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Ketergantungan bahan baku impor di 
industri makanan minuman tinggi.
Adhi S Lukman, Ketua Gabungan 
Pengusaha Makanan dan Minuman

■MANUFAKTUR

Anda pasti pernah ma-
kan sushi. Nasi digu-
lung dengan rumput 

laut dan ikan mentah, telur 
ikan, telur ayam, atau udang 
ala Jepang. Sushi sangat po-
pular di mancanegara, ter-
masuk di Indonesia dan telah 
menempati arus tengah. 

Padahal, dalam sejarah, 
sushi pertama kali dikreasi 
di Asia Tenggara sebagai 
ikan yang difermentasikan 
dengan nasi. Di era Muro-
machi, penduduk Jepang 
mulai memakan nasi yang 
telah berbarengan terfermen-
tasi dengan ikan.

Saat ini, di Amerika Se-
rikat (AS), restoran sushi 
menerima omzet sebesar 
US$ 3 miliar per tahun. An-
nual growth dari tahun 2012 
hingga 2017 mencapai 3,3%. 
Jumlah restoran sushi men-
capai 3.614 dan telah mem-
pekerjakan  sebanyak 22.759 
orang. 

Di seluruh dunia, jumlah 
restoran sushi mencapai 
angka  16.000-an. Sedangkan 
di Jepang sendiri mencapai 
45.000 restoran. Belum ada 
data pasti mengenai di Indo-
nesia.

Dalam artikel ini, kita 
membahas bagaimana sushi 
mendaki posisi dari makan-
an rakyat Jepang hingga 
menjadi makanan staple 
yang digemari dunia inter-
nasional. Ada beberapa segi 
menarik dari proses penyaji-
an, image sehat, hingga bi-
dikan bisnis untuk mening-
katkan profi t.

Pertama, sushi termasuk 
mudah untuk disiapkan. 
Jika mudah disiapkan, jelas 
banyak pengusaha restoran 
akan tertarik untuk membu-
ka resto sushi. Jadi, sushi 
mempunyai nilai jual tinggi 
di dunia food and beverage 
dan industri pariwisata dan 
restoran.

Kedua, nasi merupakan 
makanan pokok di banyak 
kultur, tidak hanya di Asia.
Fakta ini berarti usaha 
mempopulerkan sushi dapat 
berjalan lebih lancar. 

Uniknya, makanan pokok 
AS dan Eropa adalah  berupa 
kentang dan roti. Namun 
mereka juga membuka diri  
mengkonsumsi  sushi meng-
ingat image sehat dan kemu-

dahan proses mempersiap-
kannya.

Ketiga, sushi mempunyai 
image hidup sehat yang ala-
mi.  Ini mengingat sushi ti-
dak menggunakan minyak, 
tidak digoreng.

Ikan identik dengan ma-
kanan sehat, dan berbagai 
hasil studi yang menunjuk-
kan warga Jepang mayoritas 
langsing dan berumur pan-
jang. Jadilah sushi primado-
na bagi para health freak 
(maniak sehat) yang kini 
sedang tren di dunia.

Keempat, hasil bidikan 
jitu pengimpor produk ma-
kanan Jepang. Di Negeri Pa-
man Sam, Noritoshi Kanai, 
Chief Executive Offi cer (CEO) 
Mutal Trading Co, pertama 
kali memperkenalkan sushi 
di tahun 1960-an. 

Ide untuk memasukkan 
Japanese cuisine ke AS juga 
termotivasi oleh strategi bis-
nis mereka untuk mening-
katkan omzet. Logikanya be-
gini: jika semua orang di 
dunia makan makanan Je-
pang, maka bumbu-bumbu 
dan perlengkapannya akan 
sangat dibutuhkan.

Jadilah sushi menjadi 
duta bangsa Jepang yang se-
kaligus berperan sebagai 
pembawa profi t bisnis para 
pengimpor raw materials ma-
sakan Jepang.

Di AS yang mencapai 
omzet sebesar USD 3,3 miliar 
per tahun, industri sushi 
mempunyai potensi yang 
sangat baik. Sushi sendiri 
dipasarkan di berbagai tem-
pat dan telah dikenal mem-
punyai dua tingkatan, yakni  

sushi low grade dan high gra-
de. 

Low grade sushi biasanya 
terasa agak tawar dengan 
nasi yang dibuat dari beras 
bukan prima tanpa proses 
apapun. Ikan yang diguna-
kan juga bukan yang terbaik. 
High-grade sushi diolah de-
ngan beras terbaik dan 
mengalami proses fermenta-
si dan ikan terbaik dan pa-
ling segar.

Di Indonesia, kita bisa 
temui high grade sushi di 
restoran-restoran ternama 
seperti Sushi Tei dan Nobu. 
Low-grade sushi biasanya 
dijual di toko-toko swalayan 
dan restoran cepat saji Je-
pang.

Sushi sebagai duta bang-
sa Jepang sangat berhasil 
dan ini bisa dijadikan 
benchmark bagi berbagai 
cuisine internasional. Ingat, 
semakin populer satu jenis 
masakan, semakin dibutuh-
kan berbagai bumbu dan 
perlengkapan memasaknya. 
Dan ini adalah bisnis yang 
luar biasa besar.

Sebagai konsumen sushi, 
bagaimana Anda mengapre-
siasinya? Apakah Anda me-
nikmati sushi dengan cara 
yang benar?

Pertama, makanlah sushi 
tanpa dicelup ke dalam kecap 
asin atau dilumuri wasabi 
pedas. Jika Anda membutuh-
kan rasa asin, tetesilah sedi-
kit kecap asin di atas ikan, 
bukan dengan cara mence-
lupkan.

Sushi sebaiknya dinik-
mati polos atau dengan sedi-
kit kecap dan wasabi, meng-
ingat para sushi chef telah 
membuat untuk dinikmati 
demikian. 

Sedangkan gari atau jahe 
fermentasi berwarna pink 
sebaiknya dimakan di anta-
ra dua jenis sushi berbeda 
agar palet mulut kembali 
normal. Tujuannya, menik-
mati dua rasa berbeda.

Sebagai pebisnis, bayang-
kan besarnya omzet bumbu, 
bahan mentah, dan perleng-
kapan proses kreasi sushi di 
seluruh dunia. Dengan men-
jadi evangelist salah satu je-
nis makanan khas tradisio-
nal, banyak kesempatan bis-
nis terbuka. Mari belajar 
bisnis dari sushi                 ■

Sushi, Bisnis Nasi DigulungSushi, Bisnis Nasi Digulung

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar, 
bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

JAKARTA. Kinerja PT Budi 
Starch & Sweetener tidak se-
manis namanya. Hal tersebut 
lantaran terjadi penurunan 
kinerja di kuartal I-2018. 

Sudarmo Tasmin, Wakil 
Presiden Direktur PT Budi 
Starch & Sweetener Tbk, me-
nyatakan penurunan terjadi 
karena panen singkong yang 
menjadi bahan utama, berku-
rang. Namun, ia menyatakan, 
secara pembelian tidak ba-
nyak turun karena mengguna-
kan sisa stok tahun lalu.

Menilik laporan keuangan-
nya, pendapatan usaha emiten 
berkode saham BUDI di Bursa 
Efek Indonesia itu turun 7% 
menjadi Rp 597,55 miliar di-
bandingkan periode yang 
sama tahun lalu sebesar 
Rp 642,93 miliar. Sementara 
laba bersih turun 63% menjadi 
Rp 5,26 miliar dari sekitar 
Rp 14,37 miliar dibandingkan 
dengan periode yang sama ta-
hun sebelumnya.

Volume panen  turun, tapi 
pendapatan tidak terlalu me-
lorot karena terbantu oleh 
harga jual. "Harga meningkat 
tinggi sekali. Kenaikan saat ini 
sekitar Rp 8.000," ujarnya, 
Kamis (24/5).

Perusahaan ini mengesti-

masikan, pendapatan tumbuh 
5% diharapkan dari harga jual, 
sedangkan untuk volume pas-
ti turun. "Estimasi penjualan 
bisa tumbuh 5%," tuturnya.

Dari sisi penjualan, tapioka 
masih menjadi kontributor 
terbesar. Tapioka berkontri-
busi sebesar 73%, dan sweete-
ner 22%. 

Penurunan panen singkong 
berimbas pada volume tapio-
ka yang diperkirakan turun 
sampai 15%. Sampai kuartal I-
2018 penjualan tapioka 80.000 
ton, sweetener 31.000 ton. 
"Kami genjot lagi di semester 
kedua," tuturnya. 

Ia bilang, selain strategi 
menggenjot penjualan melalui 
kenaikan harga jual, pihaknya 
melakukan efi siensi "Efi siensi 
segala lini, dari biaya penjual-
an, upah, biaya produksi, 
overhead dan lain-lain supaya 
tidak turun," jelasnya.

Strategi lain adalah ke Jawa 
Tengah dan Jawa Timur untuk 
mencari penghasil singkong. 
Dari sisi komponen yang pa-
ling banyak mendongkrak be-
ban produksi perusahaan ini 
adalah bahan baku yang men-
capai 80% sampai 85%..

Sugeng Adji Soenarso 

ANTARA/Seno 

Penuruan terjadi karena panen singkong yang menjadi bahan 
utama berkurang. 

Kinerja Budi Starch 
Belum Manis
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JAKARTA. Nilai tukar rupiah 
terhadap dollar Amerika Seri-
kat (AS) terus melemah. Se-
jumlah sektor industri ikut 
terpukul pelemahan tersebut, 
salah satunya adalah industri 
makanan dan minuman.

Maklum, bahan baku indus-
tri sektor ini masih mengan-
dalkan impor. Tak ayal, ketika 
dollar AS menguat menyebab-
kan biaya produksi membeng-
kak. Sedangkan harga jual 
produk menggunakan rupiah, 
karena lebih banyak menya-
sar pasar domestik.

Ketua Gabungan Pengusaha 
Makanan dan Minuman Selu-
ruh Indonesia (Gapmmi) Adhi 
S Lukman mengungkapkan, 
anggotanya akan mengevalua-
si situasi fl uktuasi nilai tukar 
rupiah usai Lebaran. Menurut-
nya, hingga saat ini stok bahan 
baku yang kebanyakan masih 
impor sudah disiapkan dari 
bulan Maret lalu. "Tapi bila 
situasi ini terus berlanjut 
hingga tutup kuartal dua, 
maka bisa jadi di kuartal tiga 
kami akan menaikkan harga," 
katanya, Rabu (23/5).

Berdasarkan  ca ta tan 
Gappmi, hingga saat ini indus-
tri makanan dan minuman 
memiliki ketergantungan yang 
tinggi terhadap bahan baku 
impor. Seperti bahan baku te-
rigu, gula, susu, garam,  dan 
produk perasa buah. "Bila si-
tuasi ini terus berlanjut bisa 
menyebabkan kenaikan harga 
antara  3% sampai 7%," sebut-
nya.

Efek penurunan nilai tukar 
rupiah berikutnya adalah ter-
jadi penurunan omzet di sek-
tor industri ini. Alhasil, 
Gapmmi sangat berharap 
pada pertumbuhan ekonomi 
tetap baik, sehingga tidak 

menggerus omzet.
Adhi  bi lang,  anggota 

Gapmmi tidak panik walau-
pun nilai tukar rupiah terus 
melemah. Ia menilai, langkah 
Bank Indonesia  (BI)  diharap-
kan bisa meredam fluktuasi 
tersebut. "Nilai tukar terhadap 
dollar AS melemah ini terjadi 
menyeluruh di semua negara, 
sehingga biasanya tidak akan 
berlangsung lama," ungkap 
Adhi.

Meski belum ada data riil 
soal kenaikan permintaan 
makanan dan minuman 
Gapmmi mengklaim,  bebera-
pa anggotanya sudah meng-
alami pertumbuhan penjualan 
ketimbang tahun lalu. Menje-
lang Lebaran ini diperkirakan 
permintaan akan tumbuh se-

besar 20%, terutama untuk 
produk seperti biskuit dan si-
rup.

Sedangkan investasi dalam 
negeri di sektor makanan dan 
minuman menurutnya masih 
ada kenaikan. Sementara un-
tuk untuk Penanaman Modal 
Asing (PMA) masih melambat. 
"Untuk investasi kami melihat 
perlu ada kepastian regulasi 
yang jelas dari pemerintah," 
pinta Adhi.

Realisasi investasi
Berdasarkan data yBadan 

Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM), investasi sektor in-
dustri manufaktur sepanjang 
kuartal I-2018 mencapai 
Rp 62,7 triliun. Realisasi terse-

but terdiri dari penanaman 
modal dalam negeri senilai 
Rp 21,4 triliun dan penanaman 
modal asing sebesar US$ 3,1 
miliar. Sektor industri logam, 
mesin, dan elektronik menjadi 
penyumbang terbesar dengan 
nilai investasi mencapai 
Rp 22,7 triliun.

Kurniadi Sulistyomo, Sekre-
taris Perusahaan  PT Sarime-
lati Kencana Tbk menjelas-
kan, pihaknya belum ada ren-
cana menaikkan harga jual 
produk. Mengingat 80% bahan 
baku perusahaan outlet Pizza 
Hut  itu masih berasal dari 
pasokan dalam negeri. "Kami 
paling hanya impor keju. Dan 
di Lebaran ini permintaan te-
rus naik," kata Kurniadi kepa-
da KONTAN, Kamis (24/5).

Beberapa saaat lalu emiten 
berkode saham PZZA baru 
saja melaksanakan penawar-
an saham perdana alias  initi-
al public offering (IPO). 

Dalam aksi korporasi terse-
but, PZZA menawarkan seki-
tar 604 juta saham. Jumlah 
tersebut setara 20% dari mo-
dal yang ditempatkan dan di-
setor perusahaan. 

Dengan menetapkan harga 
IPO sebesar Rp 1.100 per sa-
ham, manajemen PZZA mem-
peroleh dana sebesar Rp 664 
miliar. "Kami akan mengguna-
kan 65% dana itu untuk me-
ngembangkan outlet," ujar 
Kurniadi. Saat ini, PZZA sudah 
mengoperasikan sebanyak 
397 gerai, yang tersebar di se-
luruh Indonesia.                     ■

Siap-siap, Harga Naik
Kenaikan harga produk makanan dan minuman karena bahan baku produksi masih impor

Eldo Rafael

Model Baru Honda di GIIAS

KONTAN/Hendra Suhara

Direktur Pemasaran dan Layanan Purnajual PT Honda Prospect Motor Jonfi s Fandy (kiri) memaparkan pencapaian 
perusahaan ini di Senayan City, Jakarta, Kamis (24/5). Pada kesempatan tersebut, Jonfi s mengatakan, Honda akan 
memperkenalkan model baru untuk pertama kali di Indonesia alias World Premiere pada ajang Gaikindo Indonesia 
International Auto Show (GIIAS) di bulan Agustus mendatang. 


