliki lebih dari 1 trading house.  

Apabila terdapat respon positif dari trading house, maka mereka akan 

menghubungi manajemen perusahaan untuk membeli produk kopi yang 

diinginkan. Produk kopi yang dinginkan bervariasi, ada yang memilih Kopi 
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Arabica, Kopi Robusta, Kopi Luwak dan bahkan ketiga-tiganya. Biasanya 

perusahaan trading house menginginkan produk kopi yang memiliki 

kualitas unggul. Pada saat inilah terjadi negosiasi harga kopi dan jumlah 

volume (dalam Kg) yang diinginkan. Hasil dari negosiasi adalah 

kesepakatan harga jual perusahaan oleh trading house. Langkah selanjutnya 

adalah perusahaan menerima pembayaran secara cash atau tunai. Sistem 

pembayaran tunainya menggunakan standar mata uang dollar Amerika 

sebagai mata uang kuat (hard currency) dan sudah diakui dunia karena 

kestabilan nilai mata uangnya.Kemudian dilanjutkan dengan mengirimkan 

(mengekspor kopi) ke perusahaan trading house melalui jalur transportasi 

laut atau menggunakan kapal laut. 

Perusahaan trading house umumnya tidak hanya berada di negara 

asal, perwakilan-perwakilan dari trading house juga terdapat di Aceh. 

Apabila perusahaan trading house memiliki perwakilan di Aceh, maka 

perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan langsung menjual pada perusahaan 

yang bersangkutan, dan tidak perlu menggunakan kapal laut. Jalur 

transportasi laut (kapal laut) yang digunakan melalui pelabuhan Medan. 

Dalam melakukan negosiasi untuk keperluan transaksi, perusahaan PT. 

Fajar Jeumpa Medan menggunakan tenaga atau jasa penerjemah bahasa 

asing yang sudah terpercaya dan memiliki sikap yang jujur. Melalui tenaga 

ini semua transaksi bisnis ekspor bisa terlaksana dengan baik dan lancar. 

Perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan sewaktu melakukan ekspor 

secara langsung pada trading house selalu disertai dengan dokumen-
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dokumen lengkap meliputi dokumen induk dan dokumen penunjang. 

Dokumen induk berupa dokumen SIP (Surat Ijin Perusahaan) dari 

pemerintah/dinas terkait, dokumen HO, dokumen SIUP (Surat Ijin Usaha 

Perdagangan) dari pemerintah/dinas terkait, dokumen ketenagakerjaan dari 

dinas tenaga kerja, dan surat ijin kegiatan ekspor kopi. Dokumen penunjang 

merupakan dokumen yang dikeluarkan untuk memperkuat atau merinci 

keterangan yang terdapat dalam dokumen induk tersebut, terutama faktur 

atau invoice. Dokumen penunjang yang digunakan oleh perusahaan PT. 

Fajar Jeumpa Medan adalah daftar-daftar pengepakan, surat keterangan 

pemeriksaan, sertifikat-sertifikat mutu barang dari dinas terkait, dan 

sertifikat mutu barang dari kementrian/pemerintah. Semua dokumen 

dicantumkan oleh perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan pada barang yang 

diekspor meskipun berupa foto copy yang dilegalisir, sedangkan yang asli 

tetap disimpan oleh perusahaan. 

Kegiatan ekspor kopi yang dilakukan perusahaan ke berbagai negara 

tujuan seringkali menimbulkan permasalahan, namun permasalahan tersebut 

hanya bermuara pada lolosnya produk kopi yang cacat. Produk kopi cacat 

dicirikan sudah rusak, memiliki aroma yang tidak sedap, terdapat kotoran 

hewan yang belum dibersihkan dan ukuran produk kopi yang tidak seragam 

seperti sudah pecah dan tercampur dengan jenis kopi lain. Inti dari 

permasalahan ini adalah kurangnya ketelitian dari pihak penyortir 

perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan dalam menyeleksi biji kopi yang 

bermutu. Produk yang diekspor biasanya memang dalam bentuk biji kopi, 
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dan juga dalam bentuk bubuk kopi siap saji. Dua bentuk ini merupakan 

fokus pelayanan perusahaan pada trading house. Realitasnya, apabila 

terdapat komplain dari trading house dimana ditemukan produk kopi yang 

cacat, maka manajemen PT. Fajar Jeumpa Medan dihubungi oleh pihak 

terkait, kemudian perusahaan segera mengganti produk kopi yang cacat 

dengan produk kopi baru tanpa dipungut biaya apapun. Produk kopi yang 

baru ini tentunya sesuai dengan jenis pesanan trading house di awal.  

Produk kopi baru ini terkadang dikirimkan ulang dalam jumlah yang banyak 

demi kepuasan pelanggan perusahaan trading house.  Perusahaan PT. Fajar 

Jeumpa Medan sangat mengutamakan kepuasan pelanggan, dan bagi 

perusahaan konsumen bagaikan “Raja” yang harus dipuaskan serta dipenuhi 

semua kebutuhannya,hal ini yang menyebabkan perusahaan PT. Fajar 

Jeumpa Medan sudah terkenal sampai 7 negara tujuan ekspor. 

2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Perusahaan PT. Fajar Jeumpa 

Medan Dalam Menjalankan Strategi EksporKopi 

Perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan dalam menjalankan strategi 

ekspor ke 7 negara tujuan sering kali dihadapkan dengan berbagai kendala, 

baik dari pihak internal dan pihak eksternal.  

Kendala dari pihak internal misalnya, sulitmenentukanharga yang 

kompetitifdansulitmencarikualitasproduk yang tinggi. Sedangkan kendala 

dari pihak eksternal misalnya, berdasarkanaspek pemasarankendala yang 

dihadapiPerusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan adalahadanyaperubahan pada 

sisi permintaan yang menuntut kualitas tinggi, kuantitas besar, ukuran 
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seragam, ramah lingkungan, kontinuitas produk dan penyampaian secara 

tepat waktu, serta harga yang kompetitif. Kendala eksternal perusahaan 

misalnya fluktuasi mata uang dollar Amerika. Penjelasan selengkapnya 

adalah sebagai berikut. 

Kendala internal. Pertama,kesulitandalammenentukanharga. 

Hargamerupakansalahsatubagian yang sangatpentingdalampemasaransuatu 

product.Hargamerupakansalahsatupenentukeberhasilansuatuperusahaankare

nahargamenentukanseberapabesarkeuntungan yang 

akandiperolehperusahaandaripenjualanproduknyabaikberupabarangataujasa. 

Perusahaan PT. Fajar Jeumpa 

Medanmengalamihambatandalammenentukanhargaketikakondisi kopi 

sangatterbatas.Kedua, Perusahaan PT. Fajar Jeumpa 

Medansulitmencarikualitasproduk yang tinggi yang 

disebabkanolehsupplaydaripemasoksangatterbatas, 

sehinggamenjadikanpilihanjugaterbataspada kopi yang diinginkan. 

Kendala eksternal. Pertama, berdasarkanaspek pemasarankendala 

yang dihadapiadalahadanyaperubahan pada sisi permintaan yang menuntut 

kualitas 

tinggisehinggamengharuskanperusahaanuntukharusekstraketatuntukmemilih

biji kopi yang baik, kuantitas besarbiasanyajugadilakukanolehpihak buyer 

dengantujuanpesansekalidanbanyakdalamrangkauntukmengantisipasilonjak

anpermintaan, kontinuitas produk harustersediasetiapsaatdan penyampaian 

secara tepat waktu, serta harga yang kompetitif.  
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Kedua, untuk menjadikan produk kopi dan olahannya mempunyai 

daya saing kuat, baik di dalam maupun di luar negeri dibutuhkan 

pengetahuan secara rinci preferensi konsumen yang berkembang, termasuk 

meningkatnya tuntutan konsumen akan informasi nutrisi serta jaminan 

kesehatan dan keamanan produk-produk pertanian.Terkaitdenganpreferensi 

konsumen yang berkembang Perusahaan PT. Fajar Jeumpa 

Medanmengalamihambatandalammencariinformasitersebut. 

Ketiga,munculnya negara-negara pesaing (competitor) yang 

menghasilkan produk sejenis (Vietnam dan India) semakinmempersulit 

pengembangan pasar kopi, baik di negara- negara tujuan ekspor  (Amerika 

Serikat, Jerman dan Jepang) maupun negara-negara tujuan ekspor baru 

(wilayah potensil pengembangan). 

Empat,fluktuasi mata uang dollar Amerika yang sulit diprediksi. 

Mata uang dollar Amerika merupakan standar mata uang yang digunakan 

perusahaan dalam setiap transaksi ekspor kopi. Sistem pembayarannya 

adalah cash atau tunai. Fluktuasi mata uang sangat berpengaruh terhadap 

target keuntungan atau profitabilitas perusahaan. Perusahaan sangat 

menyadari bahwa dengan melakukan ekspor kopi ke manca negara memiliki 

peluang besar untuk memperoleh keuntungan dibanding menjual pada pasar 

domestik, namun dengan resiko yang tinggi juga terkait fluktuasi mata uang 

dollar. Pada saat mata uang dollar mengalami apresiasi atau penguatan, 

maka produk kopi perusahaan meningkat tajam penjualannya dikarenakan 

harganya murah, bisa terjangkau oleh konsumen trading house, memiliki 
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posisi tawar yang tinggi dan bisa terserap secara maksimal pada 7 negara 

tujuan melalui trading house tersebut. Penjualan yang meningkat 

dikarenakan apresiasi dollar, menyebabkanprofitabilitas perusahaan juga 

meningkat. Kondisi ini akan berbeda apabila mata uang dollar mengalami 

depresiasi. Dollar yang mengalami depresiasi menyebabkan rasio penjualan 

cenderung menurun atau stagnan. Kondisi ini berdampak pada keuntungan 

(profitabilitas) perusahaan juga menurun.  

Apresiasi mata uang dollar berkebalikan dengan depresiasi rupiah, 

sedangkan depresiasi dollar berkebalikan dengan apresiasi rupiah. Hal inilah 

yang menjadi resiko penggunaan mata uang asing khususnya dollar dalam 

setiap transaksi ekspor kopi ke luar negeri melalui trading house.Perusahaan 

PT. Fajar Jeumpa Medan sangat menyadari fluktuasi nilai mata uang dollar 

Amerika. Perusahaan tidak menggunakan mata uang negara lain 

dikarenakan dollar Amerika merupakan mata uang kuat (hard currency) dan 

berstandar global diberbagai negara dunia. Fluktuasi mata uang dollar 

membuat perusahaan berpikir ekstra keras agar bisa memperoleh 

keuntungan secara optimal. 

Pengalaman perusahaan selama ini, mutu produk kopi yang diekspor 

masih dalam taraf bermutu tinggi, yaitu Grade 1 dan Grade 2.  Kopi Grade 

1 memiliki kadar air 14% dan kadar triagenya 4-5%. Kopi Grade 2 memiliki 

kadar air 14% dan kadar triagenya 8-9%. Kopi Grade 1 lebih banyak di 

ekspor pada negara Amerika dan negara Jepang, sedangkan untuk Kopi 

Grade 2 lazimnya di ekspor ke 5 negara selain Amerika dan Jepang, yaitu 



61 
 

 
 

Belanda, Taiwan, Swiss, Jerman serta Korea. Perusahaan mengetahui bahwa 

masyarakat Amerika dan Jepang lebih mengutamakan kualitas kopi Grade 

1, sedangkan 5 negara lainnya masih bersedia mengimpor dan meminum 

kopi dengan kualitas Grade 2.  

3. Perusahaan-Perusahaan Yang Sering Dijadikan Mitra Bisnis Ekspor 

Kopi Ke 7 Negara Tujuan 

Perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan menjalankan ekspor produk 

kopi melalui trading house. Strategiekspor kopi yang dilakukan perusahaan 

adalah ekspor langsung, yaitu melalui trading house.Trading house yang 

selama ini menjadi mitra bisnis perusahaan tentunya kredibel, 

berpengalaman, dan sudah mengenal kualitas produk kopi perusahaan. 

Perusahaan trading house ada yang berada di luar negeri, serta ada yang 

memiliki perwakilan di wilayahAceh NAD. Perusahaan trading house 

masing-masing negara tujuan ekspor berbeda satu sama lain. Negara tujuan 

ekspor yang memiliki trading house jumlahnya berbeda setiap negara, ada 

yang memiliki 1trading house, dan bahkan ada yang memiliki lebih dari 2 

trading house.Perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan dalam bermitra dengan 

perusahaan ini mengedepankan aspek profesionalitas, integritas, 

kepercayaan, kredibilitas, kejujuran, dan jam terbang yang sudah mumpuni. 

Perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan memiliki komitmen tinggi untuk tidak 

mengecewakantrading house, aspek kualitas pelayanan sangat diutamakan 

bagi semua trading house.Berikut ini disajikan gambaran tabel perusahaan 

trading house yang dijadikan mitra bisnis dari 7 negara tujuan ekspor. 
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Tabel 4.1. 
Tabel Perusahaan Trading House 7 Negara Tujuan Ekspor 

 
NO Negara Nama Perusahaan Trading Houses 
1 Jepang 1. Nomura Trading Co, LTD Tokyo 105-

0001, Japan. 
2. Mitsui & Co, LTD, 2-1Ohiama 1-Chome 

Chioda-Ku, Tokyo. 
3. Tashiro Coffe Co, LTD Highasissaka-Shi 

Phone +816-6723-3701 Fax +816-68724-
829. 

2 Belanda 1. Commodity Trading Brokerage, BV.  
The Netherlands. 

2. Daamhaouwer & Co, BV. 1506 MA  
Zaandam The Netherlands 015/1775/10. 

3. Hacienda San Nicholas Gmbh  
Kahwiader 520457 Hamburg Germany  
015/1775/08. 

4. Daamhaouwer & Co, BV. Korfe Hogendjik 
18 Postbus 2037 Phone+31756226388 
015/1775/17. 

5. Daarhouwr & Co, BV.  Korfe  
Hogenduk 18-Postbus 2037 Phone 31 75  
6126388 Fax + 31 75 5318532 1500 GA  
Zaandam The Netherlands 015/1775/57. 

3 Amerika 1. Royal Coffe Inc, 3306 Powel Street 
Emeryville, CA 94608 USA. 

2. UCC Coffe UK Limited 2 BradBou Drive 
Tilbrock Milton Keynes, MK 78 AT GBR. 

3. G Trade NZ Limited Gregi Antone 
Wikimiaty 9 Rockfield Road Elersile 
Auckland. 

4. Louise Dryfus Commodities Suisse SA 
(Coffe Division) 29 Route De Faeroport 
PO BOX 236 CH. 

5. International Coffe Corporation 734 Martin 
Behrman  Aye Metailfrie Los Angelas 
(LA) 70005. 

6. Kencaf Importir  & Distributing Inc 500 
Aiden Road Suite 212 Phone 905- 414-
0778. 

7. Ally Brazillian Coffe V. 193/Greenfolia 
Inc Phone 954- 990-7428 Fax 480 772-
4977-Plantation  FL 33324-USA. 

4 Swiss 1. Blasser Trading AG Gutertrage, BV. Bern 
Switzerland (Swiss) 
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5 Taiwan 1. Ever Esource Trading, Co LTD. No. 203 
Zongshan Road Phone +686-37352118 Fax 
+686-3732119 Po Box 236 CH 

2. CDC Industries Co, LTD # 1803 Michelan 
BLDG, Samsung-Dong 107 Gangham-Gu 
Phone 82-2-540-3207 

3. Wai Pu Development Co, LTD 42-6 San 
Karn Road-San Karn Village Phone 04-
26837299 Fax 04-26837299 Wai Pu 
District, Taichung City 

6 Jerman 1. Haciendasan Nicholas Gmbh Kehrwieder 
520457 Hamburg Germany 

7 Korea 1. Korea Mc Nulty Co, LTD Mc Nulty B/D 
152 Yeon Hui RoSecdaemun-Gu Seoul-
Korea 

Sumber: Data perusahaan mitra bisnis trading house PT. Fajar  
  Jeumpa Medan 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, terlihat 7 negara tujuan ekspor kopi 

Perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan beserta nama perusahaan trading 

house yang dijadikan mitra bisnis. Perusahaan trading house ini berbeda 

antar 1 negara dengan negara lainnya, dan merupakan perusahaan loyal pada 

produk kopi PT. Fajar Jeumpa Medan. Manajemen PT. Fajar Jeumpa Medan 

selalu memberikan pelayanan maksimal dengan prinsip kepuasan pada 

semua  trading house. Produk kopi yang diterima trading house apabila 

mengalami cacat, maka akan diganti dengan produk kopi baru tanpa 

dipungut biaya apapun. 

PT. Fajar Jeumpa 

Medanterusmenjagahubungandenganparamitradengancaramemberikankepu

asankepadaparamitrasehinggadiharapkanparamitramenjadi loyal 

danmelakukanpembelian kopi dimasamendatang.  
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C. Pembahasan 

Perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan berdiri pada tahun 1970 dan 

beralamat di Jalan Medan Banda Aceh No. 17 Bireuen Nanggroe Aceh 

Darussalam. PT. Fajar Jeumpa Medan merupakan perusahaan pengolah biji 

kopi beraneka ragam dan kemudian mengemasnya dalam bentuk bubuk kopi 

yang memiliki rasa yang nikmat. Bentuk minuman kopi yang diproduksi 

adalah Kopi Robusta, Kopi Arabica, dan Kopi Luwak. Perusahaan PT. Fajar 

Jeumpa Medan dalam menjalankan aktivitas bisnis cenderung memiliki 

struktur organisasi yang ramping dan tidak seluas struktur organisasi birokrasi 

publik umumnya. Perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan paham betul bahwa 

organisasi bisnis yang sudah berorientasi ekspor ke manca negara tidak 

mungkin dilakukan dengan struktur manajemen yang besar, melainkan harus 

ramping sehingga aktivitas bisnis bisa berjalan efektif dan efisien. Prinsip 

efektifitas dan efisiensi inilah yang selalu diutamakan perusahaan dalam 

menjalankan bisnis ekspor kopi ke manca negara. 

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dijelaskan sebelumnya, 

perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan merupakan perusahaan berskala ekspor 

yang mencapai 7 negara tujuan, yaitu Amerika, Jepang, Belanda, Taiwan, 

Swiss, Jerman dan Korea. Negara-negara ini merupakan konsumen loyal 

perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan karena telah mengetahui kualitas produk 

kopi yang dihasilkan. Perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan sangat 

mengutamakan kualitas pelayanan pada 7 negara tujuan ekspor, serta 
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menganggap konsumen adalah “Raja” yang harus dipenuhi semua 

kebutuhannya. Negara Amerika merupakan negara tujuan ekspor yang paling 

besar karena mayoritas masyarakatnya menyukai konsumsi minuman kopi. 

Negara berikutnya yang menjadi tujuan ekspor utama selain Amerika adalah 

Jepang. Kualitas produk kopi yang diekspor ke Amerika dan Jepang masuk 

kategori Grade 1, atau yang dikenal sebagai kualitas unggul, sedangkan untuk 

5 negara lainnya adalah Grade 2, atau sedikit di bawah kualitas Grade 1. 

Perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan dalam melakukan ekspor kopi ke 

7 negara tujuan menggunakan strategi ekspor langsung. Strategi ekspor 

langsung merupakan bagian dari strategi pemasaran internasional sebagaimana 

dikemukakan oleh Holley dan Nicoulaud (2008). Strategi ekspor langsung 

bertujuan untuk mencapai jumlah pelanggan yang optimal pada waktu yang 

tepat dan dengan biaya yang rendah namun dapat meraih dan menjaga tingkat 

pengendalian volume ekspor tertentu. Terdapat  banyak manfaat dari ekspor 

langsung, yaitu perusahaan dapat mengetahui perubahan sikap pelanggan 

sehingga dapat menyesuaikan program bauran pemasarannya. Perusahaan 

melakukan strategi ekspor langsung dikarenakan sudah masuk dalam fase 

Regular Foreign Marketing, yaitu dimana perusahaan sudah memiliki 

perencanaan untuk memasarkan produk ke pasar asing, yaitu melalui trading 

house tersebut. 

Bentuk strategi ekspor langsung yang dijalankan perusahaan adalah 

dengan menjual produk kopi secara langsung pada perusahaan trading house 

dari negara asal yang sudah menjadi mitra bisnis perusahaan. Teknisnya adalah 
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manajemen perusahaan menghubungi trading house yang bersangkutan pada 7 

negara melalui telepon, faksimile, dan juga email mengenai produk kopi yang 

dihasilkan perusahaan. Masing-masing negara yang menjadi tujuan ekspor bisa 

memiliki lebih dari 1 trading house. Perusahaan yang memiliki respon positif 

akan menghubungi manajemen PT. Fajar Jeumpa Medan untuk melakukan 

negosiasi dan transaksi produk kopi. Transaksi produk kopi setiap negara 

melalui trading house berbeda dari segi volume dan nilai transaksi rupiah 

dalam mata uang dollar. Perusahaan menggunakan mata uang dollar sebagai 

mata uang utama untuk transaksi dikarenakan sudah disepakati oleh semua 

negara di dunia sebagai mata uang kuat (hard currency) dan nilainya stabil. 

Perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan dalam menjalankan strategi 

ekspor ke 7 negara tujuan sering kali dihadapkan dengan berbagai kendala, 

baik dari pihak internal dan pihak eksternal. Kendala dari pihak internal 

misalnya, keterbatasan sumber daya yang disertai kurangnya kompetensi 

karyawan dalam melakukan pensortiran produk kopi bermutu tinggi, kendala 

karyawan saat sedang sakit, kendala gudang penyimpanan kopi yang over 

capacity, dan kendala karyawan saat menginginkan cuti karena istrinya sedang 

hamil 9 bulan serta mau melahirkan. Kendala eksternal perusahaan misalnya 

fluktuasi mata uang dollar Amerika. Kendala-kendala ini bisa diatasi oleh 

perusahaan dengan baik. 

Negara tujuan ekspor yang memiliki trading housejumlahnya berbeda, 

ada negara yang memiliki 1 trading house, dan bahkan ada yang memiliki 

lebih dari 2 trading house. Perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan dalam 
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bermitra dengan trading house mengedepankan aspek profesionalitas, 

integritas, kepercayaan, kredibilitas, kejujuran, dan jam terbang yang sudah 

mumpuni. Perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan memiliki komitmen tinggi 

untuk tidak mengecewakan trading house, aspek kualitas pelayanan sangat 

diutamakan bagi semua trading house.Negara yang memiliki trading house 

terbanyak adalah Amerika dengan 7 trading house, kemudian diikuti oleh 

negara Belanda dengan 5 trading house, negara Jepang dan Taiwan dengan 

jumlah masing-masing 3 trading house, serta negara Swiss, Jerman dan Korea 

dengan 1 trading house untuk setiap negara. 

Sedangkan bentuk strategi ekspor tidaklangsung yang dijalankan 

perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan adalah dengan mengikuti event – event 

internasional yang dilakukan di 

luarnegeri.Strategiinimemangtidaksecaralangsungmenawarkankepada target pasar 

yang dituju, tetapilebihpadamembangun branding. 

NamuntidakmenutupkemungkinankegiataninidapatmenambahjumlahpasarbagiPT. 

Fajar Jeumpa Medan.Karenabiasanyamelalui event pameranbanyakpihak yang 

melakukankerjasamasetelahmelihatproduk yang cocokdenganseleramereka. 

Selainitu, perusahaanPT. Fajar Jeumpa 

Medanmelakukanstrategiiniuntukmengantisipasiterjadinyaberkurangnya order 

daripembelirutin. Dan dalamjangkapanjang, konsumenbaru yang 

dihasilkandaripemasarantidaklangsunginidapatmenjadipelanggantetapperusahaand

imasa yang akandatang.  

 


