
A. Latar Belakang 

Industri kayu lapis (plywood) merupakan salah satu 

industri pengolahan hasil hutan yang menggunakan bahan 

baku kayu log (gelondongan), yang penggunaannya banyak 

diserap untuk industri perumahan (konstruksi) dan 

industri mebel. 

Meningkatnya usaha-usaha pembangunan yang bersifat 

permanen seperti pembangunan rumah, kantor-kantor dan 

berbagai macam prasarana lainnya, menyebabkan permintaan 

akan kayu lapis terus meningkat. 

Ekspor kayu lapis Indonesia yang terbesar saat ini 

adalah ke negara Japan, disusul kemudian RRC, USA, 

Taiwan,dan Hongkong, disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Ekspor Kayu Lapis Indonesia Tahun 1991. 

Sumber : PT. Capricorn Indonesia Consult 
Inc, tahun 1993. 

Negara 

Japan 
China 
USA 
Taiwan 
Hongkong 

Jumlah 

Volume (m3) 

3.088.679 
1.202.528 

838.245 
478.742 
478.007 

6.086.201 

% 

50,75 
19,75 
13,79 
7,86 
7,85 

100,OO 



Adapun permintaan kayu lapis secara keseluruhan untuk 

pasar ekspor disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Perkembangan Ekspor Kayu Lapis Indonesia 
Tahun 1987  - 1 9 9 1  

Sumber : PT. Capricorn Indonesia Consult 
Inc, tahun 1993.  

Tahun 

1987  
1988  
1989  
1990  
1 9 9 1  

Tabel 2  menunjukkan bahwa dalam lima tahun (1987  - 

1 9 9 1 ) ,  ekspor kayu lapis Indonesia terus menunjukkan 

Volume (m3) 

5 ,780 ,422  
6 ,569,553 
7 ,528 ,336  
8 ,260,094 
8 ,594 ,820  

kenaikan, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1 0 . 5 0 %  

per tahun. Sedangkan laj u pertumbuhan yang tert inggi 

Pertumbuhan ( % )  

- 
13 .65  
14 .59  

9 .72 
4 .05  

Pertumbuhan rata-rata 

dicapai pada tahun 1989 .  Adapun perkembangan produksi 

kayu lapis Indonesia disajikan pada Tabel 3 .  

10 .50  

Tabel 3. Perkembangan Produksi Kayu Lapis 
Indonesia Tahun 1987  - 1 9 9 1  

Sumber : Diolah dari Laporan Tahunan APKINDO 

Tahun 

1987  
1988  
1989  
1990  
1 9 9 1  

Volume (m3) 

7 ,381,000 
8 ,307 ,000  
9 ,756 ,000  

10 ,541 ,448  
10 ,616 ,673  

Pertumbuhan ( % )  

12 .55  
1 7 . 4 4  

2 . 3 1  
0 . 7 1  

Pertumbuhan rata-rata 12 .55  
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Tabel 3 menunjukkan bahwa perkembangan produksi kayu lapis 

Indonesia selama lima tahun (1987 - 1991) terus meningkat, 

dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 12.60 % per 

tahun. Produksi tertinggi dicapai pada tahun 1989 yaitu 

sebesar 17.44 % .  Keadaan ini seiring dengan peningkatan 

ekspor produksi kayu lapis Indonesia pada saat itu, (lihat 

Tabel 2). Dari keadaan tersebut di atas dapat dikatakan 

bahwa meningkatnya ekspor kayu lapis Indonesia akan men- 

dorong industri kayu lapis untuk terus berkembang. Hal 

ini ditunjukkan dengan pertumbuhan industri kayu lapis 

dari tahun ketahun terus meningkat khususnnya mulai 

tahun 1980. Saat ini pabrik industri kayu lapis Indonesia 

berjumlah 118 perusahaan yang tersebar di berbagai propin- 

si Indonesia. Meningkatnya industri kayu lapis ini dise- 

babkan oleh semakin tingginya pennintaan, khususnya untuk 

pasar luar negeri. 

PT. International Timber Corporation Indonesia (ITCI) 

merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 

industri kayu lapis. Kegiatan industri PT ITCI ter- 

integrasi dengan Pengusahaan Hutan yang berupa Industri 

pengergajian (Saw Mill) beserta pengolahan lanjutan dan 

industri kayu lapis beserta pengolahan lanjutannya, 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 

417/M/SK/X/1977jo. SPT BKPM No. B 597/A/BKPM/VIII/1977. 

Produksi kayu lapis PT ITCI yang dihasilkan, 95% di- 

pasarkan ke luar negeri (ekspor) dan sisanya 5% untuk 
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pasar dalam negeri. Untuk mengantisipasi permintaan pasar 

yang ada, dimana terjadi persaingan yang semakin ketat 

dalam industri kayu lapis, maka diperlukan adanya suatu 

perencanaan produksi yang akurat agar komposisi produksi 

yang optimal dapat tercapai. 

B. Perumusan Masalah 

Industri Kayu lapis PT. ITCI merupakan perusahaan 

manufaktur yang memproduksi lebih dari satu macam produk 

(multiple product firm) dimana total pendapatannya ter- 

gantung dari komposisi output produksi yang dihasilkan. 

Ini berarti secara ekonomis berubahnya komposisi output 

produksi akan mengakibatkan berubahnya keuntungan yang 

akan diperoleh perusahaan karena keuntungan dari tiap 

jenis produk yang dihasilkan tidak sama. 

Adapun komposisi produksi kayu lapis PT. ITCI dari 

tahun 1989 - 1993 berdasarkan realisasi penjualan disaji- 

kan pada Tabel 4 .  Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi 

manajemen, apakah komposisi produksi kayu lapis yang 

selama ini dihasilkan dan dipasarkan adalah komposisi yang 

optimal, agar seluruh target perusahaan dapat dicapai 

semaksimal mungkin. 



Tabel 4. Realisasi Penjualan Kayu Lapis PT ITCI Tahun 1989 - 1993 

S e  : PT ITCI, 1993 

Keterangan : 

XI = Tipe Produk 3.0 mm x 4 '  x 8' Pasar China 

X2 = Tipe Produk 2 . 7  mm x 4'x 8 '  Pasar USA, Korea dan Taiwan 

X3 = Tipe Produk 2 . 4  mm x many size Pasar Japan 

X4 = Tipe Produk 11.5 mm x 3 x 6 '  Pasar Japan 

X5 = Tipe Produk 2 . 7  nrm x many size Pasar USA 

X6 = Tipe Produk 18.0 mm x 4' x 8' Pasar Japan 



Dari uraian keseluruhan di atas dapat dibuat bagan 

alur permasalahan seperti pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Bagan Alur Permasalahan 

C. Tujuan Dan Manfaat 

C.1. Tujuan geladikarya 

Berdasarkan perumusan masalah, maka geladikarya ini 

bertujuan untuk dapat merencanakan kornposisi produksi kayu 

lapis PT ITCI yang optimal sesuai target perusahaan yang 

diinginkan. 



Diharapkan kegiatan geladikarya ini akan memberi 

manfaat ganda, yakni memberikan manfaat bagi penulis 

maupun bagi perusahaan PT. ITCI dimana penulis melaksana- 

kan geladikarya (internship) . 

C.2. Manfaat bagi penulis 

Bagi penulis kegiatan geladikarya pada hakekatnya 

adalah : 

1. Merupakan peluang dan kesempatan' untuk menghayati, 

menerapkan dan mengqunakan konsep-konsep dan keteram- 

pilan yang diperoleh selama proses belajar mengajar 

yang diterima sebelumnya. 

2. Merupakan ajang latihan untuk menangani permasalah 

bisnis di dunia nyata, 

3 .  Memanfaatkan dan mengembangkan metoda untuk menganali- 

sis permasalahan dalam bidang manajemen. 

C.3. Manfaat bagi perusahaan 

Bagi PT. ITCI, diharapkan agar hasil kajian ini dapat 

dijadikan bahan informasi dalam pengambilan keputusan 

untuk menyusun rencana produksi di tahun yang akan datang. 




