
 

 

1 PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang 

Masyarakat Ekonomi ASEAN yang telah diberlakukan pada akhir 2015 lalu 

tidak hanya menghadirkan peluang yang sangat luas untuk memperbesar cakupan 

bisnis bagi para pelaku dunia usaha di Indonesia, namun turut juga membawa 

tantangan yang sangat besar, dimana para pelaku usaha Negara-negara ASEAN 

lainnya akan memasuki pasar di Indonesia. Hal ini akan membuat persaingan 

dunia usaha di Indonesia menjadi semakin meningkat. Para pelaku dunia usaha 

dalam negeri akan terdegradasi atau tersingkir oleh para pelaku dunia usaha asing 

apabila tidak mampu mempersiapkan diri sebaik mungkin pada berbagai sektor 

guna meningkatkan dayasaingnya. 

Sektor agribisnis merupakan salah satu sektor usaha yang mempunyai 

peranan penting dalam pembangunan dan perekonomian, baik nasional maupun 

daerah. Pembangunan usaha agribisnis diarahkan untuk meningkatkan produksi 

guna memenuhi kebutuhan pangan, kebutuhan industri, meningkatkan nilai 

ekspor, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Para pelaku usaha di bidang agribisnis/pertanian diharapkan mampu bertahan dan 

beradaptasi terhadap persaingan dalam negeri maupun masyarakat ekonomi 

ASEAN, untuk itu diperlukan pemilihan strategi bisnis yang tepat. 

Subsektor usaha agribisnis yang berkembang pesat saat ini adalah sektor 

holtikultura, peran sektor ini cukup menjanjikan dalam meningkatkan pendapatan 

petani, penyerapan tenaga kerja dan perdagangan. Hal ini dapat dilihat dari 

produk-produk yang menjadi andalan dalam sektor holtikultura yaitu sayur-

sayuran, buah-buahan, tanaman obat dan tanaman hias, dimana nilai produk-

produk tersebut dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 terus meningkat 

terhadap PDB Riil (Tabel 1). 

 

Tabel 1 Perkembangan PDB riil subsektor hortikultura 2000-2010 (Rp’milyar) 

Tahun Buah Sayur T. Obat T. Hias 

2000 22865 14006 397 2711 

2001 24886 15244 432 2950 

2002 29168 17867 506 3458 

2003 30819 18878 535 3654 

2004 32512 19915 564 3854 

2005 35341 21648 613 4190 

2006 39124 24023 689 4805 

2007 42618 26169 748 5234 

2008 47892 29407 840 5881 

2009 48974 30072 859 6014 

2010 50809 31130 1073 6441 

Laju (%/th) 6.71 7.61 9.34 8.22 
Sumber: Susenas 2011 
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Tanaman hias atau florikultura merupakan salah satu sektor usaha yang saat 

ini sedang berkembang, dapat dilihat pada Tabel 1 menunjukkan nilai komoditas 

tanaman hias terus meningkat setiap tahunnya. Tanaman hias Indonesia 

mempunyai prospek usaha yang cerah. Indonesia masih berpeluang besar untuk 

mengisi pasar dunia mengingat potensi sumberdaya genetik, sumberdaya alam 

dan ketersediaan teknologi yang cukup menggembirakan. Perhatian masyarakat 

Indonesia terhadap tanaman hias tropis semakin meningkat dari tahun ke tahun 

sejalan dengan perkembangan preferensi pasar. Minat masyarakat untuk menanam 

tanaman hias secara komersial juga semakin besar. Hal itu menjadikan suatu 

peluang dan sekaligus tantangan bagi pengembangan industri tanaman hias di 

Indonesia (Sari 2008). Menurut Direktorat Budidaya Tanaman Hias (2008), 

tanaman hias merupakan salah satu komoditas yang mempunyai nilai ekonomi 

tinggi dan memiliki prospek yang sangat cerah sebagai komoditas unggulan 

ekspor maupun untuk pemasaran di dalam negeri. 

Perkembangan usaha tanaman hias/florikultura di Indonesia mengalami 

peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 dimana produksi tanaman 

hias cenderung meningkat dari tahun ke tahun, peningkatan jumlah produksi 

tersebut juga diiringi oleh berkembangnya daerah sentra tanaman hias, outlet dan 

pelaku usaha di daerah perkotaan maupun pinggiran kota. 

 

Tabel 2 Produksi tanaman hias Indonesia tahun 2007-2011 

Komoditas 

(tangkai) 

Tahun 

2007 2008 2009 2010 2011 

Anggrek 9484393 15309964 16205949 14050445 15490256 

Anthurium Bunga 2198990 2627498 3833100 7655542 4724730 

Anyelir 1901509 3024558 5320824 7607588 5130332 

Gerbera (Herbras) 4931441 4101631 5185586 9693487 10543445 

Gladiol 11271385 8581395 9775500 10064082 5448740 

Heliconia 1427048 5278477 4124174 2961385 2791257 

Krisan 66979260 101777126 107847072 185232970 305867882 

Mawar 59492699 39265696 60191362 82351332 74319773 

Sedap Malam 21687493 25598314 51047807 59298954 62535465 

Dracaena*) 2041962 1863764 2262505 4625925 2447314 

Melati**) 15775751 20388119 28307326 21600442 22541485 

Palem*) 1171768 1149420 1260408 1098197 1261445 

Sumber: BPS dan Direktorat Jenderal Hortikultura, 2012 

Keterangan:  

  *) Produksi dalam pohon  

**) Produksi dalam Kg 

 

Bogor merupakan salah satu daerah sentra tanaman hias di Jawa Barat. 

Berdasarkan data dari BPS Jawa Barat pada tahun 2010, total luas panen tanaman 

hias di Bogor mencapai 132.18 ha. Keunggulan budidaya dan usaha tanaman hias 

di Bogor adalah iklim yang sejuk sehingga cocok untuk pengembangan tanaman 

hias, serta lokasi yang dekat dengan konsumen potensial (Jakarta dan kota besar 

lain). Hal ini mengakibatkan pertumbuhan pengusaha tanaman hias di Bogor 

berkembang dengan pesat. Menurut Bank Indonesia (BI) yang melakukan 
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penelitian pola pembiayan usaha kecil industri tanaman hias di Bogor pada tahun 

2008 menyebutkan bahwa ada sekitar 15 pengusaha besar, dan 20 pengusaha kecil 

serta beberapa koperasi yang terdiri dari gabungan antara petani dan pedagang 

dengan skala usaha yang bervariasi. Jumlah pengusaha tanaman hias yang cukup 

banyak tersebut akan mengakibatkan persaingan antar pengusaha, untuk bertahan 

dalam persaingan para pengusaha diwajibkan memiliki strategi usaha tepat. 

 

Tabel 3 Luas panen tanaman hias berdasarkan jenis di Jawa Barat 2010 

 
Sumber: BPS 2012 

 

PT. Pesona Daun Mas Asri yang terletak didaerah ciawi Bogor merupakan 

salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha budidaya tanaman hias. 

Produk yang dihasilkan adalah daun potong dan bunga potong yang nantinya 

digunakan sebagai dekorasi baik untuk dekorasi ruangan gedung dan hotel-hotel 

berbintang, dekorasi berupa rangkaian bunga dari yang kecil sampai dengan 

karangan ucapan dan dekorasi pada acara perkawinan dan acara-acara besar 

lainnya. Perusahaan saat ini dihadapkan kepada persaingan yang tinggi akibat dari 

pertumbuhan pengusaha tanaman hias terus meningkat. 

Dayasaing berkaitan dengan bagaimana efektivitas suatu perusahaan/ 

organisasi di pasar persaingan terhadap perusahaan lainnya yang menawarkan 

produk atau jasa-jasa yang sejenis. Menurut Porter (1985) Persaingan adalah inti 

dari kesuksesan atau kegagalan perusahaan. Terdapat dua sisi yang ditimbulkan 

oleh persaingan, yaitu sisi kesuksesan karena mendorong perusahaan-perusahaan 

untuk lebih dinamis dan bersaing dalam menghasilkan produk serta memberikan 

layanan terbaik bagi pasarnya, sehingga persaingan dianggapnya sebagai peluang 

yang memotivasi. Sedangkan sisi lainnya adalah kegagalan karena akan 

memperlemah perusahaan-perusahaan yang bersifat statis, takut akan persaingan 

dan tidak mampu menghasilkan produk-produk yang berkualitas, sehingga 

persaingan merupakan ancaman bagi perusahaannya. 

 

 

Perumusan Masalah 

Perkembangan dan pembangunan industri tanaman hias/ florikultura 

diarahkan pada pengembangan industri florikultura yang modern, tangguh dan 

berdayasaing. Para pelaku bisnis tanaman hias dituntut menerapkan strategi usaha 

tepat agar mampu bertahan dalam menghadapi persaingan baik dari dalam negri 

maupun luar negri. Strategi yang dimaksud adalah pemilihan strategi yang  dapat  

beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Menurut Dumairy (1996)  

Dayasaing bisnis akan meningkatkan ketahanan ekonomi dan pendapatan 

Kabupaten 

dan kota Anggrek Anthurium Heliconia Kenanga Mawar Melati Palem Hebras 
Total 
(Ha) 

Bogor 60.18 11.98 22.43 3.80 7.00 9.24 8.12 9.43 132.18 

Depok 5.53 3.20 27.05 0.00 2.95 1.80 1.85 50.00 92.65 

Karawang 40.00 4.63 6.55 2.00 0.00 14.80 20.88 0.00 84.69 

Bandung 5.06 4.48 12.58 10.35 3.99 9.46 2.65 16.89 78.01 

Bekasi 3.61 1.65 3.65 0.00 4.17 3.48 17.18 0.00 33.73 

Sukabumi 3.00 8.00 3.00 17.52 3.30 0.00 2.50 2.30 29.72 
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masyarakat, khususnya pada era globalisasi. Dayasaing bisnis dilakukan untuk 

menjaga agar potensi pertumbuhan usaha selalu meningkat. 

PT. Pesona Daun Mas Asri (PT PDMA) pada pertengahan tahun 2015 

mengalami penurunan penjualan sekitar 10-20%. Penurunan penjualan tersebut 

diduga karena pertumbuhan pengusaha tanaman hias terus meningkat, sehingga 

para konsumen mulai beralih ke para pesaing perusahaan, disamping itu menurut 

manajemen PT PDMA mulai masuknya bunga impor dari Vietnam dan Thailand 

juga memepengaruhi pendapatan mereka, hal ini menjadi masalah bagi 

perusahaan dimana modal usaha mereka sangat mengandalkan hasil penjualan. 

 

Gambar 1 Grafik penjualan daun potong dan bunga potong tahun 2013-2016 

 

Analisis dayasaing direkomendasikan untuk mendukung kemampuan PT 

PDMA dalam rangka menciptakan tingkat pendapatan yang relatif tinggi, sambil 

tetap mempertahankan kemampuan bersaing dengan menerapkan strategi-strategi 

bisnis yang tepat. Menurut Porter (1985) Analisis rantai nilai dapat digunakan 

sebagai pendekatan dalam menyusun strategi, membantu pemahaman mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi keunggulan kompetitif dan mengidentifikasi 

hubungan di antara berbagai aktivitas yang menciptakan nilai. Menurut Kaplinsky 

(2000) berpendapat bahwa analisis rantai nilai adalah kegiatan lengkap yang 

diawali dari konsep, fase produksi dan fase pemasaran/pengiriman. Fase 

pemasaran ke pelanggan bisa melaui pedagang, pengolah dan distributor sehingga 

perusahaan memiliki keunggulan kompetitif.  

Berdasarkan perumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana tren penjualan PT Pesona Daun Mas Asri selama 3 tahun terakhir? 

2. Bagaimana rantai nilai PT Pesona Daun Mas Asri? 

3. Apa saja faktor yang harus dipertimbangkan terhadap peningkatan dayasaing 

PT Pesona Daun Mas Asri? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menggambarkan keadaan umum penjualan PT Pesona Daun Mas Asri 3 tahun 

terakhir. 

2. Menganalisis  rantai nilai PT Pesona Daun Mas Asri. 
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3. Mengidentifikasi faktor–faktor strategis yang menentukan dayasaing PT 

Pesona Daun Mas Asri. 

4. Merumuskan dan menentukan prioritas strategi untuk meningkatkan dayasaing 

PT Pesona Daun Mas Asri. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi: 

1. Akademisi, sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian di bidang 

manajemen bisnis khususnya untuk bisnis tanaman hias. 

2. Peneliti, untuk menambah pengetahuan di bidang Sustainable Business 

Development, khususnya mengenai perumusan strategi, serta melatih 

kemampuan menulis untuk mengaplikasikan teori-teori yang sudah didapatkan 

saat perkuliahan. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi manajemen PT 

Pesona Daun Mas Asri. Alternatif dan prioritas strategi untuk meningkatkan 

nilai tambah dan pengembangan usaha. 

  

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada lingkup bahasan yang berfokus 

pada analisis rantai nilai perusahaan dan porter diamond dalam menciptakan 

strategi yang menggunakan kekuatan dan meminimalkan kelemahan untuk 

memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman yang dihadapi perusahaan. 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

Tanaman Hias 

Tanaman hias termasuk kedalam komoditas hortikultura yang bersifat non-

pangan dan digolongkan sebagai florikultura bersama dengan bunga potong. 

Menurut Rahardi (1997), tanaman hias merupakan tanaman yang mempunyai nilai 

keindahan dan daya tarik tertentu, serta mempunyai nilai ekonomis untuk 

keperluan hiasan di dalam dan di luar ruangan. Tanaman hias dapat ditanam pada 

areal yang relatif sempit, mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, dan diterima 

masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, komoditi ini dibudidayakan untuk 

dinikmati keindahannya. Tanaman ini digunakan sebagai komponen utama untuk 

menghijaukan maupun mempercantik taman, maupun sebagai tanaman hias dalam 

pot yang ditempatkan di meja ataupun digantung di areal rumah, ruang 

perkantoran, maupun apartemen. 

Karakteristik tanaman hias sama dengan karakteristik produk holtikultura 

pada umumnya, yaitu mudah rusak (perishable), harganya fluktuatif serta 

dibutuhkan dalam bentuk segar. Tanaman hias dapat dikelompokan berdasarkan 




