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1 PENDAHULUAN 
 
 

Latar Belakang 
 

 Kayu lapis merupakan produk perhutanan yang cukup tinggi 
permintaannya baik di lokal maupun mancanegara. Produk ini bisa memberikan 
kontribusi yang baik bagi ekonomi masyarakat. Indonesia yang terkenal dengan 
hutan tropisnya yang luas bisa memberikan keunggulan kompetitif di dalam 
mengembangkan perusahaan kayu lapis. 
 Pada tahun 1990-an  industri kayu lapis berkembang pesat dan menjadi 
salah satu ekspor unggulan dari sektor kehutanan. Tetapi, seiring berjalannya 
waktu  produksi kayu lapis Indonesia mengalami penurunan yang cukup 
signifikan sedangkan permintaan lokal berada pada level yang cukup stabil dan 
cenderung mengalami kenaikkan dari tahun ke tahun. Data produksi dan 
permintaan lokal kayu lapis di Indonesia dapat terlihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1 Data Produksi dan Permintaan Lokal Kayu Lapis (m³) 

Tahun Produksi Kayu 
Lapis Indonesia 

Permintaan Kayu 
Lapis Indonesia 

Selisih 

2007 3.454.350 5.232.244 1.778.894 
2008 3.353.479 4.701.622 1.348.143 
2009 3.004.950 4.263.419 1.258.469 
2010 3.324.889 5.521.190 2.196.301 
2011 3.302.843 5.386.603 2.083.760 

  Sumber: BPS (2011) 
 

Penurunan produksi terjadi karena langkanya bahan baku kayu lapis yakni 
kayu bulat (log). Log yang digunakan ialah log yang memiliki diameter besar 
dengan kualitas tinggi yang biasanya didapat dari hutan alam. Supplai log yang 
didapat dari hutan alam semakin menurun dan apabila kayu berkualitas tinggi 
yang berasal dari hutan alam terus dimanfaatkan, maka suatu saat akan habis 
mengingat masa tanamnya lama. Penebangan pohon pun akan merusak 
lingkungan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS 2009), produksi log dari Hak 
Pengusahaan Hutan (HPH) pada tahun 2007 sebesar 8,51 juta m³, tahun 2008 
sebesar 8,06 juta m³ dan pada tahun 2009 sebesar 7,40 juta m³. 

 Oleh karena itu, penggunaan kayu bulat berdiameter kecil (small diameter 
log) dijadikan alternatif bahan baku kayu lapis. Salah satu kayu bulat berdiameter 
kecil yang dapat dimanfaatkan untuk bahan baku kayu lapis adalah kayu sengon. 
Masa tanam yang cepat membuat pasokan kayu sengon tak pernah habis. 

 Sampai saat ini bisnis kayu sengon merupakan salah satu bisnis yang tak 
surut diterpa krisis keuangan global. Selama krisis global masih berlangsung, 
permintaan kayu lapis berbahan baku sengon, baik dari dalam negeri maupun dari 
luar negeri, tetap stabil. Menurut Kementerian Kehutanan (Daryanto, 2010) 
permintaan kayu sengon tahun 2010 sebesar 2 juta m3, dan tahun 2011 sebesar 3 
juta m3. Selain itu, jika kayu sengon diolah secara inovatif dan 
mengombinasikannya dengan kayu berkualitas, produk yang dihasilkan tentu akan 
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digemari orang. Bahkan, untuk pasar ekspor, semakin banyak negara yang 
meminati kayu olahan dari sengon. Sebelumnya pembeli sebagian besar dari 
kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Kini, pasar baru bermunculan, seperti 
negara-negara Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Permintaan kayu lapis dari negara 
Afrika, India, Jepang, Jordan, Kuwait, dan Oman dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 Data Permintaan Negara Jordan, Kuwait, dan Oman (m³) 

Tahun Negara 
 Jordan Kuwait Oman 

2007 92.500  108.600  33.200  
2008 93.000  32.794  33.200  
2009 36.924  21.311  33.200  
2010 42.537  32.295  73.857  
2011 39.919  48.576  69.097  

Sumber: FAO (2011) 
 
 Kayu lapis sengon diminati karena harganya kompetitif dan kualitasnya 

bersaing. Harga sengon relatif lebih murah karena proses penanamannya mudah 
dan memakan waktu lebih singkat.  

 Saat ini industri kayu lapis (plywood) di dalam negeri terpukul setelah 
kehilangan daya saing akibat dibombardir produk impor, terutama dari China dan 
Malaysia. Sejumlah penggiat usaha kayu lapis kini hanya mengandalkan pasokan 
bahan baku dari hutan tanaman rakyat dengan volume yang masih sangat kecil. 
Hingga kini masih tersisa 40 pabrik yang bertahan. Sebagian besar bahkan masih 
menggunakan fasilitas mesin pengupas konservatif yang belum mampu 
merealisasikan kapasitas produksi kayu lapis lebih dari 50.000 m3/tahun. 
Sejumlah perusahaan besar yang semula menguasai ribuan hektar hutan tanaman 
di Kalimantan dan Sumatera mulai memindahkan pabriknya ke Jawa. Pasalnya, 
bahan baku kayu berbasis hutan rakyat lebih berkembang di Pulau Jawa (Saputra, 
2012). 

 PT. Rimba Falcatta Cianjur sebagai salah satu perusahaan pengelola kayu 
lapis mulai terkena dampak dari turunnya produksi kayu lapis secara global. 
Penurunan produksi kayu lapis PT. Rimba Falcatta Cianjur dapat dilihat pada 
Tabel 3.  

Tabel 3 Produksi Tahun 2006 sampai 2012 PT. Rimba Falcatta Cianjur (m3) 

Tahun Produksi Kayu Lapis  
2006 19.000  
2007 14.000  
2008 18.600  
2009 16.000  
2010 13.300  
2011 12.800  
2012 12.200  

 
Produksi kayu lapis di PT. Rimba Falcatta Cianjur mengalami penurunan 

signifikan dari tahun 2007, 2008, dan tahun-tahun berikutnya terus mengalami 
penurunan oleh karena itu diperlukan upaya untuk menjamin kelangsungan 
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perusahaan dan menyusun strategi-strategi yang meningkatkan daya saing kayu 
lapis PT. Rimba Falcatta Cianjur.  

Di sini analisis tata kelola rantai nilai (Value Chain) memiliki peran yang 
sangat penting dimana seluruh siklus dan aktor-aktor yang berperan di dalam 
industri ini terlihat. Pendekatan secara rantai nilai berperan di dalam menjelaskan 
kepada siapa saja keuntungan didistrbibusikan sehingga mempermudah dalam 
menentukan kebijakan mana yang sesuai agar memperoleh keuntungan yang lebih 
baik. 

 
 

Rumusan Masalah 
 

 Penurunan produksi produksi kayu lapis di PT. Rimba Falcatta Cianjur 
yang terjadi pada tahun 2007 sampai 2012 menjadi ancaman besar bagi 
perusahaan. Apabila hal ini terjadi sampai ke tahun berikutnya, dapat membawa 
dampak negatif bagi perusahaan dan menyebabkan perusahaan mengalami 
kerugian besar. Sehingga rumusan permasalahan pada penelitian ini tercakup ke 
dalam: 
1.  PT. Rimba Falcatta Cianjur menghadapi masalah internal dan eksternal yang  
     mengakibatkan turunnya volume dan kapasitas produksi perusahaan.  
2. PT. Rimba Falcatta Cianjur membutuhkan alternatif strategi yang dapat  
     digunakan untuk meningkatkan volume dan kapasitas produksi perusahaan  
3. PT. Rimba Falcatta Cianjur perlu menentukan prioritas strategi untuk  
      meningkatkan volume dan kapasitas produksi perusahaan  
 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi 
alternatif strategi bagi perusahaan kayu lapis agar bisa meningkatkan keuntungan 
bagi seluruh perusahaan dan dapat menjamin keberlangsungan bisnis kayu lapis 
perusahaan PT. Rimba Falcatta Cianjur. 
 
 

Pertanyaan Penelitian 
 
1. Faktor internal dan eksternal apakah yang mempengaruhi PT. Rimba Falcatta  
    Cianjur? 
2. Alternatif Strategi apakah yang dapat diimplementasikan di dalam PT. Rimba  
    Falcatta Cianjur? 
3. Apakah prioritas strategi yang bisa digunakan di dalam perusahaan PT. Rimba  
    Falcatta Cianjur untuk meningkatkan volume dan kapasitas produksi  
    perusahaan  
 
 

Tujuan Penelitian 
 
Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Memetakan rantai nilai industri kayu lapis PT. Rimba Falcatta Cianjur 
2. Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap 

rantai nilai kayu lapis. 
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3. Merumuskan alternatif strategi perbaikan terhadap rantai nilai kayu lapis di 
PT. Rimba Falcatta Cianjur sehingga bisa berkelanjutan 

4. Menentukan prioritas strategi yang dapat diterapkan oleh PT. Rimba Falcatta 
Cianjur. 

 
 

Manfaat Penelitian 
 
Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi para stakeholder 
di dalam industri kayu lapis ini yaitu :  
1. Bagi PT. Rimba Falcatta Cianjur, informasi rantai nilai dapat digunakan 

untuk mencapai keunggulan jangka panjang, meningkatkan keunggulan 
produknya, dan menjamin keberlangsungan produksi. 

2. Bagi institusi pendidikan, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi 
lanjutan. 

3. Bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana untuk memperluas wawasan dan 
mengembangkan teori dalam dunia bisnis nyata. 

 
 

Ruang Lingkup 
 

  Penelitian ini merupakan suatu kajian terhadap rantai nilai kayu lapis PT. 
Rimba Falcatta. Penelitian dimulai dengan melakukan analisis rantai nilai kayu 
lapis PT. Rimba Falcatta dari tingkat supplier sampai ke tingkat eksportir. Setelah 
dilakukan analisis rantai nilai, diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan 
dan kelemahan perusahaan kayu lapis PT. Rimba Falcatta. Kemudian akan 
disusun strategi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dari produk kayu 
lapis dan menjamin keberlanjutan dari perusahaan PT. Rimba Falcatta Cianjur.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




