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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumberdaya alam. Hutan 
merupakan salah satu kekayaan negara yang tak ternilai harganya dan dari hutan 
banyak dihasilkan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan hasil 
hutan kayu semakin lama semakin meningkat untuk kebutuhan berbagai macam 
industri hingga berdampak pada pemanfaatan yang tidak seimbang dengan 
kemampuan hutan menyediakan kayu dan merehabilitasinya. Hal tersebut 
berakibat pada terkurasnya sumber-sumber kayu dan menurunnya kualitas hutan 
dan lingkungan.  

Beberapa industri yang berbasis kayu sebenarnya dapat disubstitusi dengan 
bahan baku lain yang lebih lestari dan ramah lingkungan. Bambu merupakan 
kelompok hasil hutan bukan kayu yang potensial dapat mensubstitusi industri 
berbasis kayu. Penggunaan bambu sebagai substitusi kayu untuk beberapa industri 
yang biasa menggunakan kayu berpengaruh positif terhadap kualitas dan 
kelestarian hutan (Sutiyono 2012). Selain itu, karakteristik perakaran bambu 
memungkinkan tanaman ini menjaga sistem hidrologis sebagai pengikat tanah dan 
air sehingga dapat digunakan sebagai tanaman konservasi yang dapat 
memperbaiki kualitas hutan dan lingkungan yang telah rusak. Indonesia 
merupakan negara penghasil bambu terbesar ketiga di dunia setelah India dan 
China dengan luas lahan bambu mencapai 5% dari keseluruhan luas lahan bambu 
di dunia dan memiliki 160 jenis bambu dari 1400 jenis bambu yang ada di dunia 
atau sekitar 11%. Diantara jenis bambu yang tumbuh di Indonesia, 50% di  
antaranya merupakan bambu jenis asli dan hanya tumbuh di Indonesia (endemik) 
(Widjaja dan Karsono 2005). 

Salah satu pemanfaatan bambu secara ekonomi adalah dalam industri 
furnitur. Saat ini industri furnitur di Indonesia masih dikuasai oleh furnitur 
berbahan dasar kayu. Hal ini dapat terlihat dari komposisi perusahaan penghasil 
furnitur kayu yang masih mendominasi di Indonesia. Data di bawah ini 
menunjukkan bahwa jumlah perusahaan penghasil furnitur berbahan dasar bambu 
masih sangat sedikit dibandingkan yang berbahan dasar kayu.  

 

Tabel 1  Jenis industri furnitur di Indonesia tahun 2010 

Jenis Industri Furnitur Jumlah  Perusahaan 
Furnitur kayu 1.063 
Furnitur rotan dan bambu    220 
Furnitur plastik      17 
Furnitur logam     122 
Furnitur lainnya       82 
Sumber: Kemenperin 2012 

 
Sebagian besar pelaku industri furnitur bambu adalah UKM (Usaha Kecil 

dan Menengah). Definisi UKM menurut Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah dalam UU UMKM No 20 Tahun 2008 adalah kegiatan ekonomi 
rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dengan kekayaan bersih Rp 50 juta – 
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Rp 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan penjualan 
bersih tahunan Rp 300 juta – Rp 50 milyar (Hubeis 2009). UKM telah terbukti 
memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Pada masa 
krisis ekonomi tahun 1997 usaha besar satu per satu gulung tikar karena harga 
bahan baku impor meningkat secara drastis, biaya cicilan utang meningkat sebagai 
akibat dari nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menurun dan berfluktuasi. 
Namun, di lain pihak sektor usaha mikro, kecil dan menengah sebagian besar 
tetap bertahan bahkan cenderung bertambah. Sektor usaha mikro, kecil dan 
menengah juga diandalkan dalam hal penyerapan tenaga kerja. Hafsah (2003) 
menegaskan perlunya usaha kecil untuk diberi peluang dan peran yang lebih besar 
untuk menjadi motor penggerak ekonomi nasional. 

Bogor adalah salah satu kota wisata di Provinsi Jawa Barat dengan potensi 
UKM yang cukup tinggi. Potensi UKM di Kota Bogor dapat dilihat dari jumlah 
pelaku  usahanya yang relatif banyak, kemampuannya dalam  menunjang kegiatan 
kepariwisataan, serta kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota 
Bogor. Sektor UKM di Kota Bogor mengalami perkembangan baik dari segi 
jumlah maupun tenaga kerja yang mampu diserapnya. Secara umum pertumbuhan 
UKM di Bogor meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berikut jumlah  UKM 
Kota Bogor tahun 2008 sampai dengan 2011 yang didapatkan dari Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor tercantum pada Tabel 2 berikut : 
 

Tabel 2  Jumlah usaha kecil dan menengah Kota Bogor tahun 2008-2011 

Nama 
Kecamatan 

Jumlah Usaha Kecil dan Menengah 

2008 2009 2010 2011 

Kecil Menengah Kecil Menengah Kecil Menengah Kecil Menengah 

Bogor 
Barat 

868 192 871 268 895 297 904 302 

Bogor 
Selatan 

1.205 402 1.257 404 1.467 412 1.256 419 

Bogor 
Utara 

386 129 387 129 418 132 402 134 

Bogor 
Timur 

482 161 484 161 494 164 503 167 

Bogor 
Tengah 

1.395 466 1.403 468 1.431 477 1.457 486 

Tanah 
Sareal 

503 129 484 161 494 164 503 167 

Jumlah 4.839 1.479 4.886 1.591 5.199 1.646 5.025 1.675 

Total 6.318 6.477 6.845 6.700 

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor 2012 
 
Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa terjadi kecenderungan peningkatan  
jumlah UKM di Kota Bogor. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan sebesar 2,5 %; 
pada tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar 5,7 %; namun pada tahun 2011 
terjadi sedikit penurunan sebesar 2,1 %. Salah satu UKM di Kota Bogor yang 
memproduksi furnitur bambu adalah CV. Suratin Bamboo. Perusahaan ini telah 
berdiri sejak tahun 1991 dan menjadi UKM binaan Pemerintah Daerah Kota 
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Bogor. Berikut adalah nilai penjualan furnitur bambu CV. Suratin Bamboo tahun 
2007-2010  

 

Tabel 3  Nilai penjualan furnitur bambu CV. Suratin Bamboo tahun 2007-2011 

Tahun Total Penjualan 
(Rp) 

Nilai Ekspor 
(Rp) 

Prosentase 
Ekspor 

Nilai 
Domestik (Rp) 

Prosentase 
Domestik 

2007 1.569.000.000 1.161.060.000 0,74 407.940.000 0,26 
2008 2.142.000.000 1.542.240.000 0,72 599.760.000 0,28 
2009 2.734.000.000 2.050.500.000 0,75 683.500.000 0,25 
2010 2.301.000.000 1.564.680.000 0,68 736.320.000 0,32 
2011 2.208.000.000 1.391.040.000 0,63 816.960.000 0,37 

Sumber: Data internal CV. Suratin Bamboo 2012 
 
Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan nilai total 

penjualan pada tahun 2010 dan 2011. Pada tahun 2010 penjualan menurun sebesar 
15,8 % dari tahun 2009, dan pada tahun 2011 penjualan menurun sebesar 19,3 % 
dari tahun 2009. Komposisi penjualan sebagian besar berasal dari ekspor 
sedangkan nilai domestik hanya berkisar antara 30% per tahun. Pada tahun 2010 
dan 2011 terjadi penurunan komposisi penjualan ekspor sedangkan permintaan 
domestik cenderung mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
masih terdapat peluang peningkatan nilai penjualan domestik.   

 
 

Perumusan Masalah 

Kebutuhan furnitur terus meningkat seiring dengan terus meningkatnya 
pertumbuhan penduduk dan berkembangnya bisnis properti. Kebutuhan akan 
produk furnitur saat ini tidak hanya dari segi fungsi, namun juga dari segi desain 
dan model atau fashion. Furnitur bambu sebagai substitusi furnitur kayu memiliki 
kesan artistik dan bernilai seni tinggi. CV. Suratin Bamboo adalah salah satu 
perusahaan yang memproduksi furnitur berbahan dasar bambu.  

Sejauh ini, produk furnitur bambu lebih banyak disukai oleh masyarakat 
luar negeri seperti Amerika dan Eropa. Hal tersebut dikarenakan furnitur dari 
bambu lebih ramah lingkungan bila dibandingkan dengan furnitur yang terbuat 
dari kayu. Fenomena global warming yang disebabkan oleh deforestrasi menjadi 
salah satu alasan bagi masyarakat luar negeri untuk memilih produk furnitur yang 
dirancang dan dibuat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang disebut 
green design furniture (GDF). Selain itu, bagi masyarakat luar, furnitur bambu 
dinilai memiliki kesan tradisional, modern, dan kontemporer.  

Krisis ekonomi yang terjadi di Amerika dan Eropa memberikan dampak 
negatif pada penjualan furnitur bambu. Tidak hanya bagi CV. Suratin Bamboo, 
namun juga bagi industri furnitur bambu Indonesia. Nilai penjualan ekspor 
furnitur bambu dari tahun 2009 hingga 2010 terus mengalami penurunan. 
Ketidakstabilan ekonomi dan politik mancanegara serta peran pemerintah yang 
semakin besar untuk meningkatkan potensi penjualan bambu dalam negeri 
merupakan alasan perusahaan untuk meningkatkan pasar domestik menjadi dua 
kali lipat dari tahun 2011 yaitu mencapai Rp 1.633.920.000,00. Di lain pihak, 
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pemerintah menginginkan Indonesia tidak hanya menjadi produsen bahan baku 
bambu tetapi juga produsen produk jadi sekaligus konsumen produk jadi tersebut. 
Berikut data nilai produksi, nilai ekspor, dan nilai domestik funritur bambu tahun 
2007-2010.  

 

Tabel 4  Nilai produksi, ekpor, dan domestik furnitur bambu Indonesia tahun 
2007-2010 

 Tahun Nilai Produksi (Rp) Nilai Ekspor (Rp) Nilai Domestik (Rp) 
2007 1.059.175.222.000 87.135.382.375 972.039.839.625 
2008 966.127.649.000 98.470.258.146 867.657.390.854 
2009 793.954.482.890 88.513.688.600 705.440.794.290 
2010 865.630.857.267 82.373.363.440 783.257.493.827 

 
 
Dari data di atas dapat diketahui bahwa kapasitas produksi industri furnitur 

bambu cukup besar. Nilai domestik menunjukkan nilai total produksi setelah 
dikurangi nilai ekspor. Nilai tersebut belum menunjukkan nilai penjualan dalam 
negeri dikarenakan terdapat beberapa perusahaan mikro dan kecil yang 
memproduksi furnitur bambu namun produknya belum dapat terserap pasar. 
Pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan penyerapan dari pasar ekspor, 
peningkatan penyerapan pasar domestik juga harus dilakukan mengingat 
Indonesia merupakan pasar yang sangat besar.  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perumusan masalah yang 
akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor strategis apa saja yang mempengaruhi lingkungan internal dan 

eksternal pengembangan bisnis furnitur bambu CV. Suratin Bamboo untuk 
pasar dalam negeri? 

2. Strategi apa saja yang dapat dikembangkan dalam upaya pengembangan 
bisnis furnitur bambu CV. Suratin Bamboo untuk pasar dalam negeri? 

3. Strategi prioritas apa saja yang dapat diterapkan oleh CV. Suratin Bamboo 
dalam upaya pengembangan bisnis furnitur bambu untuk pasar dalam 
negeri? 
 

Tujuan Penelitian 

Penelitian mengenai strategi pengembangan bisnis furnitur bambu CV. 
Suratin Bamboo di dalam negeri bertujuan untuk : 

1. Menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang 
mempengaruhi pengembangan bisnis furnitur bambu CV. Suratin Bamboo 
untuk pasar dalam negeri 

2. Merumuskan strategi untuk dikembangkan dalam upaya pengembangan 
bisnis furnitur bambu CV. Suratin Bamboo untuk pasar dalam negeri 

3. Menentukan strategi prioritas yang tepat yang dapat diterapkan oleh CV. 
Suratin Bamboo dalam upaya pengembangan bisnis furnitur bambunya 
untuk pasar dalam negeri. 

 

Sumber: Kemenperin, ASMINDO (diolah) 2012  
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Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi 3 pihak yang saling  
terkait yaitu : 

1. Bagi perusahaan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan 
pertimbangan untuk pengambilan keputusan operasional terutama dalam 
bidang penentuan strategi untuk meningkatkan penjualannya di dalam 
negeri 

2. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan di bidang industri 
furnitur bambu dan mengasah kemampuan berpikir dalam memberikan 
solusi masalah yang dihadapi perusahaan, serta memberikan alternatif 
strategi yang tepat untuk meningkatkan penjualan perusahaan. 

3. Bagi pengembangan IPTEK diharapkan dapat bermanfaat dalam 
memperkaya  khasanah ilmu pengetahuan di bidang furnitur bambu. 

 
 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah :  
1. Produk yang dianalisis pada penelitian adalah furnitur, khususnya furnitur 

berbahan dasar bambu 
2. Penelitian ini terbatas  pada tahap penyusunan alternatif strategi untuk 

pengembangan bisnis furnitur bambu CV. Suratin Bamboo untuk pasar 
dalam negeri, sedangkan implementasinya diserahkan pada manajemen 
CV. Suratin Bamboo. 
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