
1  PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

 Produk furnitur merupakan produk rumah tangga yang memiliki banyak 

fungsi dan kegunaan antara lain sebagai tempat menyimpan barang, tempat tidur, 

tempat duduk, dan lain sebagainya yang memberi kenyamanan dan keindahan 

bagi para pemakainya. Pada umumnya, desain furnitur modern merupakan desain 

yang bersifat sangat praktis dan efisien dalam kegunaannya. Contohnya adalah 

sistem knock down, dimana furnitur bisa di bongkar-pasang (Marizar, 2005). 

 Saat ini trend perdagangan furnitur dunia tiap tahunnya meningkat cukup 

baik walaupun nilainya masih belum signifikan. Menurut data Kementerian 

Perindustrian tahun 2011 menyebutkan, secara umum pasar furnitur dunia 

meningkat dari tahun ke tahun dan puncaknya pada 2008. Nilai penjualan furnitur 

dunia tahun 2008 sampai 2011 dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
    Gambar 1. Nilai Perdagangan Furnitur Dunia 
     Sumber : Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2011 

 Berdasarkan data Kementrian Perdagangan dan Perindustrian tahun 2011, 

nilai perdagangan furnitur dunia pada tahun 2008 mencapai US$ 118 miliar, 

kemudian turun 20% pada tahun 2009 menjadi US$ 95 miliar akibat dari krisis 

global, namun meningkat lagi 8% tahun 2010 menjadi US$ 102 miliar dan pada 

tahun 2011 meningkat 7% dibanding 2010 menjadi US$ 110 miliar. Pada tahun 

2010 dan 2011 terlihat bahwa ekspor industri furnitur mengalami peningkatan 

kembali sehingga ini merupakan peluang bagi industri furnitur di Indonesia untuk 

memasuki pasar ekspor.  

 Ekspor furnitur Indonesia dilihat dari segi bahan baku masih didominasi 

oleh furnitur dari bahan baku kayu  yaitu dengan presentase : kayu 59,5%, metal 

8,1%, rotan 7,8%, plastik 2,3%, bambu 0,5%, dan bahan lain-lain 21,3% (BPS, 

2010). Saat ini pemerintah Republik Indonesia sudah mengeluarkan peraturan 

dalam INPRES No.4 Tahun 2005 mengenai pelarangan penebangan hutan secara 

liar, peraturan tersebut cukup berdampak besar khususnya pada industri furnitur 

yang terbuat dari kayu. Kebijakan pemerintah tersebut menyebabkan para 
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pengusaha industri furnitur di Indonesia cukup sulit mendapatkan bahan baku 

kayu, sehingga diperlukan bahan alternatif lain yang lebih ramah lingkungan dan 

dapat menggantikan peran kayu tanpa mengurangi kualitas produk furnitur yang 

dihasilkan. Bahan baku alternatif tersebut antara lain adalah bambu. Bambu 

sangatlah  potensial untuk mensubtitusi industri furnitur berbasis bahan baku 

kayu. Alasan pemilihan bambu sebagai alternatif bahan baku (Jatnika, 2006) 

antara lain: 

1. Serbaguna, bambu merupakan sumber daya alam yang telah digunakan 

selama bertahun-tahun oleh hampir separuh lebih penduduk dunia seperti 

makanan, pelindung dan konstruksi yang sederhana. 

2. Dapat diperbaharui, bambu merupakan sumber daya alam  yang dapat 

diperbaharui. Bambu juga merupakan salah satu tanaman yang memiliki 

kemampuan tumbuh yang baik dan cepat. 

3. Mudah didapat, karena kemampuan tumbuhnya yang cepat, maka bambu 

mudah didapatkan. Terutama di wilayah Indonesia yang didukung dengan 

iklim tropisnya.  

4. Mudah dalam proses pengerjaannya 

5. Bambu tidak berkarat, tidak merusak, seperti pada bahan baku dari logam   

 Di Indonesia terdapat 143 jenis bambu yang beraneka ragam. 

Keanekaragaman ini dapat disebabkan karena adanya perbedaan iklim, tanah, dan 

topografi. Tanaman bambu merupakan tanaman yang memiliki berbagai macam 

manfaat karena batangnya kuat, kerat dan elastis sehingga membuat bambu 

menjadi tanaman multiguna. Bambu bisa diolah menjasi produk industri seperti 

furniture, lantai, papan laminating, papan partikel, dan tulang beton. Selain itu 

bambu juga digunakan sebagai bahan konstruksi rumah seperti dinding, tiang, 

usuk, reng, pagar dan atap, (Krisdianto, et.al, 2007).  

 Menurut data Departemen Kehutanan Indonesia tahun 2004, 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 menunjukkan bahwa daerah yang memiliki potensi tanaman bambu terbesar 

adalah provinsi Jawa Barat.  

 Potensi tanaman bambu yang cukup besar di Indonesia mendorong 

beberapa pengusaha untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan membuka 

usaha yang berbasis bambu, usaha tersebut antara lain menjadikan bambu sebagai 

bahan baku untuk membuat furnitur. Meskipun potensi bambu di Indonesia cukup 

besar akan tetapi pelaku industri furnitur bambu saat ini masih sedikit khususnya 

perusahaan yang sudah mengekspor produknya ke pasar luar negeri hal ini 

disebabkan karena kurangnya pemahaman untuk mengelola bambu yang 

berkualitas serta kurangnya modal usaha.  

 Industri furnitur di Indonesia dapat digolongkan dalam 2 bagian  antara 

lain industri furnitur tradisional dan furnitur non tradisional. Industri furnitur  

tradisional ini umumnya adalah industri  furnitur berskala kecil dan menengah 

(home industry) yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar di beberapa wilayah 

di Indonesia. Sedangkan industri furnitur non tradisional adalah industri furnitur 

yang dikelola oleh perusahaan besar yang sudah menggunakan teknologi canggih. 

http://www.dephut.go.id/


 Saat ini tidak hanya para produsen furnitur bambu di Indonesia yang 

berlomba untuk memperebutkan pasar ekspor,akan tetapi para produsen tersebut 

masih harus menghadapi persaingan usaha dari para produsen furnitur bambu 

lainnya yang berasal dari negara lain. Oleh karena itu para perusahaan furnitur 

bambu di Indonesia harus mempunyai daya saing untuk memperebutkan pasar 

ekspor tersebut. Data eksportir bambu dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini. 

 

 
 

Gambar 2. Negara Eksportir dan Nilai Ekspor Furnitur Bambu Tahun 2009 
       Sumber: www.inbar.org, 2012 

 

 Pada tahun 2009 peringkat pertama eksportir furnitur bambu masih 

dikuasai oleh Cina dengan nilai penjualan $1,043,000,000. Sedangkan Indonesia 

berada di peringkat kedua dengan nilai penjualan $269,000,000, posisi tersebut 

merupakan peluang agar industri furnitur bambu di Indonesia dapat bersaing 

untuk memperebutkan pasar ekspor.  

 Untuk memperebutkan pangsa pasar ekspor tersebut, di Indonesia sendiri 

terdapat perusahaan-perusahaan furnitur bambu yang sudah berorientasi ekspor. 

Berikut ini adalah daftar nama perusahaan furnitur bambu untuk ekspor yang 

sudah terdaftar di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Indonesia dan 

Asosiasi Mebel Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini : 

 

Tabel 1 Daftar Nama Perusahaan Furnitur Bambu Ekspor di Indonesia 

No Nama Lokasi Market Share 

1 Suratin Bamboo Bogor 11   % 

2 Shaniqua Bamboo Tanggerang 11   % 

3 Bamboo Bali Bali 10,5 % 

4 Bamboo Batavia Indonesia` Jakarta 10   % 

5 Langgeng Jaya Jakarta 8,7 % 

6 Djava Utama jaya Jawa Tengah 8,3 % 

7 Java bamboo Furniture Bekasi barat 7,5 % 

8 Plangreen Furniture Jawa Tengah 6,8 % 

9 Nila Furniture Jawa Barat 6,2 % 

10 Berkah Cahaya Furniture Jawa barat 5   % 

11 Lainnya - 15 % 
Sumber : Asmindo, 2012 
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 CV. Suratin Bamboo adalah salah satu unit bisnis usaha kecil menengah 

(UKM) yang sudah berdiri sejak tahun 1991 dan bergerak dalam bidang 

pembuatan furnitur bambu. Produk unggulan yang dihasilkan antara lain adalah 

lemari, meja, tempat tidur, sofa.  Sebagian besar produk yang dihasilkan adalah 

untuk pasar ekspor dengan perbandingan 70% untuk pasar ekspor dan 30% untuk 

pasar lokal. Alasan CV. Suratin Bamboo menjual sebagian besar produknya ke 

luar negeri karena keuntungan yang didapat dari penjualan ekspor lebih besar 

bila di bandingkan dan penjualan di dalam negeri.  

 Furnitur bambu untuk pasar ekspor menggunakan sistem bongkar pasang 

(knocked down), sistem ini memungkinkan untuk dapat dikirim kemana saja tanpa 

harus menghabiskan banyak ruang dan lebih praktis. Jenis bambu yang digunakan 

untuk bahan baku furnitur antara lain adalah bambu bitung, bambu andong, 

bambu mayan dan bambu hitam. Bahan baku tersebut diperoleh dari daerah Jawa 

barat, antara lain di dapatkan dari wilayah Sukabumi, Bogor dan Banten.  

 Konsumen CV. Suratin Bamboo adalah para distributor/pedagang lain 

yang memiliki showroom khusus furnitur yang akan dijual kembali di negaranya 

masing-masing dengan pasar sasarannya adalah golongan menengah ke atas.    

CV. Suratin Bamboo mengekspor hasil produknya sebagian besar kepada 

konsumen yang berasal dari Eropa antara lain Austria, Belanda, Italia, Jerman dan 

Perancis, Konsumen tersebut merupakan  konsumen tetap yang sudah bekerja 

sama lebih dari 5 tahun dengan CV.  Suratin Bamboo.  

 Selain pemasaran di Eropa, Pada tahun 2009 CV. Suratin Bamboo juga 

pernah melakukan kerjasama untuk memasarkan produknya dengan konsumen di 

Asia antara lain di Korea akan tetapi saat ini pemasaran tersebut sudah tidak 

berkelanjutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan sudah mempunyai 

pengalaman untuk melakukan ekspor furnitur bambu ke Eropa dan Asia.  Pada 

Gambar  3 disajikan nilai  penjualan CV.Suratin Bamboo pada tahun 2007 sampai 

dengan tahun 2011. 

 

 
 

Gambar 3. Nilai Penjualan Furnitur CV.Suratin Bamboo Tahun 2007-2011 
    Sumber : Laporan Keuangan CV. Suratin Bamboo Tahun 2007-2011 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2006 2007 2008 2010 2011

Pendapatan Bersih

Harga Pokok Produksi

Nilai Penjualan

Dalam Jutaan (Rp)

Tahun



 Dari data tersebut terlihat bahwa pada tahun 2007 sampai dengan tahun 

2009 penjualan furnitur bambu meningkat setiap tahunnya, akan tetapi pada tahun 

2010 dan 2011 terjadi penurunan penjualan. Hal tersebut antara lain disebabkan 

karena adanya krisis ekonomi di Eropa, kurang gencarnya pemasaran dalam kurun 

waktu 2 (dua) tahun terakhir ini sehingga konsumennya tidak bertambah, serta 

adanya persaingan usaha baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena 

itu dibutuhkan strategi pemasaran yang tepat bagi CV. Suratin Bamboo agar dapat 

merebut pangsa pasar global.  

 

Rumusan Masalah 

 

 Saat ini pangsa pasar tujuan terbesar ekspor furnitur di Indonesia masih 

didominasi oleh pasar  Eropa dan Amerika, sehingga terjadinya krisis dapat 

mempengaruhi permintaan furnitur. Berikut ini proporsi pasar ekspor furnitur 

Indonesia berdasarkan negara tujuan disajikan pada Gambar 4. 

 

 
 

Gambar 4. Negara Tujuan Ekspor Furnitur Indonesia Tahun 2005 
   Sumber : www.asmindo.org, 2012 

 

 Berdasarkan data base INBAR (International Bamboo and Rattan), 

perdagangan ekspor Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2011. Penurunan 

penjualan tersebut disebabkan antara lain krisis ekonomi di Amerika dan Eropa. 

Pada Tabel 2 berikut ini adalah  nilai perdagangan ekspor bambu Indonesia pada 

tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. 

 

Tabel 2. Nilai Perdagangan Ekspor Furnitur Bambu Indonesia Tahun 2009-2011 
Tahun Nilai (US $) Berat Bersih (Kg) 

2009 91,560,291 28,152,271 

2010 98,150,206 31,052,192 

2011 74,170,893 23,066,406 
Sumber : www.inbar.int, 2012 

 

 Dari data tersebut diketahui bahwa pada tahun 2009 dan 2010 penjualan 

mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2011 terjadi penurunan. CV. 

Suratin Bamboo merupakan salah satu perusahaan yang terkena dampak krisis 

tersebut karena sebagian besar produknya di ekspor ke Eropa. Oleh karena itu, 
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CV. Suratin Bamboo memerlukan strategi pemasaran yang tepat agar mampu 

bertahan dan mengatasi permasalahan tersebut.  

 Dari uraian permasalahan tersebut , maka terdapat beberapa permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Strategi pemasaran apa saja yang sudah dijalankan CV. Suratin Bamboo dan 

bagaimana kesesuaian strategi tersebut dengan kondisi perusahaan saat ini? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi lingkungan internal dan eksternal 

pada usaha furnitur bambu CV. Suratin Bamboo? 

3. Strategi pemasaran prioritas apa dan implikasi manajerial yang akan 

diterapkan dalam upaya peningkatan penjualan furnitur bambu di pasar 

ekspor? 

 

Tujuan Penelitian 

 

 Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis strategi 

pemasaran furnitur CV. Suratin Bamboo untuk pasar ekspor. Adapun tujuan yang 

akan dicapai pada penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis strategi pemasaran yang sudah dijalankan CV. Suratin 

Bamboo dengan kesesuaian kondisi perusahaan saat ini. 

2. Menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi 

usaha furnitur bambu CV. Suratin Bamboo 

3. Menentukan strategi pemasaran prioritas yang sesuai untuk diterapkan oleh 

CV. Suratin Bamboo. 

 

Manfaat Penelitian 

 

 Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi 3 pihak yang saling  

terkait yaitu : 

1. Bagi perusahaan : hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat 

untuk CV. Suratin Bamboo sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan 

keputusan terutama dalam bidang pemasaran agar terus tumbuh dan 

berkembang menjadi perusahaan furnitur bambu terbaik di Indonesia. 

2. Bagi peneliti : hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi lebih 

lanjut dan menambah wawasan di bidang ekspor furnitur bambu dan 

mengasah kemampuan berpikir dalam memberikan solusi masalah yang 

dihadapi perusahaan, serta memberikan strategi alternatif pemasaran yang 

tepat untuk meningkatkan usaha ekspor perusahaan. 

3. Bagi pengembangan IPTEK : diharapkan dapat bermanfaat dalam 

memperkaya  khasanah ilmu pengetahuan dibidang industri furnitur bambu. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 Ruang Lingkup penelitian ini adalah :  

1. Produk furnitur yang dianalisis pada penelitian ini terbatas pada furnitur 

yang terbuat  dari bahan baku bambu yang berada di Indonesia. 

2. Penelitian ini terbatas  pada tahap penyusunan tahap penyusunan strategi 

prioritas untuk pasar ekspor sedangkan implementasinya diserahkan pada 

manajemen CV. Suratin Bamboo. 



2   TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Kerangka Teoritis 

 
Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang 

dilakukan oleh para pengusaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

untuk berkembang dan mendapatkan laba. Sekarang ini kegiatan pemasaran 

menjadi suatu kegiatan yang sangat kompleks, dimana setiap perusahaan yang 

ingin berhasil didalam usahanya terlebih dahulu harus memahami pengertian 

pemasaran. Kegiatan pemasaran dahulu hanya dikenal dengan kegiatan distribusi 

dari penjualan. Sekarang menjadi luas yaitu sebagaimana cara produsen 

menarik keuntungan yang baik tidaklah cukup hanya dengan menghasilkan produk 

yang baik, melainkan juga bagaimana memasarkan produk tersebut. Usaha 

pemasaran yang menunjang keberhasilan perusahaan didasarkan pada konsep 

pemasaran yang tepat untuk menentukan strategi pasar dan strategi pemasaran 

yang mengarah pada sasaran yang dituju. Oleh karena itu kegiatan pemasaran 

sekarang menjadi suatu kegiatan kompleks sehingga perusahaan yang ingin 

maju didalam usahanya harus memahami masalah pemasaran.  

 

Definisi Pemasaran 

 

 Pemasaran menurut Stanton (2001)  adalah suatu sistem keseluruhan dari 

kegiatan-kegiatan bisnis yang diajukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan 

kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. 

 Sedangkan definisi pemasaran menurut Kotler (2006) adalah proses sosial 

dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan 

produk dan nilai dengan pihak lain.. 

 

Strategi Pemasaran 

 

 Tjiptono (2008) menjelaskan bahwa manajemen pada setiap fungsinya 

memberikan kontribusi tertentu pada penyusnan strategi di level yang berbeda. 

Pemasaran merupakan kontak paling besar dengan lingkungan eksternal. 

Pemasaran memainkan peranan penting dalam pengembangan usaha. 

 Menurut Kotler (2008) strategi pemasaran adalah logika pemasaran di 

mana perusahaan berharap untuk menciptakan nilai pelanggan dan mencapai 

hubungan yang menguntungkan.  

 

Bauran Pemasaran 

 

 Strategi pemasaran dan bauran pemasaran mempunyai hubungan yang 

tidak terpisahkan. Strategi pemasaran mencakup faktor eksternal dan internal 

perusahaan, sedangkan bauran pemasaran yang menetapkan komposisi terbaik 

dari keempat komponen atau variabel pemasaran,untuk dapat mencapai sasaran 

pasar yang dituju juga untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Bauran 



pemasaran menurut Kotler (2008) adalah seperangkat alat pemasaran yang 

digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan dalam pasar sasaran. 

 Menurut Mc Carthy dalam Kotler (1997) terdapat banyak alat bauran 

pemasaran yang terdiri dari empat elemen yang disebut 4P : Product (Produk), 

Price (Harga), Place (Distribusi), Promotion (Promosi) . Hal tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Product (Produk) 

Adalah menetapkan cara dan penyajian produk yang tepat bagi pasar yang 

dituju sehingga dapat memuaskan para konsumen sekaligus dapat 

meningkatkan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang. 

2.  Price (Harga) 

Penetapan harga sangat penting terutama untuk menjaga dan meningkatkan 

posisi perusahaan di pasar yang tercemin untuk meningkatkan penjualan 

dan keunggulan perusahaan. Dengan kata lain penetapan harga 

mempengaruhi kemampuan bersaing perusahaan dan kemampuan 

perusahaan mempengaruhi konsumen. 

3. Place (Tempat/Distribusi) 

Saluran dari suatu lembaga dimana seorang penjual memasarkan produknya 

ke pemakai atau konsumen akhir. 

4. Promotion (Promosi) 

Promosi merupakan bermacam kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan kelebihan-kelebihan produknya dan untuk membujuk 

pelanggan sasaran untuk membeli.  

 

Pengertian Ekspor 

 

 Ekspor adalah mengeluarkan barang-barang dari peredaran dalam 

masyarakat dan mengirimkan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan 

pemerintah. Ekspor merupakan perdagangan luar negeri dengan melakukan 

aktivitas jual, sedangkan aktivitas beli disebut impor (Amir, 1999),. Tujuan 

dilakukannya ekspor adalah sebagai berikut:  

a.  Meningkatkan laba perusahaan melalui perluasan pasar dan 

memperoleh harga jual yang lebih baik (optimalisasi harga). 

b.  Membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar domestik 

(membuka pasar ekspor). 

c.  Memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang (idle capacity). 

d.  Membiasakan diri bersaing dalam pasar internasional, sehingga terlatih 

dalam persaingan yang ketat. 

 Menurut Amir (1991), pihak-pihak yang terlibat  dalam perdagangan luar 

negeri adalah :  

a.  Importir, yaitu pihak yang membeli barang. Di dalam Letter of Credit 

(L/C) disebut applicant, account party atau accountee, yaitu pihak yang 

membuka pembukaan L/C pada suatu bank. 

b.  Eksportir, yaitu pihak yang menjual barang (vendor). Di dalam L/C 

disebut sebagai beneficiary, yaitu pihak kepada siapa sebuah L/C 

diterbitkan. 



c.  Bank, yaitu pihak yang berperan sebagai penghubung antara eksportir dan 

importir, penjamin pembayaran, pihak pemberi informasi, atau sebagai 

pihak yang membiayai perdagangan. 

d.  Perusahaan angkutan, yaitu perusahaan yang memberikan jasa 

pengangkutan. Kegiatan yang dilakukan adalah menerima barang-barang 

dari ekportir dan mengatur pengangkutan ketempat importir. Perusahaan 

akan mengeluarkan dokumen pengangkutan sebagai tanda bukti, misalnya 

perusahaan pelayaran mengeluarkan Bill of Lading, sedangkan perusahaan 

penerbangan menerbitkan Airway Bill (AWB). 

e.  Bea cukai atau pabean, yaitu suatu instansi resmi pemerintah yang 

mengawasi barang-barang yang keluar-masuk daerah pabean dan memberi 

perijinan. Bea cukai atau pabean di pihak eksportir berfungsi member ijin 

untuk pemuatan barang ke kapal, sedangkan di pihak importir memberi 

ijin untuk pelepasan barang-barang dari pelabuhan untuk dimasukkan ke 

daerah bebas pabean di dalam negeri. 

f.  Perusahaan asuransi, yaitu perusahaan yang memberikan perlindungan 

terhadap resiko barang yang diangkut dengan menutup asuransi atas 

barang-barang sesuai persyaratan 

g.  Surveyor, yaitu suatu badan yang meneliti kualitas, jenis, jumlah, harga 

barang, dan sebagainya atas permintaan pihak  yang berkepentingan. 

Pemerintah menunjuk PT. Sucofindo untuk memeriksa barang-barang 

yang diimpor dan diekspor, kemudian mengeluarkan surat Laporan 

Kebenaran Pemeriksaan (LKP). Badan peneliti lain, seperti laboratorium 

dan Badan Peneliti Mutu Barang juga ditungjuk oleh pemerinth dan jika 

diperlukan akan mengeluarkan surat keterangan atau sertifikat atas barang-

barang yang diperdagangkan. 

h.  Kementerian Perdagangan, yaitu instansi pemerintah yang mengatur 

tata niaga perdagangan dengan kegiatan-kegiatan, seperti member 

perijinan, menetapkan pembatasan barang-barang yang dapat diekspor 

dan beberapa ketentuan lainnya.  

 

Analisis Lingkungan Internal 

 

 David, (2007) menyebutkan bahwa analisis lingkungan internal meliputi 

identifikasi dan evaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan pada area 

fungsional bisnis, termasuk manajemen, pemasaran, keuangan/akuntansi, 

produksi/operasi, penelitian dan pengembangan serta sistem informasi 

manajemen. Masing-masing elemen internal dapat dilakukan dengan 

menggunakan matriks Internal Factor Evaluation (IFE). Lingkungan internal 

meliputi: 

1. Manajemen  

Manajemen merupakan suatu tingkatan pengaturan yang mencangkup 

sistemproduksi, pemasaranm pengelolaan sumber daya manusia dan 

keuangan. Fungsi manajemen terdiri dari lima aktivitas dasar, yaitu 

perencanaan, pengorganisasian, pemberian motivasi, pengelolaan staf, dan 

pengendalian atau kontrol. 

 

 



2.   Keuangan/akuntansi 

Kondisi keuangan sering dianggap ukuran tunggal terbaik dari posisi 

bersaing perusahaan dan daya tarik keseluruhan bagi investor. Menetapkan 

kekuatan dan kelemahan keuangan sangat penting untuk merumuskan 

strategi secara efektif, yaitu dengan menghitung likuiditas, solvabilitas, 

modal kerja, profitabilitas, pemanfaatan harta, arus kas, dan modal 

perusahaan.  

3. Pemasaran  

Pemasaran dapat diuraikan sebagai proses mendefinisikan, mengantisipasi, 

menciptakan, dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan atas 

produk dan jasa. Ada tujuh fungsi dasar pemasaran: (1) analisis pelanggan; 

(2) penjualan produk/jasa; (3) perencanaan produk dan jasa; (4) penetapan 

harga; (5) distribusi; (6) riset pemasaran; (7) analisis peluang. 

4.  Produksi/operasi 

Aktivitas produksi sering merupakan bagian terbesar dari aset manusia dan 

 modal. Dalam kebanyakan industri, biaya utama untuk menghasilkan 

 produk dan jasa berasal dari operasi, sehingga produksi dan operasi dapat 

 memiliki nilai tinggi sebagai senjata persaingan dalam strategi perusahaan 

 secara keseluruhan. 

5. Sistem Informasi Manajemen 

Informasi menghubungkan semua bisnis menjadi satu dan menyediakan 

dasar untuk semua keputusan manajerial. Kegunaan sistem informasi 

manajemen ialah untuk memperbaiki kinerja suatu perusahaan dengan 

memperbaiki keputusan manajerial. Sistem informasi yang efektif dapat 

mengumpulkan, memberi simbol atau kode, menyimpan, mensintesis, dan 

menyajikan informasi dalam bentuk yang dapat menjawab pertanyaan 

penting operasi dan strategis.  

6. Penelitian dan pengembangan 

Manajemen yang efektif dari fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) 

membutuhkan kerja sama yang strategis dan operasional antara fungsi 

litbang dan fungsi bisnis penting lainnya.  

 

Analisis Lingkungan Eksternal 

 

 Umar (2003) menjelaskan, lingkungan ekternal merupakan suatu proses 

yang dilakukan oleh strategi perencanaan untuk memantau sektor lingkungan 

dalam menentukan peluang dan ancaman bagi perusahaan. 

 Kekuatan eksternal dapat dibagi menjadi dua yaitu: lingkungan makro 

dan lingkungan industri. Menurut David (2003) mengelompokkan lingkungan 

makro meliputi lima segmen yang terdiri dari : 

1. Lingkungan Makro 

Lingkungan makro merupakan situasi dan kondisi yang berada di luar 

perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi 

kinerja perusahaan. Lingkungan tersebut memberikan perusahaan peluang 

(opportunity) dan ancaman (threat). Lingkungan eksternal makro terdiri atas 

faktor ekonomi, sosial budaya, politik dan kebijakan pemerintah, teknologi 

serta demografi. 

 



a. Faktor Ekonomi 

Kondisi ekonomi suatu daerah atau negara dapat mempengaruhi iklim 

bisnis suatu perusahaan. Semakin buruk kondisi ekonomi, semakin 

buruk pula iklim berbisnis. Beberapa faktor kunci yang perlu 

diperhatikan dalam menganalisis ekonomi suatu daerah atau negara 

adalah: siklus bisnis, ketersediaan energi, inflasi, suku bunga, investasi, 

produk dan jasa, produktivitas, dan tenaga kerja. . 

b. Faktor Sosial, Budaya, Demografi dan Lingkungan 

Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan mencakup 

keyakinan, nilai, sikap, opini yang berkembang dan gaya hidup dari orang-

orang di lingkungan eksternal perusahaan. Faktor-faktor ini biasanya 

dikembangkan dari kondisi kultural, ekologis, pendidikan dan kondisi 

etnis. Perusahaan juga harus dapat memperhatikan tentang hal-hal yang 

menyangkut faktor demografi diantaranya adalah ukuran populasi, 

distribusi geografi (Lokasi dan jalur distribusi sampai ke agen-agen), 

pencampuran etnis serta distribusi pendapatan. 

c. Faktor Politik, Hukum dan Kebijakan Pemerintah 

Beberapa hal yang perlu di perhatikan dari faktor politik adalah Undang-

Undang tentang lingkungan dan perburuhan, Peraturan tentang 

perdagangan luar negeri, stabilitas pemerintahan, Peraturan tentang 

keamanan dan kesehatan kerja, dan sistem perpajakan 

d. Faktor Teknologi 

 Untuk menghindari keusangan dan meningkatkan inovasi suatu 

perusahaan maka harus disadari akan perubahan teknologi yang dapat 

mempengaruhi industrinya.  

2.       Lingkungan Industri 

Aspek lingkungan industri akan lebih mengarah pada aspek persaingan di 

mana perusahaan berada. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi 

persaingan, seperti ancaman pada perusahaan dan kekuatan yang dimiliki 

oleh perusahaan termasuk kondisi persaingan industri tersebut 

meliputi pendatang baru, produk pengganti, pembeli, pemasok dan 

pesaing seperti yang dapat dilihat pada Gambar 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Lima Kekuatan Bersaing yang Mempengaruhi Persaingan Industri 
  Sumber : Porter, 1997  
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Ruang lingkup kelima kekuatan bersaing tersebut, antara lain: 

1. Ancaman pendatang baru, yang dapat ditentukan dengan hambatan masuk 

ke dalam industri, antara lain, hambatan harga, respon incumbent, biaya 

yang tinggi, pengalaman incumbent dalam industri, keunggulan biaya, 

diferensiasi produk, akses distribusi, kebijakan pemerintah dan switching 

cost.  

2. Kekuatan tawar-menawar pemasok, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain tingkat konsentrasi pasar, diversifikasi, switching cost, organisasi 

pemasok dan pemerintah. Pemasok yang kuat dapat menekan profitabilitas 

dari industri-industri yang tidak mampu untuk mengimbangi kenaikan 

harga.  

3. Kekuatan tawar-menawar pembeli, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

antara lain differensiasi, konsentrasi, kepentingan pembeli, tingkat 

pendapatan, pilihan kualitas produk, akses informasi, dan switching cost.  

4. Ancaman produk subtitusi, yang ditentukan oleh harga produk subtitusi, 

switching cost, dan kualitas produk. Ancaman dari produk subtitusi 

menyebabkan industri membatasi laba potensial dengan menetapkan batas 

harga maksimum yang dapat diberlakukan. Mengenali produk subtitusi 

mengharuskan daya upaya mencari produk lain yang dapat menjalankan 

fungsi yang sama seperti produk dalam industri. Produksi substitusi yang 

perlu mendapatkan perhatian besar adalah produk yang mempunyai 

kecenderungan untuk memiliki harga atau prestasi yang lebih baik dari pada 

produk industri dan dihasilkan oleh industri yang berlaba tinggi. 

5. Persaingan di dalam industri, yang ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu 

pertumbuhan pasar, struktur biaya, hambatan keluar industri, switching cost, 

pengalaman dalam industri, dan perbedaan strategi yang diterapkan seperti 

perlombaan memperoleh posisi dengan menggunakan strategi persaingan 

harga, perang iklan, perkenalan produk, dan meningkatkan pelayanan atau 

jaminan/garansi kepada pelanggan.  

 

Analisis SWOT dan Matriks IE 

 

 Analisis situasi adalah penggabungan matriks faktor eksternal dan faktor 

internal untuk memetakan situasi perusahaan secara spesifik yang juga dikenal 

dengan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). 

Selain SWOT, dikenal juga matriks IE (internal dan eksternal) yang memetakan 

nilai IFE dan EFE untuk mengetahui posisi serta strategi yang tepat pada kuadran. 

Menurut David (2005), hubungan antara matriks IE dan SWOT adalah hubungan 

komplementer, yaitu saling melengkapi. Matriks IE dapat mengetahui posisi dan 

grand strategy perusahaan berdasarkan nilai IFE dan EFE, hasilnya dapat 

dipergunakan sebagai panduan membuat strategi pada SWOT. Kuadran pada 

matriks IE dibagi kedalam tiga posisi utama, yaitu posisi utama, yaitu posisi grow 

dan build berada pada kuadran I, II, IV, posisi hold dan maintain berada pada 

kuadran III, V, VII serta posisi harvest dan divest berada pada kuadran VI, VIII 

dan IX. 

Menurut David (2003) matriks SWOT merupakan alat pencocokan yang 

penting yang membantu dalam mengembangkan empat tipe strategi yaitu : 

a. Strategi SO (Strengths - Opportunities) 



Strategi kekuatan-peluang menggunakan kekuatan internal perusahaan 

untuk memanfaatkan peluang yang ada diluar perusahaan. Pada umumnya 

setiap perusahaan berusaha melaksanakan strategi-strategi WO, ST atau 

WT agar dapat menerapkan strategi SO. Hal ini agar setiap kelemahan 

yang ada pada perusahaan, dapat segera dapat diatasi, bahkan tercipta 

menjadi kekuatan. Sedangkan dari setiap ancaman yang diketahui, maka 

perusahaan harus berusaha menghindarinya yang sekaligus dapat 

mendorong perusahaan tersebut untuk memanfaatkan peluang yang ada.    

b. Strategi WO (Weaknesses - Opportunities) 

Strategi ini bertujuan untuk memperkecil kelemahan-kelemahan internal 

perusahaan dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal. Pada saat 

tertentu terkadang suatu perusahaan kurang mampu bahkan terhambat 

dalam memanfaatkan peluangnya karena memiliki kelemahan internal.  

c. Strategi ST (Strengths -Threats) 

Melalui strategi kekuatan-ancaman ini maka perusahaan berusaha untuk 

meminimalisasi atau bahkan menghindari dampak adanya ancaman-

ancaman dari luar. Hal ini berarti menunjukkan bahwa sebuah perusahaan 

yang kuat sekalipun, pasti menghadapi ancaman. 

d. Strategi WT (Weaknesses – Threats) 

Strategi ini merupakan suatu cara untuk bertahan yang diarahkan pada 

upaya dalam mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman 

yang datang dari luar. Sebuah perusahaan yang dihadapkan pada berbagai 

ancaman eksternal dan kelemahan internal, kemungkinan berada dalam 

posisi yang berbahaya sehingga diperlukan perjuangan yang ekstra agar 

dapat terus beroperasi. Strategi yang dilakukan  diantaranya adalah 

merger, penghematan atau memilih likuidasi. 

 

Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 

 

Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) atau Matriks Perencanaan 

Strategis Kuantitatif merupakan satu teknik analisis dalam literatur yang 

dirancang untuk menetapkan daya tarik dari tindakan alternatif yang layak, 

sehingga diperoleh daftar strategi prioritas yang layak. Teknik ini secara sasaran 

menunjukkan strategi alternatif mana yang terbaik. QSPM adalah alat yang 

memungkinkan ahli strategi untuk mengevaluasi strategi alternatif secara objektif, 

berdasarkan pada faktor-faktor kritis untuk sukses eksternal dan internal yang 

dikenali sebelumnya. Seperti halnya alat-alat analitis perumusan strategi yang 

lain, QSPM membutuhkan penilaian intuitif yang baik (David, 2006).   

QSPM didesain untuk menentukan daya tarik relatif dari alternatif tindakan 

yang layak. Keunggulan QSPM adalah bahwa set strategi dapat dievaluasi secara 

bertahap atau bersama-sama. Tidak ada batasan untuk jumlah strategi yang dapat 

dievaluasi atau jumlah set strategi yang dapat dievaluasi pada satu saat 

menggunakan QSPM. Keunggulan lainnya dari QSPM adalah bahwa ia 

membutuhkan penyusunan strategi untuk mengintegrasikan faktor internal dan 

eksternal yang relevan ke dalam proses keputusan. Mengembangkan QSPM 

membuat kecil kemungkinan suatu faktor kunci akan terabaikan atau diberi bobot 

yang tidak sesuai. QSPM khususnya dapat memperbaiki pilihan strategi karena 



banyak faktor kunci dan strategi dapat dipertimbangkan  bersama-sama. QSPM 

juga berhasil digunakan oleh sejumlah bisnis kecil. 

 QSPM juga memiliki keterbatasan, QSPM selalu membutuhkan penilaian 

intuitif dan asumsi yang berdasar. Peringkat dan daya tarik membutuhkan 

keputusan yang penuh pertimbangan, walaupun mereka selalu didasarkan pada 

informasi yang objektif. Diskusi antara penyusun strategi, manajer, dan karyawan 

sepanjang proses perumusan strategi, termasuk pengembangan QSPM, merupakan 

hal yang konstruktif dan dapat memperbaiki keputusan strategis. Diskusi yang 

konstruktif sepanjang analisis dan pilihan strategi dapat muncul karena perbedaan 

mendasar dari interpretasi atas informasi dan pendapat yang berbeda-beda. 

Keterbatasan lainnya dari QSPM adalah hanya dapat bermanfaat sebagai 

informasi pendahuluan dan analisis pencocokan yang mendasari penyusunannya. 

 

Bambu 

 

Bambu termasuk dalam anak suku Bambusoideae dalam suku Poaceae 

atau Gramineae atau suku rumput-rumputan. Bambu mudah sekali dibedakan 

dengan tumbuhan lainnya kerena tumbuhnya merumpun, batangnya bulat (buluh), 

berlubang, beruas-ruas (internode), dan dihubungkan oleh buku (node). Selain itu 

bambu memiliki percabangan yang kompleks, setiap daun bertangkai dan 

bunganya terdiri atas sekam, sekam kelopak, dan sekam mahkota serta 3-6 buah 

benang sari. 

 Diperkirakan terdapat 1200-1300 jenis bambu didunia, sedangkan di 

Indonesia diketahui terdiri atas 143 jenis. Di Jawa diperkirakan hanya ada 60 

jenis. Bambu yang terdapat di Pulau Jawa dikategorikan sebagai bambu kampung 

yang telah umum dibudidayakan dan bambu liar yang berasal dari hutan (Widjaja, 

2001). 

 Bambu dapat tumbuh dengan baik pada berbagai jenis tanah pada 

ketinggian 0-2000 m diatas permukaan laut (dpl). Bahkan, bambu dapat tumbuh 

pada tanah marjinal yang kurang subur sekalipun. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa keberadaan bambu secara horizontal dan vertikal tersebar luas. Bambu 

termasuk jenis tanaman yang memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Dalam 

waktu sekitar 3 tahun sejak ditanam, sebatang bambu sudah dapat membentuk 

rumpun yang sangat rapat (Andoko, 2003). 

 Penggunaan bambu sudah demikian luas sejak dulu. Penggunaan bambu 

sudah menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari 

masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Menurut Diver (2001), terdapat 3 

penggunaan mendasar dari tanaman bambu, yaitu: 

1. Penggunaan domestik oleh masyarakat setempat. 

2. Penggunaan komersial sebagai bahan kostruksi bangunan, makanan, dan 

barang seni. 

3. Penggunaan sebagai tanaman hias, elemen lanskap dan konservasi 

lingkungan. 

Penggunaan bambu di masyarakat dewasa ini semakin meningkat. 

Terutama bagi masyarakat jawa, khususnya Jawa Barat bambu dapat 

dimanfaatkan mulai dari akar, buluh hingga daun. Keunggulan bambu antara lain 

yaitu relatif mudah diperoleh, jenisnya beragam, tersedia sepanjang tahun, murah 

harganya, umur panen lebih singkat yaitu 4 sampai dengan 5 tahun.  Kegunaan 



dan peranan bambu di Indonesia sangat besar sehingga diharapkan dapat berperan 

sebagai pengganti atau substitusi kayu dimasa yang akan datang (Jatnika, 2006). 

 

Kajian Penelitian Terdahulu 

 

 Penelitian Marsono, (1998) yang berjudul “Analisis Pemasaran Ekspor 

Produk Tekstil Di PT. Prissima”, bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran 

ekspor dan menentukan strategi yang tepat untuk menunjang pemasaran ekspor 

perusahaan. Dalam penelitian tersebut menggunakan alat analisis lingkungan dan 

SWOT. Hasil dari analisa faktor internal dan ekternal adalah bahwa penyebab 

penurunan kinerja ekspor adalah konsentrasi terhadap upaya ekspor belum 

dilakukan secara penuh, ketatnya persaingan dengan eksportir baru baik luar  

maupun dalam negeri, daya saing produk masih rendah. Sedangkan hasil analisa 

SWOT menunjukkan strategi alternatif yang sesuai dilakukan dengan menetapkan 

kriteria yang disusun dari visi dan misi perusahaan. 

 Penelitian Nasution, (2000) yang berjudul “Analisis Strategi Pemasaran 

Furnitur untuk Pasar Amerika Serikat ( Kasus di Koperasi PT. Sucofindo, 

Jakarta)”, bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran furnitur yang telah 

dilaksanakan selama ini oleh unit usaha General Trading & EXIM 

KOPSUCOFINDA dan menyusun  strategi alternatif pemasaran furnitur yang 

tepat. Dalam analisis tersebut menggunakan alat analisis SWOT. Hasil dari 

penelitian ini diperoleh beberapa strategi alternatif pemasaran, yaitu menyediakan 

produk yang berkualitas, menciptakan teknologi informasi dengan bantuan 

PT.Sucofindo, membentuk program penelitian pasar terhadap produk furnitur, dan 

mengembangkan produk furnitur yang berkualitas baik dan unik. 

 Penelitian Dhamayanti, (2001) yang  berjudul “Analisis Strategi 

Pemasaran Ekspor Produk Kerajinan Tangan di PT.Sarinah (Persero)” , bertujuan 

untuk mengkaji strategi pemasaran yang telah dilakukan selama ini, melakukan 

identifikasi berbagai faktor yang berpengaruh terhadap strategi pemasaran untuk 

meningkatkan usaha ekspor kerajinan tangan dalam rangka peningkatan dan 

pengembangan usaha ekspor perusahaan. Alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah matriks IFE dan EFE, serta matriks SWOT. Hasil analisis 

IFE dan EFE menyatakan bahwa perusahan masih terdapat lima kelemahan antara 

lain, yaitu kurangnya tenaga professional, kelemahan pada manajemen pemasaran, 

belum ada program penelitian dan pengembangan produk dan pasar, kesulitan 

memperoleh informasi dari pengerajin. Hasil dari matriks SWOT menjabarkan 

mengenai strategi pengembangan pasar dan strategi penerobosan pasar. 

 Penelitian Nurhasanah, (2008) yang berjudul “Analisis Strategi Pemasaran 

Ekspor Furnitur Untuk Pasar Jepang (Studi Kasus PT. Sri Tokai Indonesia)”, 

bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi persaingan bisnis furnitur yang dapat 

mempengaruhi PT.STI dipasar Jepang, mengidentifikasi strategi pemasaran yang 

dijalankan saat ini, memformulasikan dan merekomendasikan strategi alternatif 

pemasaran yang memenangkan persaingan bisnis furnitur di pasar Jepang. Alat 

analisis yang digunakan dalam penelitian adalah Analisis Persaingan Industri, 

Analisis Strategi Pemasaran Saat Ini, Matriks BCG. Hasil analisis persaingan 

industri, intensitas persaingan dalam industri furnitur dikategorikan sedang, 

ancaman terbesar berasal dari ancaman pendatang baru dan dikategorikan tinggi 

untuk intensitas persaingannya. Hasil analisis strategi pemasaran saat ini antara 



lain segmen konsumen yang dituju adalah segmen menengah keatas sehingga 

kualitas produk merupakan hal yang paling penting, harga produk masih 

dipengaruhi pemasok, distribusi menggunakan dua distributor berasal dari Jepang, 

promosi yang dilakukan dengan membuat brosur produk yang ditawarkan dan 

mengadakan pameran furnitur. Analisis matriks BCG menghasilkan suatu posisi 

PT.STI pada kuadran I (tanda tanya), dimana perusahaan bersaing dalam industri 

dengan pertumbuhan yang tinggi. 

 Penelitian Wicaksono, (2010) yang berjudul “Perencanaan Strategik      

CV. Suratin Bamboo”, bertujuan menyusun visi dan misi perusahaan, 

menganalisis faktor internal dan eksternal yang berpengaruh pada pertumbuhan 

dan perkembangan bisnis CV. Suratin Bamboo, menyusun strategi alternatif, 

menentukan prioritas strategi yang akan dijalankan, merumuskan rencana aksi 

strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran. Alat analisis yang digunakan adalah 

analisis Internal dan Eksternal, Matriks Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal, 

Analisis SWOT, metode Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Hasil 

dari penelitian ini adalah kondisi perusahaan masih lemah terutama dalam hal 

pemasaran oleh karena itu perlu adanya pengembangan perusahaan seperti 

peningkatan pemasaran, peningkatan layanan, kualitas dan jaringan . Dengan 

kualitas dan pelayanan yang terjamin maka citra produk CV. Suratin Bamboo 

meupakan salah satu asset bernilai dapat terus meningkat. 

 Penelitian Ni Ketut Masih dan Ni Nyoman Yintayani, (2007) yang 

berjudul “Analisis SWOT Usaha Kerajinan Mebel Bambu di Kabupaten Gianyar”, 

bertujuan mendeskripsikan kekuatan usaha/posisi persaingan dan profil usaha 

serta pengusaha dengan memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan internal 

dan ekternal, baik pada sisi positif maupun sisi negatifnya. Alat analisis yang 

digunakan adalah analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan banyak 

permasalahan yang dihadapi dan sangat kompleks, seperti: rendahnya kualitas 

sumber daya manusia, terbatasnya modal usaha, rendahnya akses terhadap pasar, 

akses terhadap lembaga keuangan/bank tidak ada, ketidaktahuan terhadap 

prosedur administrasi, kontinuitas dan kapasitas produksi yang terbatas, ditambah 

lagi dengan iklim usaha yang belum kondusif bagi perkembangan UKM dan 

wirausaha baru. Potensi usaha industri mebel menunjukkan kategori sedang, dengan 

demikian pendekatan dan strategi yang dilakukan berdasarkan situasi usaha dan 

pengusaha yang 'dimiliki oleh industri mebel bambu. Sedangkan dalam 

pengembangannya dilakukan sesuai yang dibutuhkan pengusaha dalam hal 

permodalan dan keahlian manajerial. 

 Penelitian Hero, et, al. (2008) yang berjudul “ Strategi Pemasaran Mebel 

Kayu Sentra Industri Kecil Pondok Bambu, Jakarta Timur”, berujuan mengetahui 

faktor yang berpengaruh terhadap pemasaran mebel kayu di sentra industri kecil 

Pondok Bambu, Jakarta Timur dan menyusun alternatif strategi pemasaran yang 

tepat dijalankan industri kecil dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan 

posisi pasar. Alat analisis yang digunakan adalah SWOT. Hasil penelitian ini 

adalah berdasarkan analisis SWOT posisi industri kecil mebel kayu di Pondok 

Bambu, Jakarta Timur cukup baik dan harus dipertahankan yaitu berada pada 

posisi SO (Strenght Opportunities) artinya industri kecil mebel kayu harus 

menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang 

yang ada. Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan posisi pasar dibuat 

rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dengan melihat 



pada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman di sentra industri kecil Pondok 

Bambu. 

 Penelitian David, et. al. (2009) yang berjudul “The Quantitative Strategic 

Planning Matrix (QSPM) Applied To A Retail Computer Store”. Artikel ini 

menggunakan alat QSPM untuk memformulasikan strategis. tujuan dari penulisan 

ini adalah merekomendasikan strategi yang cocok digunakan dalam 

pengembangan sebuah toko retail komputer. Langkah yang dilakukan adalah 

menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan. Setelah dapat faktor-

faktornya, analisis selanjutnya digunakan matriks IFE dan Matriks EFE. Analisis 

SWOT dilakukan untuk mendapatkan alternatif strategi yang akan dilakukan 

perusahaan. Langkah terakhir yaitu dengan melakukan analisis QSPM untuk 

memberikan prioritas alternatif yang akan dilakukan. Terdapat 2 alternatif yang 

dihasilkan dari analisis diatas yaitu: (1) membeli lahan baru untuk membangun 

toko yang lebih besar; dan (2) merenovasi total toko yang sudah ada. Berdasarkan 

dari hasil analisis QSPM yang menjadi prioritas adalah “membeli lahan baru 

untuk membangun toko yang lebih besar daripada merenovasi total toko yang 

sudah ada”. 

 Penelitian Dyson, (2002) yang berjudul “Strategic Development and 

SWOT Analysis at The University of Warwick”, bertujuan untuk membuat rencana 

strategi lima tahunan. Analisis yang dilakukan adalah menggunakan analisis 

SWOT untuk membantu perumusan strategi . Formulasi strategi diaplikasikan dan 

digabungkan ke dalam proses pengembangan strategis di University of Warwick. 

 Penelitian Eusebio et. al. (2007) yang berjudul “Management Perception 

And Marketing Strategy In Export Performance : A Comparative Analysis In 

Italian And Spanish Textile-Clothing Sector (part 2)” , bertujuan untuk 

mengetahui perbedaan cara berbisnis dari dua eksportir tekstil dengan 

membandingkan eksportir tekstil di Catalonia untuk kasus Spanyol dan di 

Lombardia untuk kasus di Italia terutama pada strategi pemasaran internasional 

dan perception of management. Alat analisis yang digunakan adalah analisis 

regresi dimana masing-masing eksportis memiliki jumlah pekerja dibawah 500 

orang. Hasil penelitian ini adalah hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai 

variabel intensitas ekspor dari Lombardian eksportir sebesar 30,3% lebih besar 

29,7% dan nilai variabel intensitas ekspor terdiri dari Perception of management 

(persaingan kualitas, harga, image dan teknologi) dan strategi pemasaran 

internasional (product adaption, amplitude of the portofolio, pricing policies, 

promotion activities and distribution system) . 

 

Kerangka Pemikiran 

 Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi visi dan misi serta 

tujuan perusahaan. Analisis ini untuk mengetahui sejauh mana visi dan misi serta 

tujuan dari CV. Suratin Bamboo dapat diwujudkan. Tahap selanjutnya dilakukan 

analisis strategi pemasaran dengan menggunakan bauran pemasaran 4 P: ( Price, 

Product, Place, Promotion) untuk mengetahui kesesuaian strategi tersebut dengan 

kondisi perusahaan saat ini. Tahap berikutnya adalah menganalisis lingkungan 

internal dan eksternal perusahaan. Lingkungan internal terdiri dari perusahaan  

yaitu keuangan, pemasaran, SDM, produksi, sistem informasi, penelitian dan 

pengembangan.  Sedangkan lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan industryi 

dan lingkungan makro. Analisis lingkungan internal dan eksternal dijabarkan 



dengan matriks EFE dan IFE. Hasil dari matriks EFE dan IFE kemudian 

dianalisis dengan SWOT untuk memberikan pengembangan strategi alternatif. 

Dari Matriks IE dan SWOT terbentuk strategi alternatif suatu pemasaran bagi 

perusahaan. Pada akhirnya dari alternatif strategi tersebut dapat dipilih strategi 

prioritas dengan menggunakan matriks QSPM  yang dapat digunakan oleh 

perusahaan. Selanjutnya dilanjutkan dengan penyusunan implikasi manajerial. 

 Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran konseptual pada penelitian 

ini dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kerangka Pemikiran Konseptual 
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3   METODE 

 

 
Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

 Penelitian ini dilakukan di CV. Suratin Bamboo, di Jalan Raya Pangeran 

Assogiri, Kel. Tanah Baru, Bogor Utara 16170 – Jawa Barat. Pemilihan CV. 

Suratin Bamboo sebagai sasaran penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa 

perusahaan ini adalah salah satu perusahaan yang memproduksi dan mengekspor 

furnitur bambu dengan orientasi pemasaran sebagian besar untuk ke luar negeri. 

Selain itu, pertimbangan lainnya adalah adanya kesediaan manajemen perusahaan 

dan ketersediaan data dari perusahaan untuk dijadikan lokasi penelitian. Penelitian 

ini dilaksanakan  selama empat bulan yaitu bulan Agustus 2012 sampai dengan 

November 2012. 

 

Metode Penelitian 

 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penggunaan  jenis 

pendekatan studi kasus ditujukan untuk mengambarkan informasi yang lebih rinci 

tentang obyek penelitian dan kondisi yang ada di perusahaan termasuk lingkungan 

internal dan eksternal yang berpengaruh. 

 

Jenis dan Sumber Data 

 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder yang berasal dari dalam dan luar perusahaan yang bersifat kuantitatif 

dan kualitatif.  Jenis data yang dilakukan melalui data primer dan sekunder. Data 

primer dilakukan melalui hasil pengamatan langsung di perusahaan, wawancara 

serta penyebaran kuesioner untuk direktur CV. Suratin Bamboo, para manajer dan 

konsumen. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui laporan  penjualan 

perusahaan, tesis, Dinas/instansi terkait seperti seperti  Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Bogor, perwakilan dari organisasi dan situs-situs di internet 

yang berhubungan dengan industri furnitur khususnya furnitur bambu . Data dan 

sumber data dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Jenis dan Sumber Data 

No Jenis data Sumber Data 

I Data Primer :  

 1.1 Kuesioner mengenai :  

  Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kondisi makro industri  

Responden Internal dan 

Eksternal 

  Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kondisi persaingan industry 

Responden Internal dan 

Eksternal 

  Faktor-faktor yang menjadi kompetensi 

inti CV. Suratin Bamboo 

Responden Internal dan 

Eksternal 



Tabel 3. Jenis dan Sumber Data (Lanjutan) 

No Jenis data Sumber Data 

  

1.2  Wawancara tertulis kondisi makro industri, 

kondisi persaingan usaha, usaha-usaha 

yang bekerjasama dengan CV. Suratin 

Bamboo 

 

Responden Internal 

 1.3 Visi dan misi perusahaan, sejarah 

perusahaan, struktur organisasi dan  

sumber daya CV. Suratin Bamboo 

Responden Internal  

II Data Sekunder :  

 2.1 Kebijaksanaan pemerintah Responden Eksternal          

( Dinas Pemerintah) 

 2.2 Informasi Pasar Responden Eksternal 

 2.3 Laporan Penjualan ekspor Responden Internal 

 2.3 Literatur Pendukung Berbagai Literatur 

 

 

Teknik Pengumpulan Data dan Informasi 

 

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dengan cara : 

a. Wawancara dengan menggunakan metode individual in-depth interview , 

yaitu melakukan wawancara secara mendalam dan terstruktur secara 

langsung dengan menggunakan kuesioner yang telah dibuat sebelumnya 

sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan 

sebanyak 2 kali  dengan tahapan sebagai berikut:  

 Tahap pertama 

Wawancara tahap pertama yaitu mengindentifikasi faktor internal dan 

eksternal perusahaan, yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor 

strategis eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap keberhasilan 

penyusunan perencanaan strategik CV. Suratin Bamboo serta menentukan 

bobot dan peringkat dari setiap faktor strategis eksternal dan internal yang 

telah ditentukan pada tahap pertama. Setelah penentuan bobot dan 

peringkat, maka akan diketahui skor terbobot dari masing-masing faktor 

strategis eksternal dan internal yang akan dibuat dalam matriks EFE 

(External Factor Evaluation) dan IFE (Internal Factor Evaluation).Setelah 

diketahui faktor strategis internal dan eksternal maka selanjutnya dibuat 

strategi alternatif dalam matriks IE dan SWOT. 

 Tahap kedua 

Setelah dilakukan wawancara tahap pertama, selanjutnya dilakukan 

wawancara kembali untuk tahap ke dua yaitu bertujuan untuk menentukan 

strategi prioritas dari beberapa strategi alternatif yang dihasilkan dari 

matriks IE dan matriks SWOT . Penentuan strategi prioritas ini 

menggunakan QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) dengan 

nilai attractive Score (kemenarikan relatif). Pada tahap ini responden 



hanya memilih nilai kemenarikan relatif yang menurut responden cocok 

untuk faktor tersebut. 

b. Metode observasi yaitu dengan cara pengumpulan data melalui 

pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui aktivitas dan 

proses internal perusahaan. 

c. Studi pustaka, yaitu mengumpulkan data dan informasi baik dari data dan 

informasi baik dari data internal maupun pihak eksternal yang terkait.    

 

Teknik Penarikan Contoh 

 

 Penentuan responden dilakukan secara non-probability sampling yaitu 

menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling digunakan 

untuk menentukan responden yang menjadi individual in-depth interview. Teknik 

ini dinilai dapat memberikan hasil yang diinginkan dan sampel yang representatif. 

Dalam metode ini sampel responden diambil berdasarkan pada pertimbangan 

bahwa responden tersebut memiliki keahlian dan kompetensi pada bidang yang 

dikaji. Penentuan responden untuk analisis internal dan eksternal dilakukan 

dengan purposive sampling (dipilih secara sengaja). Untuk responden internal 

melalui individual in-depth interview dengan bantuan kuesioner. Responden 

internal adalah direktur perusahaan dan para manajer di CV. Suratin Bamboo 

yang mengetahui kondisi perusahaan. Untuk responden eksternal melalui 

individual in-depth interview dengan bantuan kuesioner. Responden eksternal 

adalah  pakar yang  menguasai atau mengetahui tentang bidang pengembangan 

bisnis terutama dalam industri furnitur. Obyek yang akan diteliti adalah 

perusahaan-perusahaan  furnitur di Indonesia yang menjual furnitur bambu 

ekspor. Dalam metode ini sampel responden diambil berdasarkan pada 

pertimbangan bahwa responden tersebut memiliki keahlian dan kompetensi pada 

bidang yang dikaji. Jumlah responden  ada 9 orang terdiri dari 3 pakar internal 

dan 4 pakar eksternal serta responden eksternal tambahan untuk sebagai 

pelengkap yaitu 2 orang konsumen luar negeri. Responden eksternal merupakan 

salah satu perwakilan dari suatu organisasi yang dianggap telah menguasai 

informasi khususnya dalam bidang pemasaran dan perkembangan perdagangan 

furnitur. Responden yang akan dijadikan sampel untuk analisis internal dan 

eksternal dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Nama Responden Internal dan Eksternal. 

Daftar Responden Keterangan 

Direktur/Pemilik CV. Suratin Bamboo 

Responden Internal Manajer Pemasaran CV. Suratin Bamboo 

Manajer Produksi CV. Suratin Bamboo 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bidang UKM 

Kota Bogor 

Responden Eksternal 

Ketua Asosiasi Mebel Indonesia Cabang 

Jabodetabek 

Ketua Yayasan Bambu Indonesia 

Direktur/Pemilik CV. Bamboo Batavia (Pesaing) 

Konsumen Luar Negeri (Perwakilan) 

Konsumen Luar Negeri (Perwakilan)  



Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 

Analisis Deskriptif 

 

 Analisa deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan visi dan misi 

perusahaan dalam rangka menganalisis permasalahan dan faktor-faktor dominan 

yang menentukan strategi yang tepat untuk mengembangkan bisnis dan 

peningkatan pendapatan perusahaan.  

 

Analisis Persaingan Industri (Porter’s Five Forces Model) 

 

 Analisis industri Porter’s Five Forces Model untuk menentukan intensitas 

persaingan dalam industri. Pengolahan data dilakukan dengan teknik Delphi untuk 

mengetahui bobot dari setiap faktor strategis (Jain, 1997). Teknik inj 

menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut : 

a. Penentuan faktor-faktor strategis  

Faktor-faktor strategis yang mempengaruhi lingkungan industri diperoleh 

melalui studi literatur. 

b. Penentuan bobot  

Jawaban dari setiap  kuesioner yang dibagikan kepada pihak terkait 

dikelompokkan ke dalam range pembobotan yang bernilai 1 sampai 5. 

Semakin tinggi seorang responden memberikan pembobotan terhadap 

suatu faktor strategis maka akan menunjukkan bahwa faktor strategis 

tersebut lebuh penting daripada faktor strategis lainnya. Dengan 

menggunakan teknik Delphi diperoleh bobot dari setiap faktor strategis, 

sebagaimana terdapat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Penentuan Bobot Paramenter Persaingan Industri 

Faktor 

Strategis 

Tingkat Kepentingan Jumlah 

Responden 

Rata-rata Bobot 

1 2 3 4 5 

1 a b c d e f g l 

2       h m 

3       i n 

4       j o 

N         

Jumlah Rata-rata k 1,00 

Keterangan: 

 1...5 = Tingkat kepentingan faktor-faktor strategis 

 1...N  = Faktor-faktor strategis yang digunakan 

 g = {(1 x a) + (2 x b) + (3 x c) + (4 x d) + (5 x e)} : f 

 k = g + h + i + j 

 l = g/k  

c. Penentuan peringkat 

Penilaian terhadap faktor strategis dilakukan pada masing-masing industri 

dengan nilai 1 sampai 4, kemudian dirata-ratakan. Semakin tinggi rata-rata 

nilai yang diberikan menunjukkan semakin besarnya kekuatan dari setiap 

faktor strategis dalam menentukan intensitas persaingan pada struktur 

industri. Dengan menggunakan teknik Delphi diperoleh peringkat dari 

setiap faktor strategis, sebagaimana terdapat pada Tabel 6. 



Tabel 6. Penentuan Peringkat parameter Persaingan Industri 

Faktor Strategis Besarnya Nilai Jumlah 

Responden 

Peringkat 

1 2 3 4 

1      p 

2       

3       

4       

N       

Keterangan: 

 1...4 = Besarnya nilai faktor-faktor strategis 

 1...N  = Faktor-faktor strategis yang digunakan 

 p = Modus dari jawaban kolom nilai  

d. Penentuan skor 

Penentuan skor dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian dari 

bobot dengan nilai dari setiap kelompok strategis. Skor yang didapat 

diinterpretasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu skor 1,00 hingga 2,32 

menunjukkan faktor strategis yang lemah, skor 2,33 hingga 3,67 

menunjukkan faktor strategis yang sedang dan skor diatas 3,67 

menunjukkan pengaruh faktor strategis yang tinggi dalam mempengaruhi 

intensitas persaingan. Untuk lebih jelasnya, contoh perhitungan analisis 

Porter’s Five Forces Model dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Contoh Perhitungan Analisis Industri Porter’s Five Forces Model 

Faktor Strategis  Bobot Peringkat Skor  

1. …… 

2. …… 

3. …… 

4. …… 

N 

 Skala 1-4 Perkalian bobot 

dan peringkat 

Total Skor   

 

Evaluasi Faktor Internal (Internal Factor Evaluation) 

 

Evaluasi faktor internal (internal factor evaluation) digunakan untuk 

mengetahui faktor-faktor internal perusahaan/organisasi berkaitan dengan 

kekuatan dan kelemahan yang dianggap penting (David, 2007). Pada prinsipnya 

tahapan kerja pada matriks IFE sama dengan matriks EFE yaitu sebagai berikut: 

a. Mengindentifikasi dan menelaah secara mendalam terhadap setiap faktor 

yang menjadi kekuatan dan kelemahan bagi perusahaan untuk 

mengembangkan bisnis dan peningkatan pendapatan. 

b. Memberi bobot setiap faktor dengan angka 1 (tidak penting) sampai 5 

(terpenting). Bobot tersebut menandakan tingkat kepentingan relatif faktor 

tersebut. Jumlah seluruh bobot sama dengan 1,0. Perhitungan bobot faktor 

internal dapat dilihat pada Tabel 8. 

c. Memberikan peringkat 1 sampai dengan 4 pada tiap faktor internal, 

dimana 4 adalah kekuatan utama, 3 adalah kekuatan kecil, 2 adalah 

kelemahan kecil 1 adalah kelemahan utama. Untuk lebih jelasnya, 

perhitungan peringkat faktor internal dapat dilihat pada Tabel 8. 



Tabel 8. Perhitungan Peringkat Faktor Internal 

Kekuatan 
Besarnya Nilai Jumlah 

Responden 

Peringkat 

(P) 
1 2 3 4 

1.       

2.       

3.       

4.       

N       

Kelemahan 1 2 3 4   

1.       

2.       

3.       

4.       

N       

Keterangan : 

 1...4 = Besarnya nilai faktor-faktor kekuatan dan kelemahan 

 1...N  = Faktor-faktor strategis yang digunakan 

 p = Modus dari jawaban kolom nilai  

d. Mengalikan bobot masing-masing faktor dengan peringkat pada tiap faktor 

untuk memperoleh skor terbobot (weighted score).  

e. Menjumlahkan seluruh skor terbobot untuk mendapatkan skor terbobot 

total (total weighted score). Total skor terbobot akan berkisar antara 1 

hingga 4. Angka 4 menunjukan bahwa pelaksanaan kemitraan sangat baik, 

sedangkan angka 1 sebaliknya. Total skor terboboti rata-rata adalah 2,5. 

Total nilai terbobot berada dibawah  2,5 menunjukkan posisi internal 

lemah, sedang total nilai terbobot yang berada diatas 2,5 menunjukkan 

posisi internal yang kuat (David, 2007).  

 

Tabel 9. Ilustrasi Matriks IFE 

Faktor Strategis Internal Bobot Peringkat Skor terbobot 

Kekuatan 

1. …… 

2. …… 

3. …… 

 

Skala 3-4 
Perkalian bobot 

dan peringkat 

Kelemahan 

1. …… 

2. …… 

3. …… 

 

Skala 1-2 
Perkalian bobot 

dan peringkat 

Total 1   
Sumber: Fred R. David, 2007 

 

Evaluasi Faktor Eksternal (External Factor Evaluation) 

 

 Menurut David (2007), evaluasi faktor eksternal (External Factor 

Evaluation) digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor ekternal dalam 

perusahaan/organisasi. Faktor-faktor peluang dan ancaman yang diidentifkasi 

dalam penelitian ini akan dievaluasi dengan analisis eksternal, yaitu dengan 

menggunakan matriks EFE. Terdapat lima langkah yang harus dilakukan dalam 

mengembangkan matriks EFE sebagai berikut: 



a. Mendaftar faktor eksternal kunci sebagaimana diidentifikasi dalam proses 

penilaian. Terlebih dahulu didaftar peluang kemudian ancaman. Dilakukan 

sekhusus mungkin dengan menggunakan persentase atau rasio. 

b. Memberi bobot setiap faktor dengan angka 1 (tidak penting) sampai 5 

(terpenting). Bobot tersebut menandakan tingkat kepentingan relatif faktor 

tersebut. Jumlah seluruh bobot sama dengan 1,0.  

 

Tabel 10. Penentuan Bobot Faktor Eksternal 

Faktor 

Strategis 

Tingkat Kepentingan Jumlah 

Responden 

Rata-rata Bobot 

1 2 3 4 5 

1 a b c d e f g l 

2       h m 

3       i n 

4       j o 

N         

Jumlah Rata-rata k 1,00 

Keterangan: 

 1...5 = Tingkat kepentingan faktor-faktor strategis 

 1...N  = Faktor-faktor strategis yang digunakan 

 g = {(1 x a) + (2 x b) + (3 x c) + (4 x d) + (5 x e)} : f 

 k = g + h + i + j 

 l = g/k  

c. Memberikan peringkat 1 sampai dengan 4 pada tiap faktor eksternal kunci 

untuk menunjukkan seberapa efektif strategi yang ada saat ini merespon 

faktor tersebut, dimana: 4 adalah respon superior (luar biasa), 3 adalah 

respon diatas rata-rata, 2 adalah respon rata-rata dan 1 adalah respon di 

bawah rata-rata. Peringkat adalah seberapa efektif perusahaan dalam 

merespon faktor-faktor eksternal.  

 

Tabel 11. Penentuan Peringkat Faktor Eksternal 

Faktor Strategis Besarnya Nilai Jumlah 

Responden 

Peringkat 

1 2 3 4 

1      p 

2       

3       

4       

N       

Keterangan: 

 1...4 = Besarnya nilai faktor-faktor strategis 

 1...N  = Faktor-faktor strategis yang digunakan 

 p = Modus dari jawaban kolom nilai  

d. Mengalikan bobot masing-masing faktor dengan peringkat pada tiap faktor 

untuk memperoleh skor terbobot (weighted score). Jika hasil yang diperoleh 

adalah 1 berarti situasi eksternal sangat tidak baik atau tidak mampu 

memanfaatkan peluang yang ada serta tidak mampu mengatasi ancaman yang 

ada. Nilai 4 berarti situasi eksternal sangat baik, yaitu mampu memanfaatkan 

peluang yang ada.  

e. Menjumlahkan semua hasil kali yang ada disemua faktor untuk mendapatkan 

skor terbobot total (total weighted score). 

 



Tabel 12. Ilustrasi Matriks EFE 

Faktor Strategis Eksternal Bobot Peringkat Skor terbobot 

Peluang  

1. …… 

2. …… 

3. …… 

 Skala 1-4 Perkalian bobot 

dan peringkat 

Ancaman  

1. …… 

2. …… 

3. …… 

 Skala 1-4 Perkalian bobot 

dan peringkat 

Total 1   
Sumber: Fred R. David, 2007 

 

Analisis Matriks Internal-Eksternal (Matriks IE) 

 

Menurut David (2004), sel-sel pada matriks IE dibagi menjadi tiga bagian. 

Pertama, unit bisnis atau perusahaan yang masuk dalam sel I, II atau IV dapat 

disebut sebagai tumbuh dan bangun (growth and build) dan strategi yang cukup 

mewakili unit bisnis atau perusahaan ini adalah strategi intensif dan strategi 

integratif. Kedua, unit bisnis atau perusahaan yang termasuk dalam sel III, V atau 

VI dapat dikelola dengan pertahankan dan pelihara (hold and maintain) dan 

strategi yang baik pada sel ini adalah penetrasi pasar dan produk. ketiga, unit 

bisnis atau perusahaan yang termasuk dalam sel VI, VIII,atau IX lebih baik 

menggunakan strategi panen atau divestasi (harvest or divest).  
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Gambar 7. Ilustrasi Matrik IE 
 Sumber : Fred R. David, 2007 



Analisis Matriks SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunity, Threat) 

 

 Matrik SWOT terdiri atas sembilan sel. Terdapat empat sel strategis yang 

diberi nama SO, WO, ST, dan WT, yang dikembangkan setelah menyelesaikan 

empat sel faktor kunci, diberi nama S (Strength), W (Weaknesses), O 

(Opportunity), dan T (Threath). Adapun langkah-langkah dalam membuat matriks 

SWOT sebagai berikut: 

1. Menuliskan kekuatan internal kunci perusahaan. 

2. Menuliskan kelemahan internal kunci perusahaan. 

3. Menuliskan peluang eksternal kunci perusahaan. 

4. Menuliskan ancaman eksternal kunci perusahaan. 

5. Mencocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal, dan mencatat 

hasil strategi SO dalam sel yang ditentukan. 

6. Mencocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal, dan mencatat 

hasil strategi WO dalam sel yang ditentukan. 

7. Mencocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal, dan mencatat 

hasil strategi ST dalam sel yang ditentukan. 

8. Mencocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal, dan mencatat 

hasil strategi WT dalam sel yang ditentukan. 
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Gambar 8. Matriks SWOT 
           Sumber : David, 2006 

 

Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 

 

Tahapan terakhir dari penyusunan formulasi strategi yaitu menetapkan 

suatu strategi prioritas melalui QSPM. Dalam QSPM input yang digunakan 

merupakan hasil dari analisis Internal Factor Evaluation (IFE), External Factor 



Evaluation (EFE) yang terletak pada sebelah kiri Tabel dan pada bagian kanan 

atas merupakan hasil dari strategi-strategi yang diperoleh dari matriks SWOT.  

Melalui QSPM akan diperoleh suatu strategi yang terbaik dari berbagai alternatif 

strategi yang direkomendasikan melalui matriks SWOT. Tahapan penyusunan 

proritas strategi melalui QSPM adalah sebagai berikut. 

1.      Langkah 1  

Membuat daftar berbagai peluang/ancaman eksternal dan 

kekuatan/kelemahan internal utama dari perusahaan dalam kolom kiri. 

2.      Langkah 2 

Memberikan bobot pada masing-masing faktor strategis eksternal dan 

internal. Bobot ini sama dengan yang dipakai dalam matriks EFE dan IFE. 

Bobot ditampilkan dalam kolom sebelah kanan faktor eksternal dan internal. 

3.      Langkah 3  

Memeriksa tahap dua atau mengidentifikasi strategi alternatif yang harus 

dipertimbangkan perusahaan untuk diimplementasikan. 

4.      Langkah 4 

Menetapkan nilai daya tarik relatif (Attractiveness Score/AS) untuk masing-

masing strategi alternatif yang terpilih. Nilai daya tarik tersebut adalah 1 = 

tidak menarik, 2 = agak menarik, 3 = cukup menarik, dan  4 = amat 

menarik. 

5.     Langkah 5  

Menghitung total nilai daya tarik (Total Attractiveness Score/TAS). Total 

nilai daya tarik ditetapkan sebagai hasil perkalian bobot (langkah 2) dengan 

nilai daya tarik (langkah 4) dalam masing-masing baris. Semakin tinggi total 

nilai daya tarik, semakin menarik alternatif strategi ini (dengan hanya 

mempertimbangkan faktor sukses di baris itu). 

6.      Langkah 6 

Menghitung jumlah total nilai daya tarik (Sum Total Attractiveness 

Score/STAS) dari masing-masing kolom strategi QSPM. Jumlah total nilai 

daya tarik tersebut menunjukkan strategi mana yang menarik dari setiap set 

strategi. Semakin tinggi nilai menunjukkan strategi itu semakin menarik, 

Besarnya perbedaan antara jumlah total nilai daya tarik dalam suatu set 

alternatif strategi tertentu menunjukkan seberapa besar sebuah strategi lebih 

diinginkan relatif terhadap yang lain. 

 

Tabel 13.  Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 

Faktor-Faktor 

Kritis Kesuksesan 
Bobot 

Alternatif Strategi 

Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3 Strategi-n 

AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS 

          

          

          

          

Sumber : David, 2006 

Keterangan :  AS =  Attractiveness Score;  

 TAS = Total Attractiveness Score. 



4   GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

 

Sejarah dan Perkembangan Perusahaan 

 
 CV. Suratin Bamboo adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang usaha furnitur. Pemilik CV. Suratin Bamboo adalah Drs.H.Kosasih. Beliau 

adalah mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) di Badan Koordinasi Pemetaan dan Survey Nasional (Bakosurtanal), akan 

tetapi beliau memutuskan berhenti menjadi PNS karena beliau mempunyai 

keinginan untuk membuka usaha sendiri (berwiraswasta).  Bapak Drs. H. Kosasih 

mempelajari pembuatan furnitur dari bambu secara otodidak. Ketertarikan beliau 

untuk membuka usaha ini juga dikarenakan produknya bernilai seni, bahan 

bakunya murah dan mudah didapat, nilai jualnya yang cukup tinggi dan sedikit 

pesaing. 

 Bapak Drs.H.Kosasih mulai merintis usahanya pada tahun 1991 dengan  

berlokasi di halaman rumah beliau yang berada di Kp. Ciheuleut, Bogor. 

Perusahaan ini didirikan dengan modal awal Rp. 250.000 dengan tenaga kerja 

sebanyak  2 (dua) orang. Pada awalnya produk yang dihasilkan adalah kipas 

hiasan dan tempat majalah dari bambu. Bahan baku bambu diperoleh dari Bogor, 

Sukabumi dan Banten, sedangkan bahan baku rotan diperoleh dari Cirebon.  

 Seiring berkembangnya usaha ini beliau ingin mengembangkan usahanya 

dengan menambah jenis produk yang dihasilkan,  akhirnya beliau mempunyai ide 

untuk membuat macam-macam produk furnitur dari bambu berupa kursi, meja, 

lemari, tempat tidur dan mulai memperluas daerah pemasaran yaitu di depan 

kantor pos, pasar, toko dan tempat-tempat ramai lainnya. 

 Semakin lama usaha furnitur bambu yang ditekuni makin berkembang. 

Pesanan akan furnitur bambu pun bertambah sehingga jumlah produksi semakin 

ditingkatkan. Oleh karena itu, pemilik perusahaan memindahkan perusahaannya 

ke Jl. Pangeran Asogiri, Tanah Baru, Bogor Utara pada tanggal 3 Februari 2005 

dan mendaftarkan perusahaannya dengan nama SURATIN BAMBOO ke 

Departemen Perindustrian dan Perdagangan Koperasi sebagai Perusahaan 

Persekutuan Komanditer (CV) dengan izin usaha (SIUP) No : 

517/72/PK/DISPERINDAGKOP.  

Visi, misi dan tujuan dari CV. Suratin Bamboo adalah sebagai berikut:  

Visi                  :- Menjadi Perusahaan Furnitur Bambu dengan Kualitas   

 Internasional. 

Misi  : - Mengembangkan produk dan inovasi untuk kepuasan pelanggan 

- Memperluas jaringan untuk pasar ekspor dan pasar lokal.  

- Meningkatkan  profesionalisme dan mengembangkan nilai 

budaya disiplin serta tanggung jawab terhadap pekerjaannya. 

Tujuan    : -  Mendapatkan laba maksimum untuk meningkatkan 

 kesejahteraaan stake holder dan karyawan. 

- Memanfaatan bambu menjadi barang yang berkualitas dan 

mempunyai nilai seni tinggi. 

 

 

 



Sumber Daya Manusia 

 

 Salah satu sumberdaya yang paling penting bagi suatu perusahaan adalah 

karyawan atau tenaga kerja, karena dengan adanya karyawan tersebut perusahaan 

dapat berjalan dan melangsungkan kegiatan produksinya.  Rekapitulasi Data 

karyawan pada CV. Suratin dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

 

Tabel 14. Rekapitulasi Data Karyawan di CV. Suratin Bamboo 

Jabatan Jumlah Rata-rata 

Umur 

Status  Tingkat 

Pendidikan 

Bagian pengikatan 4 orang 16-20 Tahun Borongan SLTP 

Bagian talupuh 3 orang 16-20 Tahun Borongan SLTP 

Manajer pemasaran 1 orang 21-30 Tahun Tetap S1 

Bagian finishing 5 orang 21-30 tahun Tetap SLTP 

Bagian rangka 6 orang 21-30 Tahun Borongan SLTP 

Manajer keuangan 1 orang 21-30 Tahun Tetap SLTA 

Manajer produksi 1 orang 21-30 Tahun Tetap SLTA 

Bagian packing 2 orang 31-39 Tahun Tetap SLTP 

Bagian pemotongan/ 

pengupasan bambu  

3 orang 31-39 Tahun Tetap SLTA 

Penjaga toko 3 orang 31-39 Tahun Tetap SLTA 

Supir 1 orang 31-39 Tahun Tetap SLTA 

 

 Pekerjaan yang dilakukan untuk bagian produksi furnitur ini adalah murni 

keterampilan dan  keahlian, oleh karena itu CV. Suratin Bamboo tidak 

mengajukan kualifikasi khusus untuk merekrut tenaga kerjanya. Pelatihan 

karyawan juga dilakukan oleh CV. Suratin Bamboo dalam rangka meningkatkan 

mutu karyawan dan kemampuannya dalam pembuatan furnitur. 

 

Struktur Organisasi 

 

 Struktur organisasi yang dimiliki CV. Suratin Bamboo struktur fungsional  

yang masih sederhana. Posisi tertinggi dijabat oleh direkturyang merupakan 

pemilik dari perusahaan tersebut dengan dibantu beberapa kepala bagian/manager. 

Untuk Struktur organisasi perusahaan CV. Suratin Bamboo dapat dilihat pada 

Gambar 9.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Struktur Organisasi CV. Suratin Bamboo 

Manajer Keuangan  Manajer Produksi Manajer Pemasaran 

Karyawan 

Direktur/Pemilik 



Tugas dan Wewenang : 

1. Direktur : bertanggung jawab atas semua keputusan dalam perusahaan, 

merencanakan biaya operasional bersama manajer keuangan, merencanakan 

produksi harian bersama manajer produksi, dan mengatur kinerja 

pemasaran.  

2. Manajer Keuangan : bertanggung jawab mengatur keluar masuknya uang, 

mencatat arus kas harian. Selain itu manajer keuangan juga merangkap 

sebagai sekretaris perusahaan yang mengatur administrasi perusahaan, dan 

jadwal kedatangan tamu.  

3. Manajer Pemasaran : bertanggung jawab dalam berbagai kegiatan pameran 

yang diikuti oleh perusahaan dan menyambut tamu baik dari dalam maupun 

luar negeri.  

4. Manajer Produksi : bertanggung jawab atas kinerja staf bagian produksi, 

kualitas produk, membuat rencana kerja harian staf bagian produksi, dan 

membuat desain produk. 

5. Staf Bagian Produksi : bertanggung jawab atas pelaksanaan produksi harian 

berdasarkan SOP yang telah dibuat oleh pemilik perusahaan. Bekerja 

dengan cermat dan teliti untuk mempertahankan kualitas produk yang 

dihasilkan. 

 

Pengadaan Bahan Baku  

 

 CV. Suratin Bamboo dalam melaksanakan kegiatan produksinya 

membutuhkan 2 macam bahan baku yaitu: 

1. Bahan baku utama 

Bahan baku utama yang digunakan oleh perusahaan adalah bambu, karena 

produk yang dihasilkannya lebih dari 90% terbuat dari bambu. Jenis bambu 

yang digunakan adalah bambu bitung, bambu andong, bambu mayan,  

bambu hitam.  

2. Bahan baku pembantu 

Pelepah pisang (banana leaves) dan tali rotan merupakan bahan pembantu 

utama dalam pembuatan furnitur bambu yang difungsikan sebagai pengikat 

sendi-sendi maupun pengikat ikatan tempat duduk, sandaran kursi dan alas 

meja. Pemilihan pelepah pisang (banana leaves) dan  rotan sebagai bahan 

pengikat dengan pertimbangan bahwa pelepah pisang (banana leaves)  rotan 

memiliki struktur bahan yang liat dan kuat, memiliki ketahanan yang lama 

serta memiliki nilai seni tersendiri. Dalam pembuatan mebel bambu, 

terdapat 3 (tiga) jenis rotan yang digunakan, yaitu : 

a. Rotan Gelondong, digunakan untuk mengikat dan mempercantik 

pelupuh/papan bambu pada sandaran kursi 

b. Rotan Antik, digunakan untuk mengikat ratan yang telah disusun menjadi 

pelupuh pada alas kursi dan alas meja. 

Bahan-bahan penolong lain yang banyak digunakan adalah borax, boric, 

soda api, H2O,  kayu, lem, ampelas, paku, kuas, vernis, melamin/impra 

dan tinner. 
 Secara rinci jenis bahan baku utama dan bahan baku pembantu dapat 

dilihat pada Tabel 15 berikut: 

 



Tabel 15. Jenis-Jenis Bahan Baku Utama dan Penunjang 

Bahan Baku Jenis Pemasok Jumlah Pemasok 

Bambu Utama Bogor, Sukabumi, Banten 3 

Rotan Penunjang Cirebon 1 

Banana Leaves Penunjang Cirebon 1 

Antik Penunjang Cirebon 1 

Borax Penunjang Bogor 1 

Boric Penunjang Bogor 1 

Soda Api Penunjang Bogor 1 

H2O Penunjang Bogor 1 

Kayu Penunjang Bogor, Sukabumi 2 

Paku Penunjang Bogor 1 

Lem Penunjang Bogor 1 

Amplas Penunjang Bogor 1 

Melamin Penunjang Bogor 1 

Vernis Penunjang Bogor 1 

Tinner Penunjang Bogor 1 

 

 

Aliran Pasok Bahan Baku 

 

 Bahan baku utama CV. Suratin Bamboo adalah bambu. Aliran pasok 

bahan baku bambu perusahaan berasal dari petani bambu daerah Sukabumi, 

Bogor dan Banten melalui para pemborong per wilayah tersebut. Untuk bahan 

baku penunjang lain dapat diperoleh dari daerah toko-toko sekitar Bogor dan 

Cirebon. Berikut ini aliran rantai pasok bahan baku dapat dilihat pada Gambar 10: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Rantai Pasok Bahan Baku 

  

 Meskipun saat ini pasokan bahan baku masih mengandalkan pemborong 

sebagai pemasok, akan tetapi untuk kedepannya perusahaan sudah mempunyai 

kebun bambu yang telah ditanami bibit bambu pada bulan Januari 2012 di daerah 

Sukabumi dan bambu tersebut sudah dapat dipanen untuk 3 tahun yang akan 

datang.  
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Proses Pembuatan dan Pemasaran 

 

 Produk furnitur yang dihasilkan CV. Suratin Bamboo dibuat melalui 

beberapa tahapan yang dilakukan secara cermat dan benar sesuai pesanan 

konsumen. Berikut ini adalah tahapan dalam pengerjaan furnitur bambu di CV. 

Suratin Bamboo: 

1. Pembuatan Sketsa 

Sketsa produk dilakukan oleh kepala bagian perencanaan dan atau dari 

pemilik perusahaan karena inovasi yang dilakukan bisa diperoleh dari mana 

saja sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar. 

2. Pemotongan 

Bambu yang masih dalam bentuk batangan dipotong oleh pekerja bagian 

pemotongan bambu untuk berbagai keperluan sesuai diameter dan panjang 

yang akan dijadikan apa bambu tersebut. Diameter (4-5) cm dipotong 2 

meter untuk jenis pembatas ruangan, bingkai cermin dan pajangan; diameter 

(7-8) cm dipotong 2,20 meter untuk membuat barang seperti lemari, meja 

dan kursi; diameter (10-11) cm digunakan untuk membuat tempat tidur, 

meja makan, kursi malas dan sebagainya; diameter 12 cm keatas digunakan 

untuk membuat barang seperti kursi-kursi besar contohnya bale-bale. 

3. Pengupasan 

Pengupasan disebut juga dengan pengerikan. Pada tahap ini, bambu-bambu 

yang telah dipotong kemudian dikupas kulit luarnya dengan tujuan untuk 

memberi penampakan luar yang lebih bagus karena terlihat serat-seratnya. 

Setelah itu ujung bambu dilubangi dengan menggunakan besi. 

4. Perendaman (pengawetan) 

Bambu yang telah dikupas kemudian direndam dalam bak berlantai semen 

berisi air dan sudah diberi cairan kimia pengawet (borax, boric, soda api dan 

H2O) selama 4 hari dengan tujuan supaya bambu tersebut awet dan tahan 

lama serta tidak diserang kutu atau rayap. 

5. Pengeringan 

Setelah diangkat dari perendaman, bambu dijemur pada panas matahari 

langsung selama ± 1 hari lalu diangin-anginkan tidak terkena matahari 

langsung ± 2 minggu sampai 1 bulan dengan posisi berdiri. Tujuan diangin-

anginkan supaya bambu tersebut tidak pecah-pecah karena pengeringan 

yang terlalu cepat. Selama pengeringan bambu tidak boleh digunakan 

karena apabila bambu digunakan dalam keadaan basah biasanya akan 

berjamur. 

6. Pembuatan rangka 

Bambu yang telah kering dan siap dipakai kemudian dirangkai sesuai 

dengan model barang yang ingin dibentuk dan sesuai permintaan Hasil dari 

proses ini berupa produk setengah jadi. 

7. Pengikatan dan Pembuatan Talupuh 

Rangka yang sudah dibuat diikat sisi-sisinya dengan menggunakan rotan, 

kemudian dipasang telupuk. Talupuh dibuat dengan cara membelah bambu 

dalam belahan kecil, lalu disusun rapi dan diikat menggunakan antik. 

8. Finishing 

Finishing adalah tahap akhir dan penyempurnaan produk. Sebelum 

finishing, rangka produk dicek terlebih dahulu untuk mencegah barang cacat 



sehingga dapat merugikan perusahaan. Finishing terdiri dari pengemplasan 

atau penghalusan, penyemprotan, pemberian warna, pemasangan kaca, busa, 

dan kunci untuk produk yang memakai barang tersebut. 

9. Packing 

Barang yang sudah jadi dikemas menggunakan kardus. Untuk produk yang 

membutuhkan ruang yang besar seperti tempat tidur dan lemari, produk 

tersebut dapat dibongkar pasang untuk dikirim ke pelanggan dengan sistem  

knock down sehingga dapat menghemat tempat untuk selanjutnya dikirim ke 

konsumen/pelanggan. 

10. Pengiriman 

Barang yang sudah selesai dikemas, barang tersebut dicatat dan dibereskan 

administrasinya seperti surat jalan dan faktur penjualan kemudian produk 

tersebut dikirim ke tempat konsumen/pelanggan, setelah itu dimasukkan ke 

dalam kontainer yang telah disiapkan oleh perusahaan Ekpedisi muatan 

Kapal Laut (EMKL). Kontainer yang telah siap akan membawa barang ke 

pelabuhan Jakarta, yaitu Tanjung Priok. Biaya pengangkutan untuk jasa 

transportasi EMKL tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pihak konsumen. 

 Diagram alir produksi/pembuatan dan pemasaran furnitur bambu dapat di 

lihat pada Gambar 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Diagram Alir Produksi/Pembuatan dan Pemasaran Furnitur Bambu 
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5   HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 

Strategi Bauran Pemasaran 4P (Product, Price, Place, Promotion) 

 

 Dalam strategi pemasaran melalui bauran pemasaran yang selama ini 

dilaksanakan oleh CV.Suratin Bamboo, dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Product (Produk) 

 Produk utama yang dihasilkan CV. Suratin Bamboo adalah furnitur bambu 

yang terdiri dengan berbagai desain. Jenis-jenis produk unggulan yang dibuat 

oleh CV. Suratin Bamboo antara lain: tempat tidur, meja, kursi, lemari, sofa. 

Perusahaan telah membagi segmen pasarnya menjadi tiga segmen utama 

berdasarkan kualitas produk. Perusahaan menyediakan produk dengan 3 kualitas 

yang berbeda (KW 1, KW 2, KW 3). KW 1 adalah produk furnitur dengan 

kualitas tertinggi dan harga jual yang mahal dan ditujukan untuk ekspor. KW 2 

adalah produk furnitur dengan kualitas menengah. Produk ini ditujukan untuk 

segmen pasar masyarakat dalam negeri khususnya Jabodetabek, KW 3 adalah 

produk furnitur dengan kualitas terendah dan harga termurah, produk ini ditujukan 

untuk konsumen dalam negeri yang masih sensitif terhadap harga.  

 Saat ini umumnya desain produk ekspor sebagian besar ditentukan oleh 

para konsumen/distributor . Hal ini menyebabkan perusahaan menjadi pasif 

untuk membuat desain produk baru. Kelebihan perusahaan dalam produk adalah 

kualitas produk yang unggul dan garansi 100% apabila terjadi kerusakan. 

Kualitas produk yang unggul dan garansi yang diberikan dinilai tidak cukup 

untuk menarik para konsumen baru. Perusahaan harus membuat inovasi desain 

produk lain agar barang yang ditawarkan bervariasi sehingga dapat menarik untuk  

konsumen baru. 

2. Price (Harga) 

 Harga produk ekspor CV. Suratin Bamboo di ditetapkan berdasarkan 

biaya produksi yang telah dikeluarkan dan ditambah tingkat keuntungan yang 

diinginkan oleh CV. Suratin Bamboo sebesar 30% dari total biaya produksi. 

Semakin tinggi biaya produksi maka semakin tinggi harga suatu produk. 

Perbedaan biaya produksi dapat disebabkan oleh jenis bahan baku dan bahan 

pembantu, desain produk, tingkat kesulitan pengerjaan produk. Harga produk 

furnitur dengan menggunakan bambu hitam lebih murah bila dibandingkan 

dengan bambu natural yang berasal dari bambu andong, bambu bitung) karena 

bambu natural menggunakan perawatan ekstra bila dibanding bambu hitam.  

 

Tabel 16. Kisaran Harga Furnitur  CV. Suratin Bamboo Tahun 2012 

No Produk Satuan Kisaran Harga (Rp) 

   Lokal  Ekspor 

1 Tempat Tidur Unit 900,000-1,500,000 1,800,000 – 3,800,000 

2 Sofa Ruang Tamu Set 700,000-1,600,000 3,000,000 – 6000,000 

3 Sofa Teras Set 600,000-1,200,000 2,000,000 – 4,000,000 

4 Lemari Unit 800,000-1,300,000 1,500,000 – 3,000,000 

5 Kursi Makan Set 650,000-1,400,000 2,500,000 – 4,500,000 

6 Cabinet  Unit 400,000-1,000,000 1,800,000 – 2,500,000 

Sumber : Data Internal CV. Suratin Bamboo. 



CV. Suratin Bamboo menetapkan harga jual produk yang fleksibel, sehingga 

harga yang ditawarkan dapat berfluktuasi tergantung dari kesepakatan harga antara 

konsumen dan  perusahaan. CV. Suratin Bamboo juga mempunyai kebijakan 

harga promosi bagi produk tertentu dan untuk para pembeli potensial.  Harga 

diskon juga dapat dilakukan oleh perusahaan bila berhadapan pada pembeli yang 

sudah menjadi pelanggan  tetap. Mata uang yang digunakan sebagai alat 

pembayaran konsumen baik lokal maupun luar negeri adalah rupiah karena 

perusahaan tidak ingin menanggung resiko karena nilai dolar yang berfluktuasi. 

Sistem pembayaran dilakukan selama ini menggunakan tiga cara, yaitu letter of 

credit, down payment, dan cash on delivery.  

Dalam strategi penerapan harga, CV. Suratin Bamboo dinilai sudah tepat 

karena apabila perusahaan menetapkan harga jual yang tidak fleksibel maka 

kemungkinan apabila ada konsumen yang menawar lebih rendah dari harga tersebut 

akan mengurungkan niatnya untuk membeli produk furnitur di CV. Suratin 

Bamboo. 

3. Place (Tempat/Distribusi) 
 Setiap pesanan yang diterima oleh perusahaan berasal dari internet atau 

konsumen yang datang ke pabrik setelah terjadi kesepakatan untuk daftar pesanan, 

maka pihak konsumen harus memberikan uang muka sebesar 30%, setelah uang 

muka diterima maka perusahaan akan memulai untuk produksi, setelah produksi 

selesai maka barang tersebut langsung dikirim ke tempat tujuan konsumen dengan 

menggunakan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL). 

  Pabrik CV. Suratin Bamboo terletak diTanah Baru, Bogor dengan luas tanah 

1100 m² , Pemilihan lokasi pabrik didasarkan atas lokasi yang strategis karena jalan 

untuk menuju pabrik dapat diakses dengan mudah dan lokasi pabrik yang dekat 

dengan jalan tol. 

 Saat ini CV. Suratin Bamboo bekerja sama dengan PT. Bahtera sebagai jasa 

transportasi EMKL. Barang-barang yang siap dikirimkan akan dikemas dan 

dimasukkan ke dalam kontainer yang telah disiapkan oleh perusahaan 

EMKL.Kontainer yang telah siap akan membawa barang ke pelabuhan Jakarta, 

yaitu Tanjung Priok. Biaya pengangkutan untuk jasa transportasi EMKL tersebut 

ditanggung sepenuhnya oleh pihak konsumen. 

 Saat ini untuk lokasi yang perusahaan dinilai cukup baik dan sesuai 

dengan kondisi perusahaan karena dapat diakses dengan mudah bagi konsumen 

serta untuk mempermudah proses pengangkutan barang  ke kontainer.  

4. Promotion (Promosi) 

 Pemasaran dari CV. Suratin Bamboo sebagian besar ditujukan untuk pasar 

ekspor. CV. Suratin membidik pasar ekspor dengan alasan daya jual furnitur 

bambu di pasar luar negeri lebih tinggi dibandingkan dengan pasar lokal. Untuk 

mempromosikan produknya, CV. Suratin Bamboo melakukan kegiatan promosi 

antara lain:   

a. Membuka 3(tiga) showroom yang berada di Banten, Bogor, Sukabumi. 

b. Membuat brosur mengenai produk-produk yang ditawarkan. 

c. Membuat website www.suratinbamboo.com yang digunakan sebagai alat 

atau media untuk memasarkan produknya akan tetapi website tersebut 

dinilai kurang menarik karena pada website tersebut tidak menjelaskan 

mengenai detail produk yang ditawarkan sehingga calon konsumen kurang 

mendapatkan informasi yang diinginkan. 



d. Mengikuti pameran lokal daerah Jabodetabek serta pernah mengikuti 

pameran di Jerman, Prancis dan Dubai yang disponsori oleh dinas 

pemerintah Kota Bogor akan tetapi 2 tahun terakhir perusahaan tidak aktif 

mengikuti pameran. 

Pemasaran yang dilakukan saat ini masih dinilai kurang sesuai karena 

pemasaran yang sudah dilakukan masih pasif, sehingga perlu adanya ide kreatif 

untuk pemasaran baru seperti  aktif dalam sosial media, mengikuti komunitas atau 

asosiasi furnitur untuk berbagi informasi dalam hal prospek pasar potensial, serta 

aktif mengikuti pameran furnitur internasional sehingga sesuai dengan target 

pasar  yang diinginkan yaitu target pasar ekspor. 

 

 

Analisis Lingkungan Internal 

 

Manajemen 

 

 Sistem manajemen yang dimiliki oleh perusahaan masih sederhana, hal 

ini juga dipengaruhi oleh struktur organisasi yang juga masih sederhana. 

Pengambilan  keputusan dalam perusahaan masih didominasi oleh pimpinan 

perusahaan yang juga menjadi pemilik perusahaan sehingga ruang gerak 

karyawan masih terbatas. Jenis pekerjaan di perusahaan ini terbagi 3(tiga) 

yaitu bagian produksi, bagian pemasaran bagian dan keuangan/administriasi. 

Tersedianya sumberdaya manusia untuk bagian produksi yang berpengalaman 

merupakan kekuatan bagi perusahaan. Hal ini juga didukung dengan adanya 

sistem tenaga kerja yang bersifat borongan dan harian sehingga perusahaan 

dapat dengan mudah mengatur jumlah tenaga yang dibutuhkan pada suatu waktu 

tertentu. Bila perusahaan banyak menerima pesanan, maka perusahaan dapat 

menambah karyawan dari tenaga kerja borongan atau harian tersebut. 

Kelemahannya, tenaga kerja borongan dan harian tersebut memiliki pendidikan 

yang sangat rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini dapat 

meperlambat jalannya produksi.  Kekuatan bagi CV. Suratin Bamboo untuk 

bagian pemasaran adalah  perusahaan mempunyai satu orang karyawan pemasaran 

untuk menangani pesanan dari dalam dan luar negeri dengan tingkat pendidikan 

yang sarjana (S1) sehingga dapat mempengaruhi kelancaran produksi. 

 

Keuangan/Akuntansi 

 

 Dari sisi keuangan, CV. Suratin Bamboo saat ini masih menggunakan 

sistem akuntansi tradisional dan belum terkomputerisasi sehingga masih banyak 

pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan dilakukan secara manual dan hal 

ini menyebabkan kurang efektifnya kinerja keuangan. Mengenai sistem 

pembayaran pesanan dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan 

kebijakan perusahaan dan hasil transaksi yang dilakukan, tetapi pada umurnnya 

pembayaran dilakukan dengan menggunakan fasilitas L/C atau transfer antar 

bank. Biasanya persentase pembayaran uang muka yang ditetapkan adalah  30% dari 

total pemesanan, setelah itu pelunasan akan dilakukan setelah barang tersebut selesai 

diproduksi dan siap dikirim.  



 Berkaitan dengan penetapan harga produk, perusahaan 

memberikan presentase profit yang relatif dan fleksibel kepada pembelinya. Hal 

yang dimaksud adalah perusahaan tidak mengambil profit yang sama pada 

semua pembeli tetapi disesuaikan dengan: 

1. Jenis dan jumlah barang yang dibeli. 

2. Jenis pembeli (pembeli yang merupakan pelanggan baru atau lama).  

 

Pemasaran 

 

 Saat ini perusahaan hanya memiliki satu karyawan bagian pemasaran. Hal 

tersebut menyebabkan kinerja bagian pemasaran kurang maksimal. Selain itu, 

pemilik selaku pemegang kekuasaan tertinggi tidak pernah memberikan target 

kepada bagian pemasaran. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya bagian 

pemasaran dalam memasarkan produk CV. Suratin Bamboo .  

Pemasaran yang dilakukan oleh CV. Suratin Bamboo saat ini sebagian 

besar adalah untuk pasar ekspor dengan 

 perbandingan 70% untuk pasar ekspor dan 30% untuk pasar lokal. 

Pemesanan produk bisa dilakukan via telepon, e-mail, datang ke showroom-

showroom yang dimilik perusahaan yang berada di Banten, Bogor, dan Sukabumi 

atau  bisa datang langsung ke pabrik. 

 

Produksi 

 

Kegiatan produksi pada CV. Suratin Bamboo dilakukan setiap hari Senin 

sampai Sabtu pukul 07.00 – 16.00 WIB. CV. Suratin Bamboo memproduksi 

furnitur berdasarkan pesanan dari pelanggan atau konsumen dan menyediakan 

stock barang untuk dijual di showroom. Produksi dilakukan dengan 

mengandalkan tenaga manusia mengingat industri furnitur adalah industri yang 

memerlukan seni dalam pengerjaannya akan tetapi tetap masih dibantu dengan 

peralatan dan mesin untuk memudahkan dalam pengerjaannya serta 

mengandalkan keahlian para karyawannya. Produk yang dihasilkan merupakan  

hand made oleh karena itu proses pengerjaannya dibutuhkan waktu  rata-rata yaitu 

1 minggu untuk menghasilkan 1 produk. Setiap produk yang dihasilkan harus di 

uji kualitas oleh manajer produksi terlebih dahulu, hal ini dilakukan untuk 

menghindari produk cacat sebelum tiba ke tangan konsumen. Selama ini bagian 

produksi melaksanakan kegiatannya dengan kontinu dengan kapasitas produksi 

rata-rata 1(satu) kontainer untuk diekspor setiap bulan. 

 

Sistem Informasi 

 

 CV. Suratin Bamboo mempunyai 2 unit komputer untuk mempermudah 

pekerjaan para staf. Komputer yang ada saat ini belum digunakan secara optimal 

mengingat semua jenis pekerjaan masih diolah dengan sistem 

sederhana/tradisional dan belum terkomputerisasi. Hanya 1 unit komputer yang 

ada di bagian pemasaran yang sudah dilengkap dengan sistem on-line internet 

untuk mengecek homepage yang dimiliki oleh CV. Suratin Bambooo dan 

membalas email yang diterima. Saat ini CV. Suratin Bamboo sudah mempunyai 

website sendiri dengan nama www.suratinbamboo.com akan tetapi web tersebut 

http://www.suratinbamboo.com/


masih dinilai kurang menarik karena tidak menyediakan detail produk serta 

updating berita atau produk terbaru dari perusahaan.  

 

Penelitian dan Pengembangan 

 

 CV. Suratin Bamboo belum mempunyai bagian khusus untuk melakukan 

kegiatan penelitian dan pengembangan. Selama ini perusahaan belum pernah 

melakukan riset pasar akan mengenai  tren furnitur bambu terbaru dan  variasi 

produk. Informasi mengenai trend furnitur terbaru didapat dari pengalaman 

pimpinan dan konsumen yang bertindak sebagai distributor. Konsumen tersebut 

biasanya memberikan ide-ide untuk desain terbaru untuk CV. Suratin Bamboo 

agar dapat mengembangkan produknya agar variatif. Saat ini CV.Suratin Bamboo 

sudah mempunyai wacana untuk melakukan penelitian dan pengembangan, akan 

tetapi realisasinya masih belum berjalan dengan baik. 

  

 

Analisis Lingkungan Eksternal 

 

Lingkungan Makro 

 

Ekonomi 

 Walaupun saat ini terjadi krisis ekonomi Amerika dan Eropa akan tetapi 

minat masyarakat di benua tersebut masih potensial khususnya untuk furnitur 

bambu karena sebagian pendapatan nasional perkapitanya masih sangat tinggi 

sehingga mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Tingkat pendapatan 

nasional perkapita dapat dilihat pada Tabel 17. 

 

Tabel 17. Pendapatan Perkapita Negara Pengimpor Furnitur (Dalam USD) 

No Negara 2007 2008 2009 2010 2011 

1 Amerika Serikat 46,910 47,890 46,080 47,350 48,450 

2 Jepang 37,650 37,840 37,580 42,050 45,180 

3 Belanda 46,310 48,820 48,530 48,920 49,730 

4 Inggris 44,310 45,460 40,970 38,140 37,780 

5 Jerman 39,440 42,520 42,400 42,970 43,980 

6 Perancis 38,900 41,940 42,380 42,190 42,420 

7 Italia 34,030 35,760 35,570 35,530 36,330 

8 Belgia 41,450 45,180 44,700 45,780 46,160 

9 Spanyol 29,400 31,850 32,020 31,460 30,990 

10 Australia 37,110 42,270 43,860 46,200 - 
Sumber : www.worldbank.org 

 

 Dari data tersebut dapat diketahui bahwa negara Amerika dan Eropa 

merupakan pangsa terbesar untuk ekspor, namun demikian CV. Suratin Bamboo 

harus mencoba untuk melakukan perluasan pemasaran di negara selain di Eropa 

dan Amerika agar CV. Suratin Bamboo tidak selalu mengandalkan pasar Eropa 

sebagai pangsa sasarannya. 

 

 

http://www.worldbank.org/


Sosial, Budaya, Demografi, Lingkungan 

 

 Pengolahan bambu yang tepat dapat menghasilkan karya yang bernilai 

seni tinggi dan artistik sehingga dapat dikagumi masyarakat luas khususnya untuk 

furnitur bambu. Furnitur bambu mempunyai nilai seni yang tinggi dan artistik 

karena terbuat dari bahan yang ramah lingkungan dan produknya tidak pasaran 

seperti furnitur kebanyakan karena produk furnitur bambu dibuat secara 

handmade. Saat ini kepercayaan masyarakat akan furnitur bambu semakin 

meningkat karena adanya kepastian kualitas dari produk itu sendiri. 

 CV. Suratin Bamboo memproduksi furnitur bambu karena perusahaan 

menangkap peluang bisnis yang ada karena terinspirasi bahwa di Indonesia 

terdapat banyak menghasilkan jenis bambu yang berkualitas dan bambu tersebut 

mempunyai banyak kegunaan apabila diolah dengan cara yang tepat selain itu 

sebagian besar bambu di Asia oleh karena itu bambu dapat dijual ke mancanegara 

terutama negara-negara empat musim yang tidak mempunyai bahan baku bambu. 

Karena potensi dan banyaknya manfaat bambu maka pengembangan untuk bisnis 

bambu kedepannya sangatlah terbuka. 

 Saat ini CV. Suratin Bamboo berlokasi di Bogor, alasan pemilihan lokasi 

ini antara lain karena di daerah tersebut  sangat cocok untuk industri furnitur 

karena dekat dengan bahan baku dan  akses jalan yang strategis dan dekat dengan 

jalan tol sehingga mempermudah untuk melakukan pengangkutan dengan 

kontainer.   

 

Politik, Hukum dan Kebijakan Pemerintah 

 

 Bambu merupakan jenis hasil hutan bukan kayu (HHBK), peraturan 

pemerintah tentang HHBK dalam kawasan hutan produksi sudah diatur dalam  

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 dan Permenhut P35/Menhut-II/2007 

sedangkan untuk strategi pengembangan HHBK nasional diatur dalam  Permenhut 

No. P19/Menhut-II/2009. 

 Peraturan yang ada  dinilai kurang oleh para industri yang mengelola 

bambu karena belum adanya peraturan pemerintah mengenai perlindungan dan 

standarisasi ekspor bambu , hal ini disebabkan karena sebelumnya perhatian 

pemerintah dan swasta masih kurang untuk komoditi bambu karena bambu 

dianggap belum merupakan prioritas untuk dikembangkan sehingga belum 

kebijakannya belum terintergrasi antara sektor pengembangan hulu dan  hilir.  

 Pemerintah saat ini menyadari bahwa pentingnya bambu sebagai aset yang 

dimiliki Indonesia karena kondisi tanaman bahan baku bambu di Indonesia 

semakin menurun karena adanya ekspor bambu mentah. Dukungan dan peran 

serta pemerintah sangat membantu para industri khususnya industri furnitur 

bambu dalam mengembangkan dan mempromosikan industri furnitur bambu yang 

dimiliki Indonesia. Pemerintah saat ini berupaya untuk mendukung dan 

mengembangkan komoditi bambu agar dapat diekspor sebagai barang  jadi 

sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi industri bambu yang bersangkutan dan 

pemerintah. Pemerintah melalui berbagai Kementerian antara lain Kementerian 

Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian 

Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Kementerian Luar Negeri mulai 

fokus pada potensi bambu nasional dan pada tanggal 23 Oktober 2011 telah 



diterbitkan Deklarasi Bambu Nasional “Pengembangan Industri Bambu Nasional 

dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Berkelanjutan” yang 

ditandatangi oleh tiga kementerian yaitu: Kementreian Perencanaan dan 

Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementrian Kehutanan, dan Kementerian 

Perindustrian. 

  

Teknologi 

 

 Kemajuan teknologi yang terjadi pada masyarakat dunia telah memberi 

keuntungan bagi industri furnitur bambu khususnya kemajuan teknologi di bidang 

komputer dan teknologi dibidang produksi yang merupakan peluang bagi 

perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasar luar negerinya. Kemajuan di bidang 

produksi yang telah digunakan oleh CV. Suratin Bamboo yaitu penggunaan oven 

sebagai alat untuk mengeringkan kadar air didalam bambu agar bambu tidak 

mudah berjamur. Kemajuan di bidang komputer yaitu adanya akses internet yang 

dapat memberikan peningkatan untuk pemasaran furnitur bambu, perusahaan 

sudah memiliki website yang dapat diakses oleh masyarakat seluruh dunia 

sehingga masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi mengenai produk 

bambu selain itu perusahaan dapat melakukan percakapan melalui email atau 

percakapan langsung dengan konsumen maupun calon konsumen sehingga 

penggunaan  komputer sangat membantu untuk berkomunikasi dan ajang promosi. 

 

Lingkungan Industri (Porter’s Five Forces Model) 

 

 Analisis lingkungan industri bertujuan mengidentifikasi dan menilai 

faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi persaingan tersebut. Analisis industri 

yang dilakukan didasarkan pada konsep Competitive Strategi Porter yang 

menganalisis persaingan bisnis berdasarkan lima variable utama yang disebut 

Lima Kekuatan Persaingan yang terdiri dari masuknya pendatang baru sebagai 

pesaing, kekuatan tawar menawar pembeli, kekuatan tawar menawar pemasok, 

ancaman produk pengganti, persaingan dalam industri (Porter, 2007). 

 Secara rinci kategori faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi persaingan 

tersebut dijelaskan dibawah ini. 

 

Tabel 18. Rekapitulasi Hasil Analisis Industri Furnitur Bambu 

No Variabel 
Total 

skor 

Intensitas 

Persaingan 
Ranking 

1 Ancaman pendatang baru 3,570 Sedang I 

2 Kekuatan tawar menawar pembeli 2,733 Sedang V 

3 Kekuatan tawar menawar pemasok 3,524 Sedang II 

4 Ancaman produk pengganti/ subtitusi 3,047 Sedang III 

5 
Persaingan antar perusahaan dalam 

industri 
2,865 Sedang IV 

 Intensitas Persaingan 3,148 Sedang 
Keterangan 

Interval Nilai:  1,00 – 2,33 = Rendah 

  2,34 – 3,67 = Sedang 

  3,67       = Tinggi 

   



 Hasil analisis industri yang dilakukan memberikan gambaran secara 

menyeluruh bahwa industri furnitur memiliki intensitas persaingan kategori 

sedang dengan skor 3,148. Ancaman tertinggi dalam industri furnitur bambu ini 

adalah ancaman pendatang baru dengan skor 3,570. 

 

Ancaman Pendatang baru 

 

 Masuknya perusahaan pendatang baru akan menimbulkan sejumlah 

implikasi bagi perusahaan yang sudah ada, antara lain terjadinya perebutan 

market-share, perebutan sumberdaya produksi seperti bahan baku dan tenaga kerja 

serta terjadinya penjualan produk dengan harga lebih rendah dari harga pasar yang 

dilakukan oleh pendatang baru. Hal tersebut dapat menimbulkan ancaman bagi 

perusahaan yang telah ada. Ancaman masuknya pendatang baru ditentukan oleh 

beberapa parameter penghambat yang sering disebut gambatan masuk (barrier to 

entry), antara lain yaitu skala ekonomi, diferensiasi produk, kebutuhan modal, 

akses ke saluran distribusi, kebijakan pemerintah. Ancaman pendatang baru 

dipengaruhi besar kecilnya hambatan masuk ke dalam industri. Semakin tinggi 

hambatan yang masuk semakin rendah ancaman yang masuk dari pendatang baru. 

 

Tabel 19. Intensitas Ancaman Pendatang Baru 

Parameter Ancaman Pendatang Baru Bobot Peringkat Skor 

Skala ekonomi 0,149 3 0,447 

Diferensiasi produk 0,174 4 0,696 

Kebutuhan Modal 0,209 4 0,836 

Biaya peralihan 0,149 3 0,447 

Akses ke saluran distribusi 0,187 4 0,748 

Kebijakan pemerintah 0,132 3 0,396 

Total 1,000  3,570 

 

Hasil analisis ancaman pendatang baru  menunjukkan intensitas ancaman 

perndatang baru tergolong sedang yaitu dengan skor 3,570. Ancaman pendatang 

baru sedang berarti akses untuk memasuki pasar furnitur tidak terlalu sulit akan 

tetapi untuk memasuki industri ini dibutuhkan modal yang cukup besar yaitu 

dengan bobot 0,209 untuk memproduksi jumlah produk yang banyak dan 

investasi peralatan produksi yang lebih modern untuk menekan biaya tenaga kerja 

dan menghasilkan produk yang memiliki kualitas yang lebih baik. Ancaman 

pendatang baru untuk furnitur bambu di indonesia dinilai masih sedikit, akan 

tetapi saat ini ancaman pendatang baru berasal dari luar negeri antara lain China, 

Vietnam dan Thailand. 

 

Kekuatan Tawar Menawar Pemasok 

 

 Analisis kekuatan tawar menawar pemasok ditujukan untuk melihat 

kemampuan pemasok dalam mempengaruhi industri melalui kenaikan harga atau 

pengurangan kualitas produk. Kekuatan tawar menawar pemasok ditentukan oleh 

jumlah pemasok, tingkat diferensiasi produk, peran produk yang dipasok bagi 

pelanggan industri, kepentingan pelanggan terhadap pemasok, ancaman terhadap 



produk subtitusi, ancaman integrasi ke depan oleh pemasok. Semakin penting 

produk yang dipasok maka akan semakin kuat posisi tawarnya. 

 

Tabel 20. Intensitas Kekuatan Tawar-Menawar Pemasok 

Parameter Tawar Menawar Pemasok Bobot Peringkat Skor 

Jumlah pemasok 0,170 3 0,510 

Tingkat diferensiasi produk 0,159 4 0,636 

Peran produk yang dipasok bagi pelanggan industri 0,206 4 0,824 

Kepentingan pelanggan terhadap pemasok 0,153 3 0,459 

Ancaman terhadap produk subtitusi 0,158 4 0,632 

Ancaman intergrasi ke depan oleh pemasok 0,153 3 0,459 

Total 1,000  3,524 

  

 Hasil analisis kekuatan tawar menawar pemasok yang dilakukan 

menghasilkan bahwa kekuatan tersebut pada lingkungan industri furnitur 

dikategorikan sedang dengan skor 3,523. Berdasarkan hasil pengolahan data 

faktor utama, penyebab ancaman dari adanya kekuatan tawar menawar pemasok 

adalah jumlah pemasok dengan bobot 0,170.  Jumlah pemasok dalam hal ini yaitu 

pemasok bambu terhitung cukup sedikit. Contohnya pemasok bambu saat ini 

dipasok oleh 3 orang pemborong/perantara bambu. yang berada di daerah Bogor, 

Sukabumi, Banten. Karena bambu dibeli dari perantara maka terkadang perantara 

bambu tersebut menaikkan harga secara tiba-tiba.  

 

Kekuatan Tawar Menawar Pembeli 

 

 Saat konsumen berbelanja suatu barang dengan jumlah dan jumlah yang 

besar, daya tawar konsumen dapat merepresentasikan kekuatan besar yang 

mempengaruhi intensitas persaingan dalam industri. Semakin banyak pilihan yang 

tersedia bagi pembeli maka akan membuat posisi pembeli semakin kuat. Tingkat 

kekuatan daya tawar menawar pembeli ditentukan oleh ketergantungan 

perusahaan terhadap pembeli, karakteristik produk, biaya pengalihan pembeli, 

nilai produk dalam struktur biaya pembeli, keuntungan yang diperoleh pembeli, 

kesempatan intergrasi ke belakang, tingkat kepentingan kualitas produk bagi 

pembeli, informasi yang dimiliki pembeli. Berikut ini hasil analisis terhadap 

kekuatan tawar menawar pembeli terhadap furnitur bambu. 

 

Tabel 21. Intensitas Kekuatan Tawar Menawar Pembeli 

Parameter Tawar Menawar Pembeli Bobot Peringkat Skor 

Ketergantungan perusahaan terhadap pembeli 0,161 4 0,644 

Karakteristik produk 0,111 2 0,222 

Biaya pengalihan pembeli 0,128 3 0,384 

Nilai produk dalam struktur biaya pembeli 0,111 3 0,333 

Keuntungan yang diperoleh pembeli 0,122 2 0,244 

Kesempatan integrasi kebelakang 0,089 2 0,178 

Tingkat kepentingan kualitas produk bagi pembeli 0,172 3 0,516 

Informasi yang dimiliki pembeli 0,106 2 0,212 

Total 1,000  2,733 



 Hasil analisa lingkungan industri furnitur menunjukkan bahwa kekuatan 

tawar menawar pembeli dikategorikan sedang sebesar 2,733. Faktor yang 

berpengaruh dalam parameter kekuatan tawar menawar pembeli adalah 

ketergantungan perusahaan terhadap pembeli dengan bobot 0,126, karena pembeli 

cenderung memilih model terbaru yang bersifat unik, sehingga perusahaan harus 

selalu memperhatikan perkembangan trend model furnitur yang berkembang. 

 

Ancaman Barang Subtitusi 

 

 Ancaman produk subtitusi ditentukan oleh jumlah produk yang memiliki 

fungsi sama, tingkat perkembangan teknologi, tingkat harga produk subtitusi, 

besarnya biaya pengalihan.  

 

Tabel 22. Intensitas Ancaman Barang Subtitusi/Pengganti 

Parameter Ancaman Barang 

Subtitusi 
Bobot Peringkat Skor 

Produk yang memiliki fungsi sama 0,255 3 0,765 

Tingkat perkembangan teknologi 0,226 3 0,678 

Tingkat harga produk subtitusi  0,283 4 1,132 

Besarnya biaya pengalihan 0,236 2 0,472 

Total 1,000  3,047 

  

 Hasil analisis ancaman produk subtitusi/pengganti menunjukkan bahwa  

tingkat ancamannya dikategorikan sedang dengan skor sebesar 3,047, hal tersebut 

diakibatkan oleh tingkat harga produk subtitusi lebih murah dengan bobot 0,283. 

Barang subtitusi tersebut antara lain furnitur yang terbuat dari particle board, 

plastik dan  rotan. Bila terdapat produk subtitusi dengan harga yang lebih murah, 

maka masyarakat cenderung memilih produk tersebut.  

 

Persaingan Antar Perusahaan Dalam Industri 

 

 Persaingan dalam industri sangat mempengaruhi kebijakan dan kinerja 

perusahaan. Faktor yang berpengaruh pada tingkat persaingan dalam industri 

antara lain jumlah pesaing, pertumbuhan industri, jumlah biaya tetap, 

pertumbuhan kapasitas, diferensiasi produk, hambatan untuk keluar industri, 

karakteristik pesaing. 

 

Tabel 23. Intensitas Persaingan Antar Perusahaan Dalam Industri 

Parameter Persaingan Antara Perusahaan Bobot Peringkat Skor 

Jumlah pesaing 0,140 3 0,421 

Pertumbuhan Industri 0,135 2 0,269 

Jumlah biaya tetap 0,140 3 0,421 

Penambahan kapasitas 0,158 3 0,474 

Diferensiasi produk 0,146 3 0,438 

Hambatan untuk keluar industri 0,117 3 0,351 

Karakterisktik pesaing 0,164 3 0,491 

Total 1,000  2,865 



 Hasil analisis ancaman persaingan antar perusahaan dalam industri 

dikategorikan sedang yaitu dengan skor 2,865. Karakteristik pesaing yang 

beragam seperti eksistensi perusahaan dalam memasarkan produk untuk ekspor, 

kualitas produk, harga produk dan variasi model yang dihasilkan merupakan 

faktor ancaman yang tertinggi dengan bobot 0,164.  

 Pesaing terberat didalam negeri CV.Suratin Bamboo saat ini adalah 

pesaing yang sudah cukup lama eksis di dalam industri ini (bukan pendatang baru) 

. Adapun perusahaan-perusahaan yang dianggap sebagai pesaing terberat dari CV. 

Suratin Bamboo antara lain adalah Shaniqua, Batavia Bamboo, Bamboo Bali, 

Jaya Bamboo Furniture, Langgeng Jaya. Para pesaing tersebut juga telah bermain 

lama dalam pasar lokal dan ekspor. 

 

Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan 

 

 Untuk melakukan analisis internal perusahaan maka yang harus 

diperhatikan adalah melakukan identifikasi mengenai faktor-faktor yang menjadi 

kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam menghadapi peluang dan ancaman 

yang ada. Kekuatan dan kelemahan perusahaan dihasilkan dari analisis lingkungan 

internal perusahaan. 

 Hasil pengamatan dan pembahasan analisis lingkungan internal dapat 

dirangkum menjadi faktor-faktor kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :  

1. Kekuatan (Strenghts) 

a. Tenaga kerja pemasaran yang berpengalaman dan berpendidikan 

Tenaga pemasaran yang berpengalaman dan berpendidikan merupakan 

modal penting untuk kelangsungan jelannya kegiatan. Saat ini CV. Suratin 

Bamboo mempunyai 1 (satu) orang tenaga kerja pemasaran untuk 

memasarkan produknya.   

b. Harga jual yang fleksibel 

Harga merupakan hal yang penting dalam kegiatan pemasaran. CV. Suratin 

Bamboo menetapkan harga yang fleksibel. Hal ini dilakukan perusahaan agar 

harga dapat bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis. 

c. Kualitas produk yang unggul 

Kualitas produk furnitur bambu yang dihasilkan CV. Suratin Bamboo 

dinilai sangat baik, ditandai dengan klaim atas produk cacat hanya 1% dari 

total keseluruhan produk yang telah di ekspor. Perusahaan mempunyai 

komitmen untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan  selalu  menjaga 

standar kualitasnya. 

d. Pengendalian mutu yang ketat 

Sebelum barang tersebut diproduksi menjadi barang jadi, setiap 

tahapannya selalu diawasi langsung oleh manajer produksi agar tidak 

terjadi kesalahan atau kecacatan dalam produksi, sehingga produk yang 

dihasilkan dapat memenuhi kualitas standar yang telah ditentukan.  

e. Lokasi pabrik yang strategis 

Pabrik CV. Suratin bamboo yang berada di lokasi strategis yang sangat 

menguntungkan dari segi kemudahan konsumen untuk berkunjung dan 

transportasi untuk mengangkut barang secara tidak langsung mempermudah 

jalannya usaha. 

2. Kelemahan (Weakness) 



a. Keterbatasan Modal 

 Dalam mengembangkan sebuah perusahaan, modal sangat diperlukan untuk 

mendukung jalannya produksi dan pemasaran. Dalam hal permodalan             

CV. Suratin Bamboo memiliki keterbatasan karena usaha ini masih dalam 

bentuk UKM yang dimiliki oleh perseorangan. 

b. Pengambilan keputusan masih di dominasi oleh pemilik 

 Pengambilan yang masih didominasi oleh pemilik membuat ruang gerak 

karyawannya terbatas sehingga karyawan tidak mempunyai kewenangan 

dalam mengambil keputusan. 

c. Estimasi harga produk baru masih sulit ditentukan 

 Estimasi harga untuk produk baru masih sulit ditentukan karena terkadang 

tidak sesuai dengan kalkulasi biaya yang diperkirakan sebelumnya. 

d. Kurang gencarnya promosi  

 Promosi yang dilakukan saat ini masih dinilai kurang karena cara terbaik 

untuk mempromosikan furnitur bambu adalah dengan mengikuti pameran 

baik di dalam maupun luar negeri. Selama ini perusahaan kebanyakan hanya 

mengikuti pameran di dalam negeri, pameran di luar negeri yang pernah 

dilakukan selama ini hanya 3 kali yaitu di Perancis, Jerman dan Dubai. 

Pameran-pameran tersebut disponsori oleh Kementerian Perindustrian dan 

Perdagangan Indonesia. Akan tetapi sejak 3 tahun belakangan ini perusahaan 

sudah tidak aktif mengikuti pameran sehingga konsumennya pun tidak 

bertambah. 

e. Kurangnya tenaga kerja pemasaran 

 CV. Suratin Bamboo hanya memiliki 1 orang karyawan bagian pemasaran 

yang menangani pemasaran ekspor dan lokal sehingga perusahaan sering 

mengalami tumpang tindih apabila menangani konsumen secara bersamaan. 

f.  Kurangnya inovasi desain baru 

 CV.Suratin Bamboo sebagian membuat produk berdasarkan permintaan 

desain dari konsumennya sehingga menyebabkan perusahaan kurang aktif 

untuk mendesain produknya sendiri. 

g. Sistem keuangan yang masih sederhana. 

 Sistem keuangan yang terdapat pada usaha ini masih sederhana karena 

belum menggunakan sistem komputerisasi. Pencatatan arus kas masih 

dilakukan dengan menggunakan buku besar bergaris, sehingga masih 

banyak pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan dilakukan secara 

manual dan hal ini menyebabkan kurang efektifnya kinerja keuangan. 

 

Evaluasi Faktor Internal (IFE) 

 

Untuk menentukan faktor-faktor strategis internal yang berpengaruh perlu 

dilakukan evaluasi terhadap faktor-faktor strategis internal  yang telah ditentukan. 

Alat yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor strategis internal berupa 

kekuatan dan kelemahan adalah matriks IFE (Internal Factor Evaluation). 

Bobot yang diberikan pada suatu faktor menunjukan kepentingan relatif 

faktor tersebut dalam strategi perusahaan. Peringkat (rating) untuk menentukan 

respon perusahaan dalam menggunakan faktor-faktor internal yang ada. Skor 

terbobot berguna untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan kekuatan dan mengatasi kelemahan yang ada. Peringkat kekuatan 



terdiri dari nilai 4 berarti kekuatan utama dan nilai 3 menunjukkan kekuatan 

minor. Peringkat kelemahan terdiri dari nilai 2 yang menunjukkan kelemahan 

minor/kecil dan nilai 1 menunjukkan kelemahan utama. Peringkat ditentukan 

berdasarkan modus yang paling sering muncul dari responden (David, 2006).  

 

Tabel 24. Evaluasi Faktor Internal (IFE) 

No Kekuatan Peringkat Bobot 
Skor 

Terbobot 

1 Tenaga kerja pemasaran yang berpendidikan 4 0,131 0,523 

2 Harga jual yang fleksibel 4 0,127 0,508 

3 Kualitas produk yang unggul 4 0,138 0,554 

4 Pengendalian mutu yang ketat 4 0,123 0,492 

5 Lokasi pabrik yang strategis 3 0,119 0,358 

 Kelemahan  

1 Keterbatasan modal 2 0,065 0,131 

2 
Pengambilan keputusan masih di dominasi oleh 

pemilik 
1 0,038 0,038 

3 
Estimasi harga produk baru masih sulit 

ditentukan 
1 0,042 0,042 

4 Kurang gencarnya promosi 2 0,062 0,123 

5 Kurangnya tenaga kerja pemasaran 2 0,058 0,115 

6 Kurangnya inovasi desain baru 2 0,050 0,050 

7 Sistem keuangan yang masih sederhana 1 0,046 0,046 

 Total Nilai Faktor Internal 1,000 2,981 

  

 Berdasarkan  hasil matriks IFE, urutan faktor kekuatan utama adalah:      

1) kualitas produk yang unggul dengan bobot 0,138; 2) tenaga kerja pemasaran 

yang berpendidikan dengan bobot 0,131; 3) harga jual yang fleksibel dengan 

bobot 0,127; 4) pengendalian mutu yang ketat dengan bobot 0,123; 5) lokasi 

pabrik yang strategis dengan bobot 0,119. 

 Sedangkan urutan untuk faktor kelemahan utama adalah: 1) keterbatasan 

modal dengan bobot 0,065; 2) kurang gencarnya promosi dengan bobot 0,062;         

3) kurangnya tenaga kerja pemasaran dengan bobot 0,058 4) kurangnya inovasi 

desain baru dengan bobot sebesar 0,050; 5) sistem keuangan yang masih 

sederhana dengan bobot 0,046; 6) estimasi harga produk baru masih sulit 

ditentukan dengan bobot 0,042; 7) pengambilan keputusan masih didominasi oleh 

pemilik dengan bobot 0,038. 

  

Identifikasi Peluang dan Ancaman 

 

 Analisis eksternal dilakukan untuk mengetahui berbagai peluang serta 

ancaman yang dihadapi oleh CV. Suratin Bamboo. Lingkup eksternal perusahaan 

yang dapat memberikan pengaru terhadap kinerja perusahaan dibagi dua jenis 

yaitu lingkungan makro dan mikro. Lingkungan makro meliputi : (1) ekonomi; (2) 

sosial, budaya, demografi, lingkungan; (3) politik, hukum dan kebijakan 

pemerintah; (4) teknologi. Sedangkan lingkungan mikro meliputi (1) pesaing 

baru;  (2) kekuatan pembeli; (3) kekuatan pemasok; (4) produk pengganti; (5) 

persaingan dalam industri. 



 Hasil pengamatan dan pembahasan analisis lingkungan eksternal dapat 

dirangkum menjadi faktor-faktor peluang dan ancaman sebagai berikut :  

1. Peluang (Opportunity) 

a. Dukungan pemerintah untuk meningkatkan ekspor produk bambu 

Kebijakan pemerintah dalam mendukung kegiatan ekspor nasional 

membantu peningkatan jumlah ekspor furnitur bambu. Selain itu 

pemerintah juga memberikan perhatian khususnya kepada usaha kecil 

menengah (UKM) bagi perkembangan-perkembangan mereka, termasuk 

membina lingkungan dengan iklim usaha yang kondusif, memfasilitasi dan 

memberikan akses pada sumberdaya produktif dan memperkuat 

kewirausahaan serta daya saingnya. Dukungan saat ini yang sudah 

diberikan pemerintah khususnya untuk CV. Suratin Bamboo antara lain 

adalah mengadakan pelatihan untuk gugus kendali mutu, membantu 

memfasilitasi pameran baik di dalam negeri maupun di luar negeri, 

mengadakan pembinaan untuk tata cara ekspor, memberikan informasi 

mengenai teknologi yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk 

memperlancar produksi.  

b. Perubahan gaya hidup kearah natural 

Berubahnya gaya hidup masyarakat dunia saat ini ke arah natural, 

menjadikan peluang bagi perusahaan, karena masyarakat menginginkan 

lingkungan yang lebih bersih. Isu-isu lingkungan yang semakin ramai 

mengenai pembalakan liar, pencemaran lingkungan yang sudah terlampau 

tinggi, kadar karbondioksida di udara yang tinggi membuat masyarakat 

sadar bahwa sudah saatnya untuk merubah gaya hidup menjadi natural 

terutama negara-negara yang sudah maju. Produk furnitur bambu ini 

merupakan produk ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti kayu 

yang dapat mengurangi konsumsi kayu untuk produk furnitur dan lainnya. 

Selain itu, kesukaan atau minat masyarakat terhadap barang-barang unik 

dan artistik semakin tinggi terutama di luar negeri. Semakin banyak 

peminat berarti meningkatkan jumlah permintaan yang akhirnya dapat 

meningkatkan pendapatan. 

c. Trend ekspor furnitur yang meningkat 

Trend ekspor furnitur yang terus meningkat berpeluang untuk semakin 

berkembangnya perusahaan CV. Suratin Bamboo. Produk-produk 

Indonesia yang mampu menembus ekspor pada umumnya murah dan 

kualitas yang ditawarkan bagus sehingga produk tersebut diminati oleh 

konsumen luar negeri. Untuk itu, kemampuan dalam mengambil 

kesempatan untuk mendapatkan minat para pembeli dari luar negeri perlu 

dilakukan. 

d. Bahan baku utama mudah didapat  

Ketersediaan bahan baku merupakan hal yang sangat penting untuk 

keberlanjutan produksi, di Indonesia sendiri khususnya pulau Jawa, pohon 

bambu masih sangat banyak ditemui serta pohon bambu hidup secara 

merumpun, jadi apabila bambu ditebang maka tunas bambu akan 

bermunculan dan tumbuh kembali sehingga aman untuk lingkungan.  

e. Teknologi yang berkembang 

Perkembangan teknologi yang meningkat saat ini sangat berperan dalam 

kelangsungan kegiatan perusahaan, baik teknologi untuk mempermudah 



proses produksi maupun  teknologi untuk bidang pemasaran. Seiring 

dengan teknologi yang berkembang makaakan mempermudah perusahaan 

dalam menjalankan kegiatan usahanya. 

2.   Ancaman (Threath) 

a. Pendatang baru yang bermunculan 

Masuknya perusahaan sebagai pendatang baru akan menimbulkan 

sejumlah implikasi bagi perusahaan yang sudah ada, misalnya kapasitas 

menjadi bertambah, terjadinya perebutan pangsa pasar serta perebutan 

sumberdaya produksi. Kondisi seperti ini menimbulkan ancaman bagi 

perusahaan CV. Suratin Bamboo. Ancaman pendatang baru bisa lebih 

mudah karena skala ekonomi perusahaan yang masih kecil. Umumnya 

industri furnitur bambu dihuni oleh pemain-pemain kecil dengan modal 

yang tidak terlalu besar sehingga pemain baru mudah untuk masuk. 

b. Adanya peniruan model oleh perusahaan lain 

Peniruan produk (model) oleh para pesaing merupakan ancaman yang 

tidak bisa dihindari karena produk tersebut mudah ditiru dan belum ada 

hak paten. Apabila perusahaan saingan dapat membuat barang yang sama 

akan tetapi dengan harga yang lebih murah maka calon pembeli akan 

melirik perusahaan tersebut. 

c. Sulitnya mendapatkan hak cipta 

Sebenarnya perusahaan sudah berusahauntuk mendapatkan hak paten ke 

lembaga pemerintah yang mengurusinya akan tetapi banyaknya kendala 

seperti birokrasi dan lamanya mendapatkan hak paten. Akhirnya, hak 

paten pun di ambil alih oleh pihak lain. 

d. Krisis ekonomi di Amerika dan Eropa 

 Krisis ekonomi di Amerika dan Eropa yang terjadi saat ini mengakibatkan 

penurunan permintaan di perusahaan. Sehingga apabila krisis tersebut 

berlangsung lama maka akan mempengaruhi pendapatan perusahaan 

karena selama ini perusahaan sebagian menggantungkan penjualannya di 

pasar Eropa. 

e. Belum adanya perlindungan pemerintah mengenai perlindungan ekspor 

bambu 

Belum adanya perlindungan pemerintah mengenai perlindungan ekspor 

bambu khususnya mengenai ekspor bambu mentah menjadi ancaman 

untuk saat ini dan di masa mendatang. Apabila bambu mentah terus 

menerus diekspor maka lambat laun Indonesia akan mengalami 

kekurangan bambu di masa mendatang seperti yang terjadi pada komoditas 

rotan . 

 

Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) 

 

Untuk menentukan faktor-faktor strategis eksternal yang berpengaruh 

perlu dilakukan evaluasi terhadap faktor-faktor strategis yang telah  diatas. Alat 

yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor strategis eksternal berupa 

peluang  dan ancaman adalah matrikss EFE (External Factor Evaluation). Berikut 

hasil dari analisis EFE dapat dilihat dari Tabel 25 berikut ini 

 

 



Tabel 25. Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) 

No Peluang Peringkat Bobot 
Skor 

Terbobot 

1 
Dukungan pemerintah untuk 

meningkatkan ekspor produk bambu 
4 0,147 0,589 

2 Perubahan gaya hidup kearah natural 4 0,143 0,571 

3 
Trend ekspor furnitur yang terus 

meningkat 
3 0,133 0,403 

4 Bahan baku utama mudah didapat  3 0,124 0,377 

5 Teknologi yang berkembang 4 0,142 0,571 

 Ancaman  

1 Pendatang baru yang bermunculan 2 0,074 0,147 

2 
Adanya peniruan model oleh 

perusahaan lain 
2 0,065 0,130 

3 Sulitnya mendapatkan hak cipta 1 0,039 0,039 

4 
Krisis ekonomi di Amerika dan 

Eropa  
2 0,082 0,165 

5 

Belum adanya perlindungan 

pemerintah mengenai perlindungan 

ekspor bambu  

1 0,048 0,048 

 Total Nilai Faktor Eksternal 1,000 3,039 

  

 Berdasarkan  hasil matriks IFE, urutan faktor peluang utama adalah:              

1) dukungan pemerintah untuk meningkatkan ekspor produk bambu dengan bobot 

0,147; 2) perubahan gaya hidup ke arah natural dengan bobot 0,143; 3) teknologi 

yang berkembang dengan bobot 0,142;  4) trend ekspor furnitur yang terus 

meningkat menempati urutan yang tertinggi yaitu sebesar 0,133; 5) Bahan baku 

utama mudah didapat dengan bobot 0,124. 

 Sedangkan urutan untuk faktor ancaman utama adalah : 1) krisis ekonomi 

di Amerika dan Eropa dengan bobot 0,082; 2) pendatang baru yang bermunculan 

dengan bobot 0,074; 3) adanya peniruan model oleh perusahaan lain 0,065; 4) 

belum adanya perlindungan pemerintah mengenai perlindungan ekspor bambu 

dengan bobot 0,048; 5) sulitnya mendapatkan hak cipta dengan bobot 0,039. 

 

Matriks Internal – Eksternal (IE) 

 

 Berdasarkan evaluasi faktor internal dan eksternal menunjukkan bahwa 

nilai matriks IFE adalah 2,981 dan nilai matriks EFE adalah 3,039. nilai 

menggambarkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi internal rata-rata/ 

sedang, tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lernah. Sedangkan nilai EFE yang masih 

dalam lingkup medium menggambarkan bahwa perusahaan tidak menanggapi 

ancaman terlalu serius dan dapat memanfaatkan peluang walaupun belum optimal. 

Kedua nilai tersebut digunakan untuk analisis selanjutnya dengan menggunakan 

Matriks Internal – Eksternal (IE) pada Gambar 11 berikut ini. 
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Gambar 11. Matriks Internal Eksternal CV. Suratin Bamboo 

  

 Matriks Internal – Eksterrnal diatas mengindikasikan bahwa perusahaan 

berada di kuadran II. Strategi yang sesuai untuk kuadran tersebut adalah tumbuh 

dan dikembangkan. Strategi yang dapat diterapkan pada posisi tersebut adalah 

penetrasi pasar, pengembangan pasar dan pengembangan produk.  

1. Strategi Pengembangan Pasar 

Strategi pengembangan pasar merupakan strategi perusahaan untuk 

memasuki wilayah baru untuk pasar produknya. Melalui strategi pengembangan 

pasar, perusahaan memperkenalkan produknya ke wilayah baru yang belum 

pernah dimasuki sebelumnya. Strategi pengembangan pasar ke new market 

dijalankan dengan memperluas area geografi baru, menambah segmen baru, 

mengubah dari bukan pemakai menjadi pemakai, dan menarik pelanggan dari 

pesaing. Strategi ini dapat dijalankandengan mencari pasar yang belum pernah 

tersentuh oleh pesaing dan mencari jaringan distribusi yang dapat diandalkan. Hal 

yang bisa dilakukan perusahaan dengan strategi generik pengembangan pasar ini 

adalah membidik area baru dari penjualan produk.  

Kondisi perusahaan saat ini untuk pengembangan pasar masih terpusat 

untuk membuat showroom hanya di daerah Jawa bagian barat, sedangkan untuk 

membuat showroom diluar negeri masih belum ada. Sehingga untuk kedepannya 

perusahaan diharapkan agar dapat mengembangkan pasar dengan cara membuat 

showroom di luar negeri atau bekerja sama dengan para pengusaha furnitur 

berskala besar. 

 



2. Strategi Penetrasi Pasar 

Strategi penetrasi pasar adalah strategi untuk meningkatkan pangsa pasar 

yang lebih besar untuk produk atau jasa yang sekarang sudah ada melalui usaha 

pemasaran yang lebih aktif. Tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan 

pangsa pasar dengan usaha pemasaran yang maksimal (David, 2007). Salah satu 

alasan utama dipilihnya strategi penetrasi pasar adalah ketika perusahaan tersebut 

merasakan dan menyakini pasar yang sekarang telah exist akan dapat bertumbuh 

lagiTindakan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan dalam menerapkan 

strategi ini adalah memperluas jaringan distribusi, meningkatkan kegiatan 

promosi dan publisitas, serta meningkatkan layanan.   

Kondisi perusahaan saat ini untuk strategi penetrasi pasar antara lain 

dengan cara memberikan garansi terhadap produk yang cacat, membuat promosi 

seperti website, brosur, pameran. Kondisi tersebut dinilai masih tidak cukup untuk 

meningkatkan pangsa pasar. Sehingga untuk kedepannya perusahaan harus 

meningkatkan promosi antara lain dengan cara aktif disosial media, aktif dalam 

kegiatan pameran furnitur berskala internasional baik di dalam maupun luar 

negeri , aktif mengikuti komunitas atau asosiasi yang berhubungan dengan 

furnitur sehingga perusahaan dapat mengetahui perkembangan informasi, 

bekerjasama dengan pengusaha bambu lainnya, misalnya bekerja sama dengan 

pengusaha rumah bambu ketika mereka mengerjakan rumah bambu di luar negeri 

dan mendapatkan pesanan untuk furnitur bambu, maka pesanan tersebut dapat 

diberikan kepada CV. Suratin Bamboo dengan perjanjian tertentu. 

3. Strategi Pengembangan Produk 

Strategi pengembangan produk adalah strategi peningkatan produk dengan 

cara meningkatkan atau memodifikasi produk-produk yang sudahada sekarang. 

Tujuan strategi ini adalah untuk memperbaiki atau mengembangkan produk yang 

sudah ada. Menurut David (2007), pengembangan produk adalah upaya 

untuk memperbaiki atau memodifikasi produk atau jasa yang ada untuk 

meningkatkan penjualan. Perusahaan perlu untuk mengadakan kegiatan penelitian 

dan pengembangan yang baik untuk menghasilkan produk yang berbeda dari 

pesaingnya sehingga mampu meraih pangsa pasar yang belumdikuasai pesaing. 

Strategi pengembangan produk merupakan strategi yang diterapkan oleh 

perusahaan yang telah lama memasarkan produknya ke pasar dan setelah sekian 

lama produk tersebut mengalami kejenuhan. Kemudian perusahaan memodifikasi 

produk dengan mengeluarkan produk yang merupakan variasi produk 

sebelumnya, namun dengan menawarkan kelebihan  untuk mengembangkan 

produk yang masih benar-benar baru tetapi masih dalam lingkup kompetensinya.  

Kondisi perusahaan saat ini untuk pengembangan produk masih belum 

ada, karena perusahaan masih terfokus dengan membuat furnitur. Kondisi tersebut 

dinilai tidak efektif untuk merebut pangsa pasar. Oleh karena itu untuk 

kedepannya diharapkan perusahaan dapat mengembangkan produknya dengan 

cara beker jasama dengan akademi/universitas untuk merancang serta  perusahaan 

dapat membuat produk baru yang unik dan inovatif .  

 

Analisis Strategi Alternatif dengan Matriks TOWS 

 

 Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor strategis internal dan eksternal, 

faktor-faktor yang diperoleh dari masing-masing analisis tersebut dimasukan 



kedalam matriks TOWS untuk dikombinasikan (matching stage). Penggunaan 

matriks tersebut bertujuan untuk merumuskan alternatif strategi dengan 

memadukan peluang dan ancaman yang kemungkinan akan dihadapi dengan 

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam perusahaan.  

      FAKTOR INTERNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTOR EKSTERNAL 

Kekuatan (Strengths) 
1. Tenaga kerja pemasaran 

yang berpendidikan  

2. Harga jual yang fleksibel 

3. Kualitas produk yang 

unggul 

4. Pengendalian mutu yang 

ketat 

5. Lokasi pabrik yang strategis 

Kelemahan (Weaknesses) 
1. Keterbatasan modal 

2. Pengambilam keputusan 

masih didominasi oleh 

pemilik 

3. Estimasi harga produk baru 

masih sulit ditentukan 

4. Kurangnya gencarnya 

promosi 

5. Kurangnya tenaga kerja 

pemasaran 

6. Kurangnya inovasi desain 

baru 

7. Sistem keuangan yang 

masih sederhana 

Peluang (Opportunities) 
1. Dukungan pemerintah untuk 

meningkatkan ekspor produk 

bambu 

2. Perubahan gaya hidup ke arah 

natural 

3. Trend ekspor furnitur yang terus 

meningkat 

4. Bahan baku utama mudah didapat 

5. Teknologi yang berkembang 

SO STRATEGI  

 Strategi Pengembangan 

produk   

(S2,S3,S4,O3,O4) 

 

WO STRATEGI  

 Strategi membangun 

kemitraan strategis 

(W1,W4,O1,O3) 

 Meningkatkan kegiatan 

pemasaran 

(W4,W5,O1,O2,O3,O5) 

 

Ancaman (Threats) 
1. Pendatang baru yang bermunculan 

2. Adanya peniruan model oleh 

perusahaan lain 

3. Sulitnya mendapatkan hak cipta 

4. Krisis ekonomi di Amerika dan 

Eropa 

5. Belum adanya perlindungan 

pemerintah mengenai ekspor 

bambu 

ST STRATEGIS  

 Strategi peningkatan 

pelayanan, dan jaringan 

usaha  

(S1, S2,T1) 

 

WT STARTEGI  

 Strategi Pengembangan 

pasar (W4,T1,T4) 

 

Gambar 12. Matriks TOWS CV.Suratin Bamboo 

  

 Berdasarkan hasil analisis SWOT, diperoleh beberapa alternatif strategi 

untuk CV. Suratin Bamboo sebagai berikut : 

1. Strategi SO (Strenght-Opportunities) 

Strategi SO yang dikembangkan yaitu : 

a. Strategi pengembangan produk 

Strategi pengembangan produk merupakan strategi yang dilakukan dengan 

menggunakan kekuatan harga jual yang fleksibel, kualitas produk yang 

unggul dan pengendalian mutu yang ketat yang ada dalam organisasi untuk 

memanfaatkan peluang trend ekspor furnitur yang terus meningkat dan 

bahan baku utama mudah didapat. Strategi ini dilakukan agar perusahaan 

mempunyai variasi pilihan produk yang dijual dan untuk memberikan 



pilihan sehingga pembeli tidak bosan untuk memilih produk yang tersedia 

dan berbeda dari produsen furnitur lainnya. Pada strategi pengembangan 

produk, strategi yang dilakukan adalah dengan membuat produk baru 

kepada pelanggan yang sudah ada. Pengembangan produk baru secara 

inovatif dan konsisten merupakan salah satu kiat penting untuk merebut hati 

pelanggan. Pengembangan produk yang dapat dilakukan yaitu dengan cara 

pembuatan karya furnitur bambu dengan desain yang sangat ekslusif dan 

sulit ditiru orang karena sistem pengerjaannya berbeda dengan furnitur 

bambu pada umumnya. Selain itu perusahaan dapat membuat produk tidak 

hanya furnitur saja akan tetapi handycraft kecil seperti tempat tisu, lampu 

hias dan bingkai foto yang terbuat dari bambu sehingga produk yang 

dihasilkan perusahaan bervariasi.  Selain itu perusahaan dapat bekerjasama 

dengan universitas khususnya dari fakultas teknik industri dan fakultas 

desain seni rupa untuk membantu dalam pengembangan produk baru agar 

lebih variatif. 

2. Strategi WO (Weakness – Oppotunities) 

Strategi WO yang dikembangkan yaitu : 

a. Strategi membangun kemitraan strategis 

Merupakan strategi yang menggunakan peluang dukungan pemerintah 

untuk meningkatkan ekspor produk bambu dan trend ekspor furnitur yang 

terus meningkat untuk mengatasi kelemahan yaitu keterbatasan modal dan 

kurangnya gencarnya promosi. Strategi kemitraan strategis dapat diartikan 

sebagai mitra bisnis yang berupa perusahaan lain yang sama-sama 

memproduksi furnitur bambu atau rumah bambu. Perusahaan bisa 

bekerjasama dalam memproduksi furnitur apabila ada salah satu mitra 

tersebut mengalami kelebihan pesananan dari luar negeri dalam jumlah 

yang besar. Mitra juga bisa dalam bentuk usaha mitra binaan pemerintah 

daerah untuk membantu dalam hal promosi atau pusat serta mitra binaan 

perbakan untuk mendapatkan tambahan modal. Perusahaan dapat 

meminjam modal tambahan kepada bank-bank yang memberikan bantuan 

kredit dengan bunga rendah kepada UMKM. Pada tanggal 5 November 

2007, Presiden meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas 

penjaminan kredit dari Pemerintah melalui PT. Askrindo dan Perum 

Sarana Pengembangan Usaha. Adapun Bank Pelaksana yang menyalurkan 

KUR ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank 

Syariah Mandiri dan Bank Bukopin. 

b. Strategi meningkatkan kegiatan pemasaran 

Strategi ini dilakukan untuk mengatasi kelemahan dan kurangnya 

gencarnya promosi, kurangnya tenaga kerja pemasaran dengan 

memanfaatkan peluang perubahan gaya hidup ke arah natural, trend ekspor 

furnitur yang terus meningkat dan teknologi yang berkembang. Strategi 

yang dapat dilakukan perusahaan antara lain dengan cara: 1) merekrut 

karyawan pemasaran baru; 2) diadakan targer penjualan dalam kurun waktu 

per 3 bulan; 3) mengikuti pameran baik di dalam maupun luar negeri yang 

berskala internasional; 4) aktif di bidang sosial media. 

3. Strategi ST (Strenght – Threats) 

Strategi ST yang dikembangkan yaitu : 

a. Strategi peningkatan pelayanan, kualitas dan jaringan usaha  



Strategi peningkatan pelayanan dan jaringan merupakan strategi yang 

dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan tenaga kerja pemasaran yang 

berpendidikan dan harga jual yang fleksibel  untuk mengatasi ancaman 

pendatang baru yang bermunculan. Pada strategi peningkatan pelayanan 

yaitu dengan memberikan pelayanan kepada pembeli dengan layanan 

quick response. Selain itu peningkatan jaringan dapat dilakukan dengan 

cara cara mengikuti asosiasi dan komunitas bambu nasional, dengan 

mengikuti asosiasi dan komunitas tersebut maka diharapkan dapat saling 

memberikan informasi yang dapat memajukan perusahaan. 

4. Strategi WT (Weaknesses – Threats) 

Strategi WT yang dikembangkan, yaitu : 

a. Strategi pengembangan pasar  

Strategi ini dilakukan untuk mengatasi kelemahan kurang gencarnya 

promosi dan mengatasi ancaman bahwa  pendatang baru yang 

bermunculandan  terjadinya krisis ekonomi di Amerika dan Eropa dan. 

Saat ini perusahaan yang memproduksi furnitur bambu khususnya di 

Indonesia masih mengandalkan pasar Eropa dan Amerika sebagai pangsa 

sasaran, akan tetapi setelah terjadinya krisis maka pangsa pasar tersebut 

berkurang sehingga menyebabkan penurunan penjualan. Oleh karena itu, 

perusahaan harus memperluas pasarnya dengan mencari pasar potensial 

lainnya antara lain adalah negara di benua Asia misalnya antara lain di 

pasar Jepang dan Timur tengah, serta negara-negara di benua Australia. 

 

Penetapan Prioritas Strategi Menggunakan QSPM 

 

 Penetapan strategi prioritas dilakukan melalui kuesioner kepada seluruh 

responden yang berjumlah tujuh orang (internal dan eksternal) lalu diolah dengan 

menggunakan Matriks QSPM. Kelima alternatif strategi yang telah ditetapkan 

akan ditentukan prioritasnya berdasarkan tingkat ketertarikannya (attractiveness 

score atau AS) setiap faktor eksternal dan internal. Tingkat ketertarikan setiap 

faktor akan dikalikan dengan bobot dari setiap faktor untuk mendapatkan total 

actratctiveness score (TAS). Strategi prioritas merupakan strategi yang memiliki 

jumlah TAS tertinggi.  

 

Tabel 26. Hasil Perhitungan Prioritas Strategi Dengan Menggunakan QSPM 

Strategi 

Alternatif 
Uraian Strategi 

Nilai 

TAS 

Prioritas 

Strategi 

V Strategi pengembangan pasar 7,662 1 

III Strategi meningkatkan kegiatan pemasaran 7,603 2 

I Strategi pengembangan produk  7,230 3 

IV 
Strategi peningkatan pelayanan dan jaringan 

usaha  
7,202 4 

II Strategi membangun kemitraan strategis 6,533 5 

 

 Strategi prioritas tertinggi pertama berdasarkan matriks QSPM adalah 

strategi pengembangan pasar dengan nilai TAS 7,662. Strategi ini sangat 

dibutuhkan perusahaan karena perusahaan sampai saat ini perusahaan masih 

sangat mengandalkan pasar Eropa, akan tetapi karena krisis ekonomi yang terjadi 



di Amerika dan Eropa menyebabkan pesanan menurun. Oleh karena itu CV. 

Suratin Bamboo harus melihat dan mengembangkan peluang pangsa pasar baru. 

Pangsa pasar baru antara lain dengan adalah pasar Asia dan Australia. Kedua 

pasar tersebut dinilai cukup potensial untuk pemasaran furnitur bambu ini karena 

gaya hidup masyarakat Asia dan Australia sebagian besar menyukai barang impor 

yang unik dan ekslusif.  Salah satu cara untuk mencari pasar baru yaitu mencari 

daftar perusahaan furnitur yang berasal selain dari Amerika dan Eropa dan 

memberikan memberikan proposal untuk bekerjasama serta memberikan sampel 

ke pedagang furnitur besar atau hotel-hotel di luar negeri yang berskala 

internasional. 

 Strategi prioritas kedua adalah strategi meningkatkan pemasaran dengan 

nilai TAS 7,603. Masalah yang dihadapi perusahaan saat ini masih kekurangan 

tenaga pemasaran, karena tenaga pemasarannya hanya 1(satu) orang dan tenaga 

pemasaran tersebut ditugaskan untuk menangani tidak hanya pemasaran ekspor 

akan tetapi menangani pula pemasaran lokal di dalam negeri sehingga tugas dan 

tanggung jawab yang dihadapi menjadi sangat berat. Strategi yang dapat dilakukan 

perusahaan antara lain dengan cara: 1) merekrut karyawan pemasaran baru; 2) 

diadakan targer penjualan dalam kurun waktu per 3 bulan; 3) mengikuti pameran 

baik di dalam maupun luar negeri yang berskala internasional; 4) aktif di bidang 

sosial media. 

 Strategi prioritas ketiga adalah strategi pengembangan produk dengan  

nilai TAS 7,230. Strategi ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan CV. Suratin 

Bamboo karena perusahaan harus terus mampu mengikuti perkembangan dan 

perubahan pasar, dimana permintaan terhadap produk dapat berubah-ubah. 

Pengembangan produk yang dapat dilakukan yaitu dengan cara pembuatan karya 

furnitur bambu dengan desain yang sangat ekslusif dan sulit ditiru orang karena 

sistem pengerjaannya berbeda dengan furnitur bambu pada umumnya. Contohnya 

antara lain penggabungan antara antara material bambu dan lapisan alumunium 

atau tembaga ditambah  dengan ukiran dan menggunakan sistem knock down 

(bongkar pasang) sehingga terlihat kokoh dan berbeda dari yang lain. Hal ini 

merupakan suatu inovasi baru karena selama ini belum ada perusahaan furnitur 

bambu yang membuat produk tersebut. Produk tersebut hanya diproduksi satu dan 

dijadikan master piece sehingga mempunyai nilai jual tinggi dibanding furnitur 

lainnya. Selain itu perusahaan dapat membuat produk tidak hanya furnitur saja 

akan tetapi handycraft kecil seperti tempat tisu, lampu hias dan bingkai foto yang 

terbuat dari bambu sehingga produk yang dihasilkan terlihat bervariasi. Selain itu 

perusahaan dapat bekerjasama dengan universitas khususnya  dari fakultas teknik 

industri dan fakultas desain seni rupa untuk membantu dalam pengembangan 

produk baru agar lebih variatif. 

 Strategi prioritas keempat adalah strategi peningkatan pelayanan, kualitas 

dan jaringan dengan nilai TAS 7,202. Strategi ini juga sangat dibutuhkah 

perusahaan karena untuk menjaga keberlangsungan perusahaan maka pelayanan 

pun harus ditingkatkan baik pelayanan sebelum pembelian maupun setelah 

pembelian. Pelayanan tersebut  dapat berupa: 1) membantu dalam pengurusan 

visa untuk kedatangan ke Indonesia; 2) pelayanan untuk antar jemput konsumen 

apabila ingin berkunjung ke CV. Suratin Bamboo;  3) pelayanan yang ramah dan 

cepat tanggap terhadap konsumen. Peningkatan jaringan juga dilakukan dapat 

dilakukan dengan cara bekerjasama dengan pengusaha bambu lainnya, misalnya 



bekerja sama dengan pengusaha rumah bambu ketika mereka mengerjakan rumah 

bambu di luar negeri dan mendapatkan pesanan untuk furnitur bambu, maka 

pesanan tersebut dapat diberikan kepada CV. Suratin Bamboo dengan perjanjian 

tertentu. 

Strategi prioritas kelima adalah strategi membangun kemitraan strategis 

dengan nilai TAS 6,533. Strategi ini dapat dilakukan perusahaan untuk mengatasi 

kelemahan dalam kurang gencarnya promosi dan keterbatasan  modal. Selama ini 

perusahaan mengalami keterbatasan modal, oleh karena itu harus bekerja sama 

dengan pemerintah pusat untuk mempromosikannya ke luar negeri membantu 

dalam hal promosi pameran internasional di luar negeri. Selain itu pemerintah 

membantu untuk mengadakan pelatihan dan peningkatan kualitas SDM, informasi 

mengenai teknologi terbaru yang dapat digunakan, serta tambahan modal untuk 

UMKM.  

 

Implikasi Manajerial 

1. Strategi pengembangan pasar. 

Strategi pengembangan pasar dapat dilakukan dengan cara : 1) mencari 

informasi  dengan mencari daftar perusahaan furnitur dan memperluas jaringan di 

wilayah geografis baru antara lain pasar Asia dan Australia, 2) selanjutnya 

menghubungi perusahaan tersebut dan  memberikan proposal untuk melakukan 

bekerjasama dan  memberikan sampel ke pedagang furnitur besar atau hotel-hotel 

di luar negeri yang berskala internasional. 

2. Strategi meningkatkan pemasaran. 

 Strategi meningkatkan pemasaran dapat dilakukan dengan cara : 1) 

merekrut karyawan baru bagian pemasaran minimum 1 orang dengan kualifikasi 

antara lain mampu berbahasa inggris baik lisan maupun tulisan, pendidikan 

minimun S1, memiliki pengalaman dalam pemasaran ekspor ke luar negeri, 2) 

Karyawan diberikan target per 3 bulan dan karyawan diberikan kebebasan untuk 

menjalankan promosi sesuai dengan  ide sendiri, 3) aktif mengikuti pameran baik 

di dalam negeri maupun luar negeri yang berskala internasional, 4) aktif di bidang 

sosial media. 

3. Strategi pengembangan produk. 

Strategi pengembangan produk dapat dilakukan dengan cara :                      

1) bekerjasama dengan universitas khususnya  dari fakultas teknik industri dan 

fakultas desain seni rupa untuk membantu dalam inovasi produk baru agar lebih 

variatif antara lain seperti tempat tisu, lampu hias, asbak, dan lain sebagainya       

2) menyeleksi bahan material yang akan digunakan. 

4. Strategi peningkatan pelayanan, kualitas dan jaringan usaha. 

Peningkatan pelayanan yang dapat dilakukan oleh perusahaan antara lain : 

1) membantu dalam pengurusan visa untuk kedatangan konsumen luar negeri ke 

Indonesia,  2) pelayanan untuk antar jemput konsumen apabila ingin berkunjung 

ke CV. Suratin Bamboo. 

5. Strategi membangun kemitraan strategis. 

Strategi membangun kemitraan strategisa dilakukan antara lain dengan cara:        

1) bekerja sama dengan perusahaan sejenis apabila ada kelebihan order,                     

2) mengajukan proposal atau mendaftarkan perusahaan ke Kemenperindag untuk 

mengikuti  pameran di dalam dan luar negeri. 3) mengajukan kredit berbunga 

ringan di Bank- bank nasional milik pemerintah untuk menambah modal. 



 

Tabel 27. Implikasi Manajerial CV. Suratin Bamboo 

 

Strategi Jangka 

Pendek 

(2013) 

Jangka 

Menengah 

(2014-2016) 

Jangka 

Panjang 

>2016 

Implikasi Manajerial Pelaku 

Pengembangan 

pasar 

√ √ √ 1. Mencari informasi daftar 

perusahaan furnitur di 

negara Asia dan Australia  

2. Menghubungi dan 

memberikan sampel 

produk kepada calon 

konsumen yang potensial  

Pemilik, 

Manajer 

produksi, 

Manajer 

pemasaran 

Meningkatkan 

Pemasaran 

√ √ √ 1. Merekrut karyawan baru 

bagian pemasaran 

2. Karyawan diberi target 

per 3 bulan  

3. Aktif mengikuti pameran 

baik di dalam negeri 

maupun luar negeri  

4. Aktif di bidang sosial 

media 

Pemilik, 

Manajer 

pemasaran 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan 

produk 

√ √ √ 1. Bekerjasama dengan 

akademisi/universitas 

untuk membuat inovasi 

desain produk baru 

2. Menyeleleksi material 

yang akan digunakan 

Pemilik, 

Manajer 

pemasaran, 

Manajer 

produksi, 

Akademisi/ 

Universitas 

Peningkatan 

pelayanan, 

kualitas dan 

jaringan usaha 

√ √ √ 1. Membantu pengurusan 

visa untuk kedatangan 

konsumen dari luar 

negeri 

2. Pelayanan antar jemput 

konsumen  

Pemilik, 

Manajer 

pemasaran, 

Manjer 

produksi, 

Konsumen,  

Membangun 

kemitraan 

strategis 

√ √ √ 1. Bekerja sama dengan 

perusahaan sejenis  

2. Mengajukan proposal 

atau mendaftarkan 

perusahaan ke 

Kemenperindag untuk 

mengikuti di dalam dan 

luar negeri 

3. Mengajukan kredit 

berbunga ringan di Bank 

nasional milik 

pemerintah 

Pemilik,  

Perusahaan 

sejenis, 

Pemerintah, 

Perbankan 



6   SIMPULAN DAN SARAN 

 

 
Simpulan 

 

Strategi yang dijalankan perusahaan dengan menggunakan analisis bauran 

pemasaran : 

 Strategi produk : Perusahaan membuat  produk dengan 3 kualitas yang 

berbeda (KW 1, KW 2, KW 3). Desain produk ekspor sebagian besar 

ditentukan oleh para konsumen/distributor. Oleh karena itu perusahaan 

harus membuat strategi produk baru antara lain dengan memanfaatkan sisa 

bambu yang tidak terpakai dan menjadikannya barang yang dapat dijual 

kembali seperti tempat tisu, lampu hias dan bingkai foto. Selain itu 

perusahaan dapat bekerjasama dengan universitas khususnya  dari fakultas 

teknik industri dan fakultas desain seni rupa untuk membantu dalam 

pengembangan produk baru agar lebih variatif. 

 Strategi harga  : Perusahaan menetapkan harga jual produk yang fleksibel, 

sehingga harga yang ditawarkan dapat berfluktuasi tergantung dari 

kesepakatan harga antara konsumen dan  perusahaan. CV. Suratin 

Bamboo juga mempunyai kebijakan harga promosi bagi produk tertentu 

dan untuk para pembeli potensial. Dalam strategi penerapan harga, CV. 

Suratin Bamboo dinilai sudah tepat karena menetapkan harga jual yang 

fleksibel karena apabila perusahaan menetapkan harga jual yang tidak 

fleksibel maka kemungkinan apabila ada konsumen yang menawar lebih 

rendah dari harga tersebut akan mengurungkan niatnya untuk membeli 

produk furnitur di CV. Suratin Bamboo. 

 Strategi tempat/distribusi : Lokasi pabrik berada di daerah strategis yaitu di 

Tanah baru, Kota Bogor.  Jalan untuk menuju pabrik dapat diakses dengan 

mudah baik dengan kendaraan umum, pribadi maupun kendaraan kontainer 

dan lokasi pabrik tersebut dekat dengan jalan tol. Strategi tempat/distribusi 

dinilai cukup baik dan sesuai dengan kondisi perusahaan karena dapat 

diakses dengan mudah bagi konsumen serta untuk mempermudah proses 

pengangkutan barang  ke kontainer. 

 Strategi promosi  : Promosi yang dilakukan perusahaan antara lain 

membuka 3 (tiga) showroom, membuat brosur, membuat website 

perusahaan dan mengikuti pameran lokal daerah Jabodetabek serta pernah 

mengikuti pameran di luar negeri antara lain di Jerman , Perancis dan 

Dubai yang disponsori oleh dinas pemerintah Kota Bogor akan tetapi 

dalam 2 terakhir ini perusahaan tidak aktif dalam mengikuti pameran. 

Strategi tersebut dinilai masih kurang efektif sehingga perlu adanya ide 

kreatif untuk pemasaran baru seperti  aktif dalam sosial media, mengikuti 

komunitas atau asosiasi furnitur untuk berbagi informasi dalam hal 

prospek pasar potensial, serta aktif mengikuti pameran furnitur 

internasional sehingga sesuai dengan target pasar  yang diinginkan yaitu 

target pasar ekspor. 
 Berdasarkan  hasil matriks IFE, urutan faktor kekuatan utama adalah:      

1) kualitas produk yang unggul; 2) tenaga kerja pemasaran yang berpendidikan; 3) 



harga jual yang fleksibel; 4) pengendalian mutu yang ketat; 5) lokasi pabrik yang 

strategis. Sedangkan urutan untuk faktor kelemahan utama adalah: 1) keterbatasan 

modal; 2) kurang gencarnya promosi; 3) kurangnya tenaga kerja pemasaran; 4) 

kurangnya inovasi desain baru; 5) sistem keuangan yang masih sederhana; 6) 

estimasi harga produk baru masih sulit ditentukan; 7) pengambilan keputusan 

masih didominasi oleh pemilik. 

 Berdasarkan  hasil matriks EFE, urutan faktor peluang utama adalah:          

1) dukungan pemerintah untuk meningkatkan ekspor produk bambu  2) perubahan 

gaya hidup ke arah natural; 3) teknologi yang berkembang; 4) trend ekspor 

furnitur yang terus meningkat menempati urutan yang tertinggi; 5) Bahan baku 

utama mudah didapat. Sedangkan urutan untuk faktor ancaman utama adalah : 1) 

krisis ekonomi di Amerika dan Eropa; 2) pendatang baru yang bermunculan; 3) 

adanya peniruan model oleh perusahaan lain; 4) belum adanya perlindungan 

pemerintah mengenai perlindungan ekspor bambu; 5) sulitnya mendapatkan hak 

cipta. 

 Dari analisis QSPM dapat diketahui bahwa strategi prioritas pemasaran 

yang sesuai untuk diterapkan oleh CV. Suratin Bamboo berdasarkan urutan nilai 

tertinggi adalah : 1) strategi pengembangan pasar; 2) strategi meningkatkan 

kegiatan pemasaran; 3) strategi pengembangan produk;         4) strategi 

peningkatan pelayanan dan jaringan usaha; 5)strategi membangun kemitraan 

strategis. 

 

 

Saran 

 

 Perusahaan dapat memanfaatkan peluang utama yang dimiliki khususnya 

yaitu dukungan pemerintah untuk meningkatkan ekspor produk bambu, hal 

tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dengan cara bekerja sama dengan 

pemerintah untuk membantu dalam  promosi serta informasi pasar potensial 

antara lain pasar Asia dan Australia.  

 Untuk mengatasi permasalahan keterbatasan modal maka perusahaan 

dapat meminjam modal tambahan kepada bank-bank yang memberikan bantuan 

Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah 

melalui PT. Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha. Adapun Bank 

Pelaksana yang menyalurkan KUR ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank 

BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri dan Bank Bukopin. 

 Untuk meningkatkan pemasaran maka perusahaan diharapkan dapat 

menambah karyawan pemasaran minimal 1 orang untuk membantu manajer 

pemasaran dalam melakukan promosi atau bernegosiasi dengan para 

pelanggan/calon pelanggan sehingga dapat mengurangi beban manajer 

pemasaran. Karyawan tersebut dapat difungsikan untuk melakukan promosi via 

web atau sosial media. Selain itu dapat membantu dalam kegiatan seperti 

pameran. 

  Untuk pengembangan produk baru,perusahaan dapat bekerjasama dengan 

para akademisi/universitas sehingga dapat membantu untuk membuat desain 

produk baru agar konsumen tidak jenuh dengan produk yang ada selama ini.  
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LAMPIRAN 1 

Perhitungan Analisis Persaingan Industri 

Porter’s Five Force Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Parameter ANCAMAN PENDATANG BARU dalam analisis persaingan industri furnitur. 

Tabel 28. Perhitungan Ancaman Pendatang baru 

Parameter 

Ancaman 

Pendatang Baru 

Keterangan 
Nilai 

Keterangan Responden Bobot Peringkat Skor 
1 2 3 4 

Skala ekonomi Sangat besar 1 2 4 2 Sangat kecil 9 0,149 3 0,447 

Diferensiasi produk 
Sangat tidak 

terdiferensiasi 
1 1 2 5 

Sangat 

terdeferensiasi 
9 0,174 4 0,696 

Kebutuhan Modal Sangat kecil   1 8 Sangat besar 9 0,209 4 0,836 

Biaya peralihan Sangat rendah  2 7  Sangat tinggi 9 0,149 3 0,447 

Akses ke saluran 

distribusi 
Sangat sulit  1 3 5 Sangat mudah 9 0,187 4 0,748 

Kebijakan 

pemerintah 

Sangat tidak 

kondusif 
1 3 5  

Sangat 

kondusif 
9 0,132 3 0,396 

Total 1,000  3,570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Parameter KEKUATAN TAWAR MENAWAR PEMASOK dalam analisis persaingan industri furnitur. 

Tabel 29. Perhitungan Kekuatan Tawar Menawar Pemasok 

Parameter Tawar 

Menawar Pemasok 
Keterangan 

Nilai 
Keterangan Responden Bobot Peringkat Skor 

1 2 3 4 

Jumlah pemasok 
Sangat 

banyak 
  7 2 Sangat sedikit 9 0,170 3 0,510 

Tingkat diferensiasi 

produk 

Sangat 

rendah 
1 2 2 4 Sangat tinggi 9 0,159 4 0,636 

Peran produk yang 

dipasok bagi 

pelanggan industri 

Sangat tidak 

penting 
 1 3 6 Sangat penting 9 0,206 4 0,824 

Kepentingan 

pelanggan terhadap 

pemasok 

Sangat 

penting 
 3 4 2 

Sangat tidak 

penting 
9 0,153 3 0,459 

Ancaman terhadap 

produk subtitusi 
Sangat tinggi 1 2 2 4 Sangat rendah 9 0,159 4 0,636 

Ancaman intergrasi ke 

depan oleh pemasok 
Sangat kecil  3 4 2 Sangat besar 9 0,153 3 0,459 

Total 1,000  3,524 

 

 

 

 

 

 



3. Parameter KEKUATAN TAWAR MENAWAR PEMBELI dalam analisis persaingan  industri furnitur. 

Tabel 30. Perhitungan Kekuatan Tawar Menawar Pembeli 

Parameter Tawar 

Menawar Pembeli 
Keterangan 

Nilai 
Keterangan Responden Bobot Peringkat Skor 

1 2 3 4 

Ketergantungan 

perusahaan 

terhadap pembeli 

Sangat kecil  2 3 4 Sangat besar 9 0,161 4 0,644 

Karakteristik 

produk 

Sangat 

terdeferensiasi 
 5 3 1 

Sangat tidak 

terdeferensiasi 
9 0,111 2 0,222 

Biaya pengalihan 

pembeli 
Sangat tinggi  4 5  Sangat rendah 9 0,128 3 0,384 

Nilai produk dalam 

struktur biaya 

pembeli 

Sangat kecil 2 3 4  Sangat besar 9 0,111 3 0,333 

Keuntungan yang 

diperoleh pembeli 
Sangat tinggi  5 4  Sangat rendah 9 0,122 2 0,244 

Kesempatan 

integrasi 

kebelakang 

Sangat kecil 3 5 1  Sangat besar 9 0,089 2 0,178 

Tingkat 

kepentingan 

kualitas produk 

bagi pembeli 

Sangat penting   5 4 
Sangat tidak 

penting 
9 0,172 3 0,516 

Informasi yang 

dimiliki pembeli 
Sangat kurang 1 6 2  Sangat lengkap 9 0,106 2 0,212 

Total 1,000  2,733 



 

4. Parameter ANCAMAN BARANG SUBTITUSI dalam analisis persaingan industri furnitur. 

Tabel 31. Perhitungan Ancaman Barang Subtitusi 

Parameter Ancaman 

Barang Subtitusi 
Keterangan 

Nilai 

Keterangan Responden Bobot Peringkat Skor 
1 2 3 4 

Produk yang memiliki 

fungsi sama 

Sangat 

sedikit 
 2 5 2 

Sangat banyak 
9 0,255 3 0,765 

Tingkat 

perkembangan 

teknologi 

Sangat 

lambat  3 6  

Sangat cepat 

9 0,226 3 0,678 

Tingkat harga produk 

subtitusi 

Sangat tidak 

bersaing 
 2 2 5 

Sangat 

bersaing 
9 0,283 4 1,132 

Besarnya biaya 

pengalihan 

Sangat tinggi 
 4 3 2 

Sangat rendah 
9 0,236 2 0,472 

Total 1,000  3,047 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Parameter PERSAINGAN ANTAR PERUSAHAAN DALAM INDUSTRI dalam analisis persaingan industri furnitur. 

Tabel 32. Perhitungan Kekuatan Tawar Menawar Pemasok 

Parameter Persaingan 

Antara Perusahaan 
Keterangan 

Nilai 

Keterangan Responden Bobot Peringkat Skor 
1 2 3 4 

Jumlah pesaing Sangat 

sedikit 
 3 6  

Sangat banyak 
9 0,140 3 0,421 

Pertumbuhan Industri Sangat 

rendah 
 4 5  

Sangat tinggi 
9 0,135 2 0,269 

Jumlah biaya tetap Sangat 

rendah 
 3 6  

Sangat tinggi 
9 0,140 3 0,421 

Penambahan kapasitas Sangat kecil  2 5 2 Sangat besar 9 0,158 3 0,474 

Diferensiasi produk Sangat tidak 

beragam 
 2 7  

Sangat 

beragam 
9 0,146 3 0,438 

Hambatan untuk keluar 

industri 

Sangat 

mudah 
2 3 4  

Sangat sulit 
9 0,117 3 0,351 

Karakterisktik pesaing Sangat tidak 

beragam 
 1 6 2 

Sangat 

beragam 
9 0,164 3 0,491 

Total 1,000  2,865 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 

Matrik Evaluasi 

Faktor Strategis Internal dan Eksternal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 33. Matriks Evaluasi Faktor Strategis Internal. 

 

No Kekuatan 
Nilai 

Responden Peringkat Bobot Skor Terbobot 
1 2 3 4 

1 Tenaga kerja pemasaran yang 

berpendidikan    
2 7 9 4 0,131 0,523 

2 Harga jual yang fleksibel   3 6 9 4 0,127 0,508 

3 Kualitas produk yang unggul    9 9 4 0,138 0,554 

4 Pengendalian mutu yang ketat   3 6 9 4 0,123 0,492 

5 Lokasi pabrik yang strategis   5 4 9 3 0,119 0,358 

 Kelemahan 1 2 3 4     

1 Keterbatasan modal  1 8   9 2 0,065 0,131 

2 Pengambilan keputusan masih 

didominasi oleh pemilik 
8 1   9 1 0,038 0,038 

3 Estimasi harga produk baru masih 

sulit ditentukan 
7 2   9 1 0,042 0,042 

4 Kurang gencarnya promosi 2 7   9 2 0,062 0,123 

5 Kurangnya tenaga kerja pemasaran  3 6   9 2 0,058 0,115 

6 Kurangnya inovasi desain baru 5 4   9 1 0,050 0,050 

7 Sistem keuangan yang masih 

sederhana 
6 3   9 1 0,046 0,046 

 Total Nilai Faktor Internal 1,000 2,981 

 

 

 

 

 



 

Tabel 34. Matriks Evaluasi Faktor Strategis Eksternal. 

 

No Peluang 
Nilai 

Responden Peringkat Bobot Skor Terbobot 
1 2 3 4 

1 

Dukungan pemerintah untuk 

meningkatkan ekspor produk 

bambu 

  2 7 9 4 0.147 0.589 

2 
Perubahan gaya hidup ke arah 

natural 
  3 6 9 4 0.143 0.571 

3 
Trend ekspor furnitur yang terus 

meningkat 
  5 4 9 3 0.133 0.403 

4 Bahan baku utama mudah didapat   1 5 3 9 3 0.124 0.377 

5 Teknologi yang berkembang   3 6 9 4 0.142 0.571 

No Ancaman  

1 Pendatang baru yang bermunculan 3 4 2  9 2 0.074 0.147 

2 Adanya peniruan model oleh 

perusahaan lain 
4 4 1  9 2 0.065 0.130 

3 Sulitnya mendapatkan hak cipta 7 1   9 1 0.039 0.039 

4 Krisis ekonomi di Amerika dan 

Eropa 
2 4 3  9 2 0.082 0.165 

5 Belum adanya perlindungan 

pemerintah mengenai perlindungan 

ekspor bambu 

7 2   9 1 0.048 0.048 

 Total Nilai Faktor Eksternal 1,000 3,039 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

Penentuan Daya Tarik Relatif (Attractiveness Score) 

dan Strategi Prioritas Nilai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 35. Rekapitulasi Pen



entuan Daya Tarik Relatif dan Strategi Prioritas. 

 

Faktor strategis Rata-rata Bobot Strategi Alternatif 

Kekuatan  A I A II A III A IV A V 

Tenaga kerja pemasaran yang 

berpendidikan 

0,131 4 0,524 3 0,393 4 0,524 4 0,524 4 0,524 

Harga jual yang fleksibel 0,127 4 0,508 4 0,508 4 0,508 4 0,508 4 0,508 

Kualitas produk yang unggul 0,138 4 0,552 4 0,552 4 0,552 4 0,552 4 0,552 

Pengendalian mutu yang ketat 0,123 4 0,432 4 0,492 4 0,492 4 0,492 4 0,492 

Lokasi pabrik yang strategis 0,119 2 0,238 2 0,238 3 0,357 2 0,238 2 0,238 

Kelemahan            

Keterbatasan modal 0,065 4 0,260 4 0,260 4 0,260 4 0,260 4 0,260 

Pengambilan keputusan masih 

didominasi oleh pemilik 

0,038 2 0,076 2 0,076 4 0,152 2 0,076 2 0,152 

Estimasi harga produk baru masih sulit 

ditentukan 

0,042 2 0,084 2 0,084 2 0,084 2 0,084 2 0,084 

Kurang gencarnya promosi 0,062 4 0,248 4 0,248 4 0,248 4 0,248 4 0,248 

Kurangnya tenaga kerja pemasaran 0,058 4 0,232 4 0,232 4 0,232 4 0,232 4 0,232 

Kurangnya inovasi desain baru  0,050 3 0,150 2 0,100 4 0,200 2 0,100 2 0,200 

Sistem keuangan yang masih sederhana 0,046 4 0,184 3 0,138 4 0,184 4 0,184 4 0,184 

Peluang            

Dukungan pemerintah untuk 

meningkatkan ekspor bambu 

0,147 4 0,588 4 0,588 4 0,588 4 0,588 4 0,588 

Perubahan gaya hidup ke arah natural 0,143 4 0,572 4 0,572 4 0,572 4 0,572 4 0,572 

Trend ekspor furnitur yang terus 

meningkat  

0,133 4 0,532 2 0,266 4 0,532 4 0,532 4 0,532 

Bahan baku utama mudah didapat 0,124 4 0,436 3 0,372 4 0,496 4 0,496 4 0,496 

Teknologi yang berkembang 0,142 3 0,426 3 0,426 4 0,568 2 0,284 4 0,568 



Tabel 35 (Lanjutan ) 

 

Faktor strategis Rata-rata Bobot 
Strategi alternatif 

A I A II A III A IV A V 

Ancaman            

Pendatang baru yang bermunculan 0,074 4 0,296 2 0,148 3 0,222 4 0,296 4 0,296 

Adanya peniruan model oleh perusahaan 

lain 

0,065 4 0,260 4 0,260 3 0,195 4 0,260 4 0,260 

Sulitnya mendapatkan hak cipta 0,039 4 0,156 4 0,156 3 0,117 4 0,156 4 0,156 

Krisis ekonomi di Amerika dan Eropa  0,082 2 0,164 4 0,328 4 0,328 4 0,328 4 0,338 

Belum adanya perlindungan pemerintah 

mengenai ekspor bambu 

0,048 4 0,192 2 0,096 4 0,192 4 0,192 4 0,192 

Total   7,230  6,533  7,603  7,202  7,662 

Strategi Prioritas  III V II IV I 

 

Keterangan  

A I    = Strategi pengembangan produk (strategi alternatif I) 

A II    = Strategi membangun kemitraan strategis (strategi alternatif II) 

A III  = Strategi meningkatkan kegiatan pemasaran  (strategi alternatif III) 

A IV    = Strategi peningkatan pelayanan dan jaringan usaha (stretegi alternatif IV) 

A V             =  Strategi pengembangan pasar (strategi alternatif V) 

AS              = Attractiveness Score (nilai daya tarik relatif) 

TAS            = Total Attractiveness Score (total nilai daya tarik) 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 

Produk-Produk CV. Suratin Bamboo 
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