
 

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 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. 
 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 
 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 
 



 

 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, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk Selengkapnya Tersedia  di Perpustakaan MB-IPB 

 


