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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

4.1 Sejarah Objek Penelitian 

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) 

menargetkan industri makanan dan minuman tumbuh 8% sampai 10% pada 

2012. "Target tersebut naik dibanding 2011 yang pertumbuhannya sebesar 7% 

sampai 8%," kata Ketua Umum Gapmmi Adhi Siswaja Lukman di Jakarta, 

Kamis (12/1). Adhi menjelaskan, target pertumbuhan industri makanan dan 

minuman (mamin) itu didorong beberapa faktor. Pertama, pertumbuhan 

makro ekonomi Indonesia yang terus membaik bahkan mendapat peringkat 

investasi layak beberapa waktu lalu. Faktor kedua, hingga triwulan ketiga 

2011 pertumbuhan industri mamin telah mencapai 7,29% lebih tinggi 

dibanding pertumbuhan industri nonmigas yang besarnya 6,49%. "Mudah-

mudahan faktor ini bisa mendorong pertumbuhan industri mamin tahun ini," 

ujar Adhi. Faktor lain yang bisa mencapai target pertumbuhan itu juga 

pertumbuhan penduduk.  

Dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia ditunjang makro 

ekonomi yang bagus, maka daya beli masyarakat juga diproyeksikan 

meningkat. Pada 2011, penjualan seluruh produk makanan dan minuman, baik 

primer maupun olahan, mencapai Rp 650 triliun. Tahun ini diproyeksikan bisa 



 
 

37 

meningkat menjadi 710 triliun rupiah. 

(http://www.kemenperin.go.id/artikel/1825/Pertumbuhan-Industri-Makanan-

dan-Minuman-Delapan-Persen) 

 

4.2 Sejarah dan Profil Singkat Perusahaan Sampel Sub-Sektor Makanan dan

 Minuman 

4.2.1 PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) 

Pada awalnya PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company 

Tbk  merupakan perusahaan keluarga yang memproduksi susu yang 

dipasteurisasi. Seiring dengan perkembangan perusahaan pemilik 

perusahaan kemudian membenahi perusahaannnya dengan mengubah 

status dari perusahaan perseorangan menjadi perusahaan berbadan hukum 

(persekutuan komanditer). Pada tanggal 22 Oktober 1968 perusahaan 

resmi bernama CV Djaja Murni Trading and Industry Company.  

Pada tahun 1971, memasuki tahap pertumbuhan dan berubah 

menjadi perseroan yaitu PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company 

(PT UltraJaya Industry Susu & persekutuan Dagang). Yaitu Perusahaan 

yang juga mempelopori pengembangan minuman suci hama/aseptik 

untuk memenuhi banyaknya permintaan untuk minuman refrigeration-

free di Indonesia.  

PT Utrajaya sekarang adalah salah satu perusahaan terkemuka 

di Indonesia yang menciptakan minuman suci hama/aseptik, makanan 

http://www.kemenperin.go.id/artikel/1825/
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yang dapat bertahan lama dan produk-produk perusahaan susu untuk 

konsumen-konsumen diseluruh negeri, dan juga merupakan pabrik besar 

di Indonesia yang mengelola keju. 

PT Ultrajaya memiliki lokasi yang strategis yaitu terletak 

dipusat daerah pedalaman Bandung yang subur akan hasil agrikulturnya 

serta menyediakan suatu sumber bermutu yang dapat dipercaya dan 

berlimpah, bahan-bahan segar, dari susu sampai teh dan buah-buahan 

tropis. Kesegaran bahan-bahan diproses melalui proses temperatur 

teramat sangat tinggi/Ultra High Temperature (UHT) dan terakhir 

menggunakan teknologi kemasan aseptik/suci hama. Suatu alasan utama 

untuk menjadi perusahaan yang sukses besar dipasar Indonesia adalah 

kemampuan untuk mengantisipasi perusahaan pasar dan permintaan dari 

suatu populasi yang makmur lebih dari 200 juta orang dan kemampuan 

untuk memberikan reaksi atau tanggapan terhadap permintaan dengan 

keterampilan perkembangan produk dan strategi pemasarannya.  

Ini tercermin oleh pertumbuhan Ultrajaya dari Perusahaan 

produk tunggal menjadi suatu distributor diseluruh negara lebih dari 60 

minuman dan produk makanan. Ini meliputi susu UHT, jus buah, sari jus 

buah, teh minuman kesehatan, keju, mentega, susu bubuk full cream dan 

susu kental manis. Sekarang ini, 90 persen total volume produksi 

perusahaan dijual di dalam negeri diseluruh Indonesia, sisanya diekspor 
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untuk negara-negara terbatas seperti Asia, Eropa, Timur Tengah, 

Australia dan Amerika Serikat.  

PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company (“Perseroan”) 

didirikan berdasarkan Akta No.8 tanggal 2 November 1971, juncto Akta 

Perubahan No.71 tanggal 29 Desember 1971, yang dibuat dihadapkan 

Komar Andasasmita, S.H, Notaris di Bandung. Kedua akta tersebut telah 

memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

dengan Keputusan No. Y.A.5/34/21 tanggal 20 Januari 1973 dan telah 

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.34 tanggal 27 

April 1973, Tambahan No.313. 

Perseroan melakukan Initial Public Offering (IPO) pada tahun 

1990 dengan menawarkan 6.000.000 sahamnya kepada masyarakat. 

Tahun 1994 melakukan penawaran umum terbatas ke-1 (right issue I) 

sebanyak 66.020.160 saham. Tahun 1995 membagi 132.040.320 saham 

bonus yang berasal dari agio saham. Tahun 1999 melakukan penawaran 

umum terbatas ke-2 (right issue II) sebanyak 165.050.400 saham, dan 

pada tahun 2004 Perseroan telah melakukan penawaran umum terbatas 

ke-3 (right issue III) sebanyak 962.794.000 saham. Seluruh saham 

Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh telah dicatatkan dan 

diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. 

Perseroan ini bergerak dalam bidang industri makanan dan 

minuman, yaitu rupa-rupa mentega (butter), susu bubuk (power milk), 
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susu kental manis (sweetned condensed milk), dan minuman aseptic yang 

diproses dengan teknologi UHT (Ultra High Temperature) dan dikemas 

dalam kemasan karton seperti minuman susu, sari buah, teh, minuman 

tradisional dan minuman untuk kesehatan. Perseroan juga memproduksi 

teh celup (tea bags) dan konsetrat buah-buahan tropis (tropical fruit juice 

concentrate). Dalam melakukan kegiatan usahanya Perseroan melakukan 

kerjasama dengan Morinaga – Jepang untuk memproduksi susu formula. 

Selain itu Perseroan menjalin kerjasama dengan Kraft Foods 

International, Inc., USA, dengan mendirikan perusahaan patungan PT 

Kraft Ultrajaya Indonesia, perusahaan yang bergerak dalam bidang 

industri keju. 

Kantor pusat dan pabrik Perseroan terletak di jalan Cimareme 

No.131 Padalarang. Kabupaten Bandung. Lokasi ini sangat strategis 

karena terletak didaerah lintasan dan hasil peternakan dan pertanian 

sehingga memudahkan perseron untuk memperoleh pasokan bahan baku 

maupun untuk pengiriman hasil produksinya.  

Bahan baku susu murni diperoleh dari peternak sapi yang 

tergabung dalam Koperasi Peternak Bandung selatan (KPBS)- 

Pangalengan, koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU)-Lembang, 

dan koperasi Unit Desa Lainnya, sedangkan bahan baku buah-buahan 

segar seperti jambu, mangga, nanas, sirsak, dll, diperoleh dari petani buah 

yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa yang berada di Jawa Barat, 
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DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Buah-buahan lain seperti 

orange, lychee, dan grape masih diperoleh secara impor dari bentuk 

konsentrat.  

Untuk menjaga kelangsungan pasokan bahan baku ini perseroan 

membina dan memelihara hubungan yang sangat baik dengan pemasok 

tersebut antara lain denagn memberikan bimbingan dan penyuluhan baik 

dari segi teknik, manajemen dan permodalan, khususnya kepada para 

peternak sapi perah dan petani buah. Yang menjadi visi PT. Ultrajaya 

Milk Industry & Trading Company Tbk adalah sebagai berikut: “Menjadi 

perusahaan industri makanan dan minuman yang terbaik dan terbesar di 

Indonesia, dengan senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen, 

menjunjung tinggi kepercayaan para pemegang saham dan mitra 

perusahaan.”   

Sedangkan misinya sebagai berikut “Menjalankan usaha dengan 

dilandasi kepekaan yang tinggi untuk senantiasa berorientasi kepada 

pasar atau konsumen, dan kepekaan serta kepedulian untuk senantiasa 

memperhatikan lingkungan, yang dilakukan secara optimal agar dapat 

memberikan nilai tambah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada 

para pemegang saham.” 
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4.2.2 PT. Tiga Pilar Sejahterah Food Tbk (AISA) 

Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (TPS Food) (AISA) didirikan 

pada tanggal 26 Januari 1990 dengan nama PT Asia Intiselera dan 

mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990. Kantor pusat 

AISA berada di Gedung Plaza Mutiara, LT. 16, Jl. DR. Ide Agung 

Gede Agung, Kav.E.1.2 No 1 & 2 (Jl. Lingkar Mega Kuningan), 

Jakarta Selatan 12950. Lokasi pabrik mie kering, biskuit dan permen 

terletak di Sragen, Jawa Tengah. Usaha perkebunan kelapa sawit 

terletak di beberapa lokasi di Sumatera dan Kalimantan. Usaha 

pengolahan dan distribusi beras terletak di Cikarang, Jawa Barat dan 

Sragen, Jawa Tengah. 

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Tiga 

Pilar Sejahtera Food Tbk, antara lain: PT Tiga Pilar Corpora 

(pengendali) (16,01%), JP Morgan Chase Bank NA Non-Treaty 

Clients (9,33%), PT Permata Handrawina Sakti (pengendali) (9,20%), 

Trophy 2014 Investor Ltd (9,09%), Primanex Pte, Ltd (pengendali) 

(6,59%), Morgan Stanley & Co. LLC-Client Account (6,52%), 

Pandawa Treasures Pte., Ltd (5,40%) dan Primanex Limited 

(pengendali) (5,38%). 

http://www.britama.com/index.php/tag/aisa/
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TPS Food memiliki anak usaha yang juga tercatat di Bursa 

Efek Indonesia, yaitu Golden Plantation Tbk (GOLL). Berdasarkan 

Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan TPS Food 

meliputi usaha bidang perdagangan, perindustrian, peternakan, 

perkebunan, pertanian, perikanan dan jasa. Sedangkan kegiatan usaha 

entitas anak meliputi usaha industri mie dan perdagangan mie, 

khususnya mie kering, mie instan dan bihun, snack, industri biskuit, 

permen, perkebunan kelapa sawit, pembangkit tenaga listrik, 

pengolahan dan distribusi beras. Merek-merek yang dimiliki TPS 

Food, antara lain: Ayam 2 Telor, Mie Instan Superior, Mie Kremezz, 

Bihunku, Beras Cap Ayam Jago, Beras Istana Bangkok, Gulas Candy, 

Pio, Growie, Taro, Fetuccini, Shorr, Yumi, HAHAMIE, Mikita, 

Hayomi, Din Din dan Juzz and Juzz. 

Pada tanggal 14 Mei 1997, AISA memperoleh pernyataan 

efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Saham 

AISA 45.000.000 saham dengan nilai nominal Rp. 500,- per saham 

dan Parga Penawaran Rp. 950,- kepada masyarakat. Pada tanggal 11 

Juni 1997, saham tersebut telah efektif dicatatkan pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI). (http://britama.com/index.php/2012/05/sejarah-dan-

profil-singkat-aisa/). 

http://www.britama.com/index.php/2014/12/sejarah-dan-profil-singkat-goll/

