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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Bambu merupakan tanaman jenis rumput-rumputan dari suku Gramineae. 

Bambu tumbuh menyerupai pohon berkayu, batangnya berbentuk buluh berongga. 

Bambu memiliki cabang-cabang (ranting) dan daun buluh yang menonjol. 

Tanaman bambu dapat tumbuh subur di Indonesai dan daerah tropis lainnya, dari 

daratan rendah samapi lereng penggunungan pada ketinggian 3000 m diatas 

permukaan laut. Di daerah Jawa, tanaman bambu banyak ditemukan di 

perkarangan rumah penduduk di pedesaan. Tanaman ini biasanya tumbuh dan 

dikembangkan mengitari wilayah pemukiman, sehingga bambu dikenal sebagai 

tanaman pembatas desa, dusun, atau kampung (Gerbono dan Djaridjah, 2005). 

Di Indonesia terdapat 143 jenis bambu yang beraneka ragam. 

Keanekaragaman ini dapat diisebabkan karena adanya perbedaan iklim, tanah dan 

topografi. Tanaman bambu merupakan tanaman yang memiliki berbagai macam 

manfaat. Batangnya yang kuat, keras dan elastis membuat bambu menjadi 

tanaman multiguna. Bambu dapat diolah menjadi produk-produk kerajinan, 

seperti anyaman, tas, kerai, alat musik (angklung dan suling), dan souvenir.  

Potensi tanaman bambu Indonesia terbesar terletak di pulau Jawa, yaitu 

mencapai 29,14 juta rumpun, atau sekitar 76,83 % dari total populasi bambu 

Indonesia, sedangkan sisanya sekitar 8,79 juta rumpun (23,17 %)  berada  di luar 

Jawa. Tanaman bambu tersebut tersebar di tiga propinsi di pulau Jawa, yaitu di  

Jawa Barat (28,09 %), Jawa Tengah (21,59 %), dan Jawa Timur (19,38 %) 

(www.dephut.go.id, 2004). Hal ini menunjukan bahwa daerah yang memiliki 
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potensi tanaman bambu terbesar adalah provisi Jawa Barat. Berdasarkan BPS 

Provinsi Jawa Barat, produksi bambu pada tahun 2009 berjumlah 44.334 batang. 

Bogor merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki potensi yang 

cukup besar untuk tanaman bambu. Wilayah penyebaran untuk daerah Bogor  

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Sebaran lahan yang berpotensi ditanami bambu.  
Sumber Data: Jawa Barat Dalam Angka 2010, BPS Provinsi Jawa Barat 

 

Bambu bisa diolah menjadi produk industri seperti mebel/furnitur, lantai, 

papan laminating, papan partikel, dan tulang beton. Selain itu bambu juga 

digunakan sebagai bahan konstruksi rumah, seperti dinding, tiang, usuk, reng, 

pagar, pipa/talang air, dan atap. Rebung dari bambu juga bisa dimanfaatkan 

sebagai bahan makanan.  

Furnitur atau sering juga disebut dengan kata mebel adalah produk yang 

termasuk dalam kelompok kebutuhan rumah tangga, baik rumah tangga individu 

maupun rumah tangga organisasi perusahaan. Kebutuhan furnitur saat ini 

berkembang sangat pesat. Kebutuhan akan produk furnitur saat ini tidak hanya 
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dari segi fungsinya saja, namun juga dibutuhkan dari sudut pandang aspek 

tampilan/desain dan mode/fashion. 

Pengembangan pengusahaan hasil hutan bukan kayu, terutama bambu 

sebagai produk furnitur merupakan upaya strategis karena beberapa alasan, 

diantaranya adalah  bambu merupakan komoditas substitusi kayu, rotan, dan 

bahan plastik sehingga berkembangnya pengusahaan bambu dapat berperan dalam 

mendorong pengembangan diversifikasi bahan baku industri pengguna, seperti 

industri mebel, kerajinan, panel dan bahan bangunan. Hal ini dapat diharapkan 

akan membantu mengurangi masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh industri 

bahan plastik dan menekan proses penurunan produktivitas hutan alam sebagai 

penghasil kayu dan rotan. 

Potensi bambu membuat peluang pasar industri furnitur bambu di 

Indonesia berkembang, karena ketersediaan bahan baku bambu yang ada cukup 

besar. Selain itu permintaan akan furnitur bambu tidak hanya berasal dari pasar 

lokal saja, namun telah memasuki pasar ekspor. Oleh sebab itu kualitas produk 

harus diutamakan untuk dapat menembus pasar internasional.  

Pada tahun 2003, volume ekspor kursi rotan, bambu dan sejenisnya 

mencapai 2.162.430 kg  dengan nilai US$ 5.846.916 di 60 negara, dengan negara 

tujuan ekspor  utama adalah Amerika Serikat (US$ 602.324), Italia (US$ 

327.565), Spanyol (US$ 312.806), Jerman (US$ 266.752) dan Ingrris (US$ 

215.587). Kondisi ini memperlihatkan masih adanya peluang pasar bagi usaha 

kerajinan mebel bambu (http://www.bi.go.id). Selain itu, dari sisi silvikultur, 

bambu berumur relatif pendek, yaitu tiga tahun sehingga dari sisi pengembalian 
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investasi lebih kompetitif. Oleh sebab itulah industri mebel bambu berpeluang 

diminati investor. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan data BPS tahun 2009, jumlah perusahaan furnitur di 

Indonesia menurut sub-sektornya meningkat dari tahun 2008 – 2009, yaitu sebesar 

43%. Semakin meningkatnya jumlah perusahaan furnitur di Indonesia, persaingan 

di bidang industri furnitur akan semakin ketat.  

Menurut data industri yang bergerak di bidang furnitur dan perabotan 

rumah tangga, industri furnitur di Indonesia cenderung lebih banyak berbahan 

dasar kayu (Tabel 1). Berdasarkan data IKM (Industri Kecil Menengah) 

Kabupaten Bogor, terdapat 65 unit usaha furnitur/mebel bambu yang tersebar di 

beberapa kecamatan. Kapasitas produksi indusrti furnitur/mebel bambu tersebut 

hanya berjumlah 472 unit, sedangkan untuk industri furnitur berbahan dasar kayu 

memiliki kapasitas produksi sebesar 17.000 unit. Meskipun demikian, peluang 

pasar industri bambu di Indonesia semakin berkembang, karena ketersediaan 

bahan baku bambu yang ada cukup besar. Namun sayangnya tidak banyak orang 

yang mengetahui bahwa bambu mampu memberikan nilai tambah yang lebih 

besar apabila digarap secara maksimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya 

strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan/pengusaha bambu, terutama 

dibidang promosi. Strategi promosi yang dilakukan saat ini masih sederhana, yaitu 

dari mulut kemulut. 
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Tabel 1. Industri yang Bergerak di Bidang Furnitur dan Perabotan Rumah Tangga 
di Indonesia, Tahun 2002 

Industri 
 

Jumlah 
Perusahaan 

Industri furnitur dari kayu  1.094 
Industri perabot & kelengkapan rumngga dari bambu dan 
atau  rotan  

209  
 

Industri furnitur dari plastik  7 
Industri furnitur dari logam  45  
Industri furnitur lain-lain 21 
sumber : BPS, 2002 
  

Mengubah pandangan masyarakat dari pemanfaatan bambu secara 

tradisional menjadi suatu komoditi yang lebih berdaya guna tidaklah mudah, 

untuk itu perlu adanya sentuhan teknologi dan sentuhan seni yang sesuai dengan 

preferensi (kesukaan) dan kebutuhan konsumen. Mengetahui 

pandangan/pengetahuan dan preferensi konsumen terhadap produk yang 

ditawarkan merupakan hal penting bagi perusahaan untuk dapat menciptakan 

strategi pemasaran yang tepat, sehingga mampu bersaing dan meningkatkan 

market share perusahaan.  

Meskipun keputusan pembelian suatu barang/jasa berada ditangan 

konsumen, namun motivasi dan perilaku konsumen dapat dipengaruhi oleh 

produsen atau pemasar melalui strategi pemasaran yang dilakukan. Perumusan 

strategi pemasaran dapat diperoleh dari informasi mengenai pengetahuan, 

preferensi, dan keputusan pembelian konsumen.  Dengan adanya peluang pasar 

yang baik, industri furnitur bambu diharapkan mempunyai formulasi strategi 

pemasaran yang baik agar mampu bersaing dalam persaingan yang semakin 

kompetitif di industri furnitur.  
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Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka perumusan masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengetahuan dan preferensi konsumen terhadap produk 

furnitur bambu? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

terhadap produk furnitur bambu? 

3. Dari hasil penelitian, alternatif strategi pemasaran seperti apakah yang bisa 

direkomendasikan untuk industri furnitur bambu. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi pengetahuan dan preferensi konsumen terhadap produk 

furnitur bambu. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen terhadap produk furnitur bambu. 

3. Memformulasikan strategi pemasaran yang tepat untuk industri furnitur 

bambu. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 

khususnya bagi peneliti dan pengusaha furnitur bambu. Manfaat yang diharapkan 

bagi peneliti adalah dapat memperluas wawasan peneliti dalam mendalami ilmu 

yang diperoleh terkait dengan strategi pemasaran. Bagi perusahaan/pengusaha 

furnitur bambu, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mendapatkan 

informasi tentang pandangan dan keinginan konsumen terhadap produk bambu. 
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Selanjutnya, informasi yang diperoleh tersebut akan digunakan untuk 

mendapatkan strategi pemasaran yang tepat agar dapat meningkatkan penjualan.  

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini menggunakan pendekatan dari sisi 

konsumen untuk mengetahui pengetahuan konsumen, preferensi dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap produk bambu. 

Penelitian ini memiliki batasan permasalahan dengan maksud agar penelitian 

lebih fokus. Batasan-batasan tersebut mencangkup : 

1. penelitian dilakukan di Bogor dan di toko-toko furnitur bambu, di 

Kabupaten Bogor. 

2. responden yang diwawancarai adalah responden umum dan responden 

yang datang ke toko furnitur bambu. 
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