
I. PENDAHULUAN 

 
 

1.1   Latar Belakang 

Furnitur atau sering juga disebut dengan bahasa lain ”Meubel” 

adalah merupakan produk yang termasuk dalam kelompok kebutuhan 

rumah tangga, baik rumah tangga individu maupun rumah tangga 

organisasi perusahaan. Kebutuhan furnitur saat ini berkembang sangat 

pesat, karena di samping furnitur dibutuhkan fungsinya juga dibutuhkan 

dari sudut pandang aspek tampilan dan mode (fashion).  

Trend ini jelas menimbulkan pasar yang sangat baik untuk bisnis 

furnitur. Lima tahun terahir ini industri furnitur bertumbuh dengan pesat. 

Hal itu terlihat dengan tumbuhnya perusahaan-perusahaan ritel baru atau 

pusat-pusat penjualan ritel untuk furnitur seperti; Index Furnishing Home, 

MER Furnitur Center, Furnimart, Home Centro, Vinoti Office Furnishing, 

dan Vivere. Walaupun demikian, sebagian besar dari industri furnitur yang 

berskala kecil (UKM) banyak yang gulung tikar sebagai akibat ketatnya 

persaingan di pasar dan juga sebagai akibat dari isu illegal logging yang 

sangat mengganggu para pengusaha perkayuan dan furnitur. 

Permintaan pasar dalam negeri untuk produk furnitur tidak pernah 

berkurang, bahkan menurut data dari Asosiasi Industri Permebelan dan 

Kerajinan Indonesia (Asmindo) seperti yang terlihat pada Tabel 1, sejak 

tahun 2002, pertumbuhan impor furnitur Indonesia meningkat menjadi 88 

persen (volume) dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan impor 

furnitur Indonesia tertinggi terjadi pada tahun 2004 dengan nilai 
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pertumbuhan 130 persen (volume) atau 82,6 persen (value). Sepanjang 

tahun 2000 hingga tahun 2005 rata-rata pertumbuhan impor furnitur 

Indonesia yang berasal dari berbagai negara mencapai US$ 21,187,548.  

 
Tabel 1. Pertumbuhan Total Impor Furnitur  Indonesia Tahun 2000-2005 

Tahun Volume (kg) Value (US$) Pertumbuhan 
(volume, %) 

Pertumbuhan 
(value, %) 

2000 4.795.813 16,990,880  
2001 3.854.107 6,925,612 -19,6 -59,2
2002 7.246.729 11,040,379 88,0 59,4
2003 10.948.557 20,154,761 51,1 82,6
2004 25.181.869 36,802,959 130,0 82,6
2005 28.679.932 35,210,695 13,9 -4,3

Rata-rata 13.451.168  21,187,548  52,68  32,22 
Sumber : http://www.asmindo.org [Diakses tanggal 20 Maret 2007] 
 
 
 

 Industri furnitur Indonesia tidak hanya menghadapi persaingan di 

dalam negeri, namun juga harus menghadapi persaingan produk yang 

berasal dari impor. Dari keseluruhan nilai impor produk furnitur tersebut di 

tahun 2005, produk furnitur yang berasal dari negara China mendominasi 

hingga 44 persen, diikuti oleh Jepang, Singapura dan Thailand dengan 

masing-masing proporsi nilai ekspornya sebesar 17 persen, 13 persen 

dan lima persen. Produk furnitur impor dari negeri China saat ini telah 

menjadi kompetitor yang serius bagi produk yang dihasilkan produsen 

dalam negeri, walaupun jumlah impor furnitur dari negara China tersebut 

hanya sebesar 4,64 persen dari total estimasi potensi pasar furnitur 

knockdown di Indonesia. Menurut Frontier (2005), Estimasi potensi pasar 
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furnitur knockdown setiap tahunnya rata-rata bertumbuh sebesar 10,1 

persen seperti terlihat pada Tabel 2 berikut ini : 

 

Tabel 2. Estimasi potensi pasar furnitur knockdown   
Tahun Potensi  Pasar         

( triliun Rp) 
Growth (%) 

2005 3,177 -
2006 3,417 7,6
2007 3,769 10,3
2008 4,235 12,4

Rata-rata 3,650 10,1
Sumber : Analisis Frontier untuk pasar household dan small to medium 

enterprise 
 

Produk furnitur China diproduksi dengan biaya yang rendah dan 

efisien, sehingga harga yang ditawarkan kepada konsumen juga relatif 

murah dengan pilihan produk yang beragam. Proporsi nilai impor produk 

furnitur Indonesia berdasarkan asal negaranya tahun 2005 selengkapnya 

dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Sumber : http://www.asmindo.org [Diakses tanggal 20 Maret 2007] 
Gambar 1. Sumber Impor Furnitur Indonesia Tahun 2005 
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 Perkembangan teknologi yang sangat pesat ternyata memberikan  

perubahan dan perkembangan pada industri furnitur dalam arti luas 

termasuk desain yang futuristik. Saat ini furnitur tidak saja dapat dibuat 

dari kayu (solid wood) tetapi juga dapat dibuat dari bahan baku lainnya. 

Berdasarkan tipe furnitur yang diklasifikasikan menurut bahan bakunya, 

impor produk furnitur Indonesia yang paling mendominasi adalah jenis 

produk furnitur berbahan baku kayu dengan proporsi 67,5 persen, 

kemudian diikuti oleh produk furnitur berbahan baku besi, dengan proporsi 

sebanyak 24,3 persen. Pertumbuhan nilai impor dan proporsi tipe produk 

furnitur Indonesia selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
 
Tabel 3.  Pertumbuhan Total Impor Furnitur  Indonesia Berdasarkan Tipe 

Furnitur Tahun 2000-2005 

Tipe 
Furnitur 

2004 2005 
Pertumbuhan 
(volume, %) 

Proporsi 
(volume, 

%) Volume 
 (kg) 

Value   
(US$) 

Volume 
(kg) 

Value 
(US$) 

Kayu 17.004.635 26,120,063 20.734.209 25,051,204 21,9 67,5
Rotan 381.135 526,019 499.869 508,947 31,2 1,5
Bambu 107.251 223,363 145.613 178,329 35,8 0,4

Besi 6.129.769 8,126,383 5.388.968 7,020,832 -12,1 24,3
Plastik 569.487 886,326 818.877 1,726,597 43,8 2,3

Lainnya 989.591 920,805 1.092.369 724,786 10,4 3,9
Total 25.181.869 36,802,959 28.679.932 35,210,695 13,9 

Sumber : http://www.asmindo.org [Diakses tanggal 20 Maret 2007] 
 
 
 

Produk furnitur dari bahan kayu sendiri didefenisikan sebagai 

produk furnitur yang dapat diproduksi seluruhnya dari berbagai macam 

kayu, atau dikombinasikan dengan plastik ataupun besi. Produk tersebut 

dapat pula dilengkapi dengan bantalan busa (foam) dan dibungkus 

dengan bahan tekstil. Untuk pengkodean produk yang biasa digunakan 
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sebagai kode dalam perdagangan di dalam negeri ataupun untuk 

kegunaan ekspor, furnitur khususnya furnitur bahan kayu kodenya adalah 

CN code 9403 30; 9403 40; 9403 50 dan 9403 60 atau dalam Standard 

International Trade Classification (SITC) 821.  

Di negara-negara maju permintaan pasar terhadap furnitur panel 

wood, secara persentase umumnya lebih besar daripada permintaan 

pasar terhadap furnitur yang dibuat dari solid wood, karena solid wood 

terbatas desain dan warnanya serta lebih bersifat klasik. Di samping itu, 

harga kayu semakin mahal, saat  ini dengan adanya isu illegal logging  

membuat pasokan bahan kayu semakin langka, sedangkan furnitur yang 

dibuat dari panel wood lebih disukai konsumen, karena dapat dibuat 

sesuai selera konsumen dan sangat memudahkan untuk dilakukan 

perubahan-perubahan desain sesuai dengan kondisi dan permintaan 

pasar, serta harganya relatif lebih murah bila dibandingkan dengan furnitur 

yang dibuat dari solid wood. Untuk masa yang akan datang industri 

furnitur yang menggunakan kayu (solid wood), akan mengalami kesulitan 

karena terjadi kelangkaan bahan baku disebabkan hutan tanaman industri 

(HTI) yang dicanangkan oleh pemerintah tidak mencapai sasaran, bahkan  

penjarahan hutan (illegal logging) masih terus berlangsung dan belum 

berhasil dihentikan. 

Menghadapi kondisi saat ini dan kondisi yang diprediksi di masa 

depan, maka apabila tidak melakukan suatu perubahan yang mendasar 

dan strategik, pangsa pasar yang telah dimiliki oleh PT. Cahaya Sakti 

Furintraco yang selanjutnya disebut PT. CSF selama ini akan mulai 
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berkurang seiring dengan masuknya produk furnitur impor dari Cina yang 

juga unggul dari segi kualitas dan harga. PT. CSF sebagai salah satu  

perusahaan  industri furnitur  juga telah mengantisipasi akan terjadinya 

kelangkaan bahan baku yang akan berdampak pada naiknya harga bahan 

baku kayu. Oleh karena itu PT. CSF perlu melakukan perubahan  

mendasar agar mampu berproduksi secara efisien, sehingga mampu 

bersaing dengan negara negara penghasil furnitur terutama produk-

produk furnitur yang dihasilkan dari negara Cina.  

Pemahaman dan antisipasi PT. CSF terhadap industri furnitur  pada 

masa yang akan datang terutama yang disebabkan oleh faktor-faktor 

eksternal akan membantu manajemen dalam menyusun dan menentukan 

strategi yang akan diambil serta diharapkan strategi tersebut akan mampu 

memanfaatkan peluang pasar secara optimal. Berdasarkan kondisi 

tersebut, PT. CSF mutlak memerlukan suatu rancangan strategik guna 

menetapkan tujuan perusahaan jangka panjang serta mengevaluasi 

kesesuaian visi dan misi dengan tujuan tersebut dan memprediksi secara 

logis industry foresight furnitur guna mencapai tujuan jangka panjang. 

 
 

1.2   Identifikasi Masalah 

- Persaingan dan perputaran bisnis furnitur di dalam negeri dan produk 

impor yang sangat cepat mendorong PT. CSF untuk menganalisis 

kondisi lingkungan eksternal yang mempengaruhi industri furnitur, baik 

dari segi ketersediaan bahan baku, teknologi dan proses produksi, 

serta persaingan di pasar. 
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- Pengembangan kompetensi berdasarkan potensi yang dimiliki PT. 

CSF dalam memanfaatkan peluang pada masa yang akan datang. 

 
 
1.3   Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan permasalahan yang 

dihadapi oleh PT. CSF sebagai berikut : 

1. Bagaimana persaingan dalam industri furnitur secara global dapat 

mempengaruhi perusahaan PT. CSF ? 

2. Bagaimana kondisi lingkungan internal PT. CSF saat ini yang dapat 

menjadi kompetensi dalam memanfaatkan peluang di masa depan? 

3. Bagaimana merancang industri masa depan PT. CSF melalui 

arsitektur strategik untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan? 

 
 
1.4   Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi dan merumuskan faktor-faktor persaingan industri 

furnitur yang terjadi saat ini.  

2. Menganalisis kondisi lingkungan internal PT. CSF saat ini yang dapat 

menjadi kompetensi untuk dikembangkan dan diterapkan pada masa 

yang akan datang. 

3. Menyusun rancangan arsitektur strategik PT. CSF untuk mewujudkan 

visi dan misi perusahaan. 

 

 

 



 8

1.5   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini merupakan kesempatan mengaplikasikan teori dan 

pengetahuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan di MMA IPB 

dalam mengembangkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah, 

dengan manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

- Sebagai sumbangan pemikiran bagi manajemen PT. CSF dan 

diharapkan dapat menambah wawasan manajemen terutama 

mengenai arsitektur strategik dari sudut pandang akademis. 

- Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

manajemen strategik khususnya pada bidang arsitektur strategik. 

- Menjadi referensi bagi peneliti yang berkeinginan menekuni studi  

pada bidang arsitektur strategik. 

- Menjadi referensi bagi pelaku ekonomi pada industri furnitur 

khususnya furnitur panel wood. 

 

1.6   Ruang Lingkup Penelitian 

 Mengingat luasnya jenis dan kategori bahan baku yang dapat 

digunakan untuk membuat furnitur, maka penelitian ini dibatasi hanya 

pada furnitur yang dibuat dari bahan baku berbasis kayu (wood base) atau 

disebut juga furnitur panel wood dan hanya mencakup pasar domestik. 

Penelitian ini meliputi penyusunan arsitektur strategik perusahaan PT. 

CSF dan selanjutnya tahap implementasi atau pelaksanaanya diserahkan 

kepada pihak manajemen.  




