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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Subsektor holtikultura memegang peran strategis dan potensial untuk 

dikembangkan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, khususnya dalam 

sektor pertanian. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2009-2013), subsektor 

hortikultura telah berkembang menjadi salah satu sumber pertumbuhan kekuatan 

ekonomi baru sebagai penggerak ekonomi di pedesaan dan perkotaan (Direktorat 

Jendral Holtikultura 2015). Salah satu sub sektor hortikultura yang potensial 

dikembangkan adalah komoditas tanaman hias atau florikultura. 

Industri tanaman hias telah terbukti selama rentang 5 tahun terakhir 

menunjukan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Terdapat potensi 

yang lebih besar lagi bagi industri tanaman hias jika dikembangkan, mengingkat 

potensi keanekaragaman hayati yang luas dan beragam yang terdiri 29.375 

spesies. Sejalan dengan kondisi perekonomian nasional yang tumbuh positif 

dalam dua dekade terakhir, hal tersebut berdampak positif pada peningkatan 

kebutuhan produk tanaman hias sekitar 5 – 10 % per tahun selama sepuluh tahun 

terakhir. Produk Domestik Bruto (PDB) subsektor tanaman hias tahun 2013 

tercatat sebesar Rp. 9 Triliun, peningkatan nilai PDB bila dibandingkan dengan 

peningkatan PDB tanaman buah, sayur dan tanaman biofarmaka nyata lebih besar. 

Peningkatan PDB tanaman hias disebabkan karena terjadinya peningkatan 

produksi tanaman hias. Pengaruh preferensi konsumen dan kebutuhan bibit 

unggul ikut mempengaruhi produsen tanaman hias dalam mengembangkan 

produk tanaman hias (Haryono 2014). 

Peningkatan kegiatan produksi tanaman hias ditandai dengan meningkatnya 

luas area tanam. Berdasarkan data BPS diketahui terdapat peningkatan luas area 

tanam rata-rata 2% per tahun. Luas area tanam tahun 2013 tercatat lebih dari 

2.000 ha dengan rincian total produksi untuk bunga potong sebesar 600 juta 

tangkai, tanaman pot 200 juta pot dan untuk tanaman lanskap 120 juta batang. 

Kegiatan bisnis juga ikut berkembang pada bidang off farm seperti  pada industri 

transportasi, industri perangkaian bunga, industri minyak atsiri dan industri jasa 

pendukung (BPS 2009-2013). Pada rentang 5 tahun (2011-2016) terakhir rata-rata 

peningkatan produksi tanaman hias (Tabel 1) dalam bentuk bunga potong naik 

7,85%/tahun, daun potong naik 19,44%/tahun, tanaman pot pohon naik 

5,13%/tahun, tanaman lansekap 6,85%/tahun, kelompok tanaman flori tabur juga 

naik rata-rata 6,46%/tahun (Direktorat Jendral Holtikultura 2016). 

 

Tabel 1 Produksi Tanaman Hias Indonesia tahun 2011 – 2016 
No Kelompok Tanaman 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Tanaman hias potong* 86.851 616.858 684.097 740.892 785.166 763.141 

2 Tanaman hias pot** 6.214 24.584 29.343 38.699 34.581 31.567 

3 Tanaman hias tabur*** 22.541 22.862 30.258 36.161 31.582 31.183 

4 Lanskap** 3.197 2.728 2.717 3.432 2.919 1.525 

*satuan 1000 tangkai 

** satuan 1000 pohon 

*** satuan 1000 kg 
Sumber :  Direktorat Jendral Hortikultura (2017)  
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Namun diketahui bahwa peningkatan produksi tanaman hias belum 

memenuhi permintaan nasional dikarenakan produktivitas yang masih rendah. Hal 

tersebut dikarenakan adanya kurangnya ketersediaan bibit tanaman hias, 

sedangkan permintaan meningkat sehingga ketersediaan bibit masih sangat 

bergantung pada bibit impor. Keberadaan plasma nutfah tanaman hias di 

Indonesia sangat besar dan kaya namun pada kenyataannya industri tanaman hias 

belum berkembang dengan baik dan stabil dikarenakan beberapa masalah seperti: 

(a) Daya beli masyarakat masih rendah terhadap tanaman hias; (b) Kurangnya 

kegiatan pemuliaan dan pengembangan varietas unggul untuk memenuhi selera 

pasar dalam maupun luar negeri; (c) Terbatasnya dana penelitian: APBN 2011 

untuk Kementrian Pertanian sebesar 16,8 Triliun (1% dari total APBN 2011 

sekitar 1202 triliun). Alokasi tersebut masih rendah dibandingkan dengan 

Thailand dan Malaysia pada tahun 2001 yang sudah mengalokasikan lebih dari 

10% total APBN untuk sektor pertanian. Anggaran dari Kementerian Pertanian 

untuk penelitian pertanian sebesar 1 triliun (6% dari total anggaran Kementerian 

Pertanian atau 0,08% dari total APBN). Belum ada data akurat besarnya alokasi 

dana penelitian litbang untuk komoditas tanaman hias namun umumnya lebih 

kecil dari komoditas pangan dan perkebunan; (d) Kontribusi swasta dalam 

penelitian masih rendah, anggaran penelitian 70% berasal dari pemerintah. 

Berbeda dengan Singapura yang anggaran dana litbangnya sebesar 36,6%, 

Malaysia 32,1%, dan Korea Selatan 23,9%; (e) Lemahnya teknik perbanyakan 

dan budidaya tanaman hias; (f) Lemahnya infrastruktur dan penanganan 

pascapanen; (g) Biaya transpost tinggi; dan (h) Perhatian pemerintah masih 

terbatas dalam mendorong pengembangan industri tanaman hias (Mattjik 2011) 

Permasalahan pada industri tanaman hias, terutama dalam ketersediaan bibit 

unggul mengakibatkan daya saing untuk produk tanaman hias masih tergolong 

rendah bila dibandingkan dengan produk serupa dari negara maju. Rendahnya 

daya saing produk florikultura nasional disebabkan karena beberapa faktor, 

diantaranya: (a) varietas yang digunakan tidak sesuai dengan preferensi pasar, (b) 

tidak adanya jaminan mutu, kontinuitas dan ketepatan waktu pengiriman produk, 

harga produk yang terlalu tinggi, (c) pemilihan komoditas yang telah usang, (d) 

biaya transportasi yang sangat tinggi, (e) belum tersedianya data market 

intelligent, (f) regulasi perdagangan yang kurang kondusif, dan (g) intensitas 

promosi yang masih rendah. Guna mendorong peningkatan daya saing florikultura 

diperlukan upaya pembenahan secara komprehensif berbagai subsistem yang 

terkait dengan pengembangan industri florikultura, termasuk subsistem 

penyediaan sarana produksi dan teknologi pendukung, proses produksi, 

pengawasan mutu produk, pasca panen, distribusi dan pemasaran, permodalan dan 

investasi, regulasi perdagangan internasional, perpajakan dan tarif penerbangan 

internasional (Athukorala 2006). 

Diperlukan upaya peningkatan daya saing melalui berbagai cara untuk 

meningkatkan produktivitas, salah satunya melalui aplikasi inovasi (BPS 2012). 

Salah satu komponen pembentuk daya saing adalah inovasi. Melalui penciptaan 

inovasi, daya saing dapat ditingkatkan untuk perluasan pangsa pasar yang 

berkelanjutan. Dengan inovasi dapat menciptakan proses produksi yang lebih 

efisien dan efektif guna memperbesar peluang dalam penetrasi pasar. Peningkatan 

proses produksi untuk meningkatkan daya saing dapat dilakukan salah satunya 

melalui penerapan inovasi teknologi secara berkelanjutan (Haryono 2014).  
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Peningkatan daya saing produk tanaman hias harus dibarengi oleh 

penciptaan keunggulan kompetitif produk tanaman hias. Indonesia memiliki 

potensi keunggulan komparatif untuk peningkatan daya saing, namun hal tersebut 

saja tidak cukup. Selain keunggulan komparatif perlu keunikan (uniqueness) 

produk dan upaya pengembangan terfokus pada komoditas tertentu seperti 

tanaman hias tropis dan eksotis. Persaingan bisnis yang semakin ketat akibat 

pemberlakuan perdagangan bebas mengubah paradigma bisnis dari comparative 

advantage menjadi competitive advantage sehingga diperlukan strategi industri 

yang tepat. Salah satunya dengan pengembangan integrasi horisontal. Integrasi 

horisontal ini dapat dicapai dengan cara menurunkan harga, menciptakan produk 

baru, meningkatkan kualitas produk dan jasa atau memperluas akses pasar 

(Haryono 2014).  

 

Perumusan Masalah 

 

Salah satu inovasi yang telah berkembang dalam meningkatkan 

produktivitas dan daya saing tanaman hias nasional adalah dengan aplikasi 

bioteknologi khususnya kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan metode 

perbanyakan tanaman yang dapat menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah 

banyak, waktu yang lebih cepat, bebas virus dan karakteristik yang sama dengan 

indukan. Teknologi kultur jaringan tanaman telah banyak digunakan untuk 

penggandaan tanaman berskala besar. Dalam beberapa tahun terakhir, teknik 

kultur jaringan tanaman telah menjadi kepentingan industri dan memiliki potensi 

besar untuk menghasilkan tanaman dengan kualitas terbaik, mengisolasi varian 

yang berguna dalam genotipe hasil panen yang beradaptasi dengan baik dengan 

ketahanan terhadap penyakit dan kapasitas toleransi stres yang lebih baik (Hussain 

et al. 2012). 

Tanaman hias diproduksi terutama untuk nilai estetikanya, sehingga 

penyebaran dan peningkatan atribut kualitas seperti jenis daun, warna bunga, 

umur panjang dan bentuk, bentuk dan arsitektur tanaman, dan penciptaan variasi 

baru merupakan tujuan ekonomi penting bagi florikulturis. Keberhasilan 

penyebaran tanaman hias secara in vitro sekarang digunakan untuk komersialisasi. 

Banyak laboratorium komersial dan lembaga nasional di seluruh dunia 

menggunakan sistem kultur in vitro untuk multiplikasi tanaman cepat, konservasi 

plasma nutfah, penghapusan patogen, manipulasi genetik, dan untuk produksi 

metabolit sekunder (Riordain 1999). Setiap tahun, jutaan tanaman hias secara 

rutin diproduksi secara in vitro (Rout et al. 2006) 

Salah satu aspek penting dalam perbanyakan kultur jaringan adalah 

ketersediaan benih tanaman hias yang berkualitas unggul sebagai indukan untuk 

proses perbanyakan. Diketahui produksi benih tanaman tanaman hias nasional 

selama tahun 2010 - 2014 cenderung meningkat setiap tahunnya rata – rata 

sebesar 3%. Benih anggrek yang diproduksi pada umumnya berasal dari 

perbanyakan dengan biji, belum diperbanyak secara meriklon, sehingga benih 

yang dihasilkan jumlahnya terbatas, varietasnya beragam dan mutunya masih 

rendah. Sedangkan untuk krisan, mawar, melati benih diperbanyak dengan stek, 

gladiol dan sedap malam diperbanyak melalui umbi. Pada periode 2010 - 2014 

produksi benih tanaman tanaman hias rata-rata baru dapat memenuhi sekitar 

22,7 % dari kebutuhan. Capaian produksi benih tanaman hias dibandingkan 
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dengan sasaran produksi sudah tercapai rata-rata sekitar 20,6 % (Direktorat 

Jendral Holtikultura 2016). 

PT Monfori Nusantara merupakan salah satu leader perusahaan produsen 

bibit tanaman hias di Indonesia. PT Monfori didirikan oleh Monsanto Co. USA 

dan perusahaan bioteknologi berbasis di Australia, ForBio Ltd. pada tahun 1996 

untuk melakukan produksi kehutanan, terutama kayu jati. Pada tahun 2002, 

pengembangan produksi tanaman pohon digantikan oleh tanaman hias. Pada tahun 

2011 PT Monfori Nusantara diakusisi oleh Joil dan berkantor pusat di Singapura. 

JOil bergerak dalam bidang bioteknologi tanaman jarak termasuk 

pengembangbiakan, penelitian agronomi, produksi, pemasaran bibit jarak pagar 

jarak jauh serta penasihat Pelayanan budidaya komersial. 

Fasilitas kultur jaringan PT Monfori terletak di daerah Parung di lahan 

seluas 3 hektar dimana 1.550 m2 merupakan lahan produksi laboratorium dan 

rumah kaca seluas 10.000 m2. PT Monfori hingga kini tercatat memiliki 100 

pegawai aktif baik tetap maupun kontrak. Selain itu, perusahaan juga menjalin 

sistem kemitraan dengan petani di daerah Puncak untuk mensuplai kekurangan 

bunga potong. Produk unggulan ekspor PT Monfori seperti: Ornamental grasses, 

Gerbera, Aglaonema dan Cordyline. Tanaman lansekap yang telah menggunakan 

teknologi kultur jaringan seperti: Agave, Caladium, Cordyline australis, 

Cordyline fruticosa, Dianella, Liriope, Monstera, Philodendron, Phormium, 

Syngonium, Yucca; dan tanaman berbunga seperti Adenium, Anigozanthos 

(Kangaroo Paw), dan Phalaenopsis. 

Sebagai salah satu produsen besar penyedia jasa perbanyakan tanaman hias 

dengan teknik kultur jaringan, PT. Monfori Nusantara memenuhi kebutuhan untuk 

pasar domestik PT. Monfori menjadi supplier ke nursery dan agrowisata seperti 

Wisata Agro Inkarla, Wahana Kharisma Flora (WKF), PDMA, Bina Usaha Flora 

(BUF) dan kebun perseorangan. Wilayah cakupan PT. Monfori meliputi wilayah 

Jawa (Semarang, Jogja, Jawa Barat, Jawa Timur), Manado, Sulawesi dan Papua. 

Dengan kapasitas produksi yang dapat memenuhi hingga 12.000.000 bibit per 

tahun dan beragam varietas tanaman hias, menjadikan PT. Monfori sustain 

dengan permintaan bibit yang stabil tahun demi tahun. 

Aglaonema dan Gerbera merupakan dua contoh produk tanaman hias 

unggulan domestik PT Monfori yang telah lama memiliki permintaan baik berupa 

bibit maupun bunga potong bagi segmen pelanggan perusahaan. Namun selama 

selang beberapa tahun permintaan untuk tanaman tersebut cenderung menurun 

bagi tanaman Aglaoenema, walaupun pada tahun 2017 permintaan kembali stabil 

namun tidak kembali meningkat seperti biasanya. Berbeda pada tanaman 

Aglaonema, permintaan Gerbera meningkat namun tidak sebanding dengan 

jumlah produksinya yang jauh lebih besar. Keadaan tersebut menjadi 

permasalahan PT Monfori dalam memahami permintaan pasar domestik yang 

cenderung fluktuatif. Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat data produksi dan 

penjualan PT Monfori selama tiga tahun terakhir. 
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Tabel 2 Data Produksi dan Penjualan Tanaman Aglaonema dan Gerbera PT 

Monfori 
Keterangan Jan  Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Total 

 2015 

Gerbera   

Produksi -  150 750 980 3400 2500 1700 2900 900 2.400 1600 2200 19.480 

Penjualan     100 1500 1200 1000 200 - 500 100 300 4.900 

Aglaonema   

Produksi 400  5600 8700 100 - 200 100 250 200 100 - 50 15.700 

Penjual     1100 1100 50 1600 - 1800 50 1700 500 7.900 

 2016 

Gerbera   

Produksi 1200  - 2000 3300 4700 2000 6800 3500 1200 4500 7800 1600 38.600 

Penjualan 1800  1200 2200 1500 600 1300 500 1700 600 - 1200 3000 15.600 

Aglaonema   

Produksi -  250 350 1500 500 600 800 500 100 - 50 50 4.700 

Penjualan 100  120 200 500 50 200  150 150 1500 1000 1200 5.170 

 2017 

Gerbera               

Produksi 1500  9000 1500 4100 1300 2200 2500 3000 2000 3000 5000 1200 36.300 

Penjualan 4500  450 500 2200 1100 200 1100 1500 1500 1500 2000 800 17.350 

Aglaonema               

Produksi 1000  - 800 800 800 100 5500 1300 550 100 50 50 6.100 

Penjualan 300  200 100 800 500 350 500 600 800 200 1200 500 6.050 

Sumber: PT Monfori Nusantara (2017) 

 

Berdasarkan data produksi nasional untuk tanaman aglaonema pada tiga 

tahun terakhir terdapat pola volume permintaan yang sama yaitu adanya 

penurunan permintaan. Pada Tabel 3 dapat diketahui permintaan pasar cenderung 

menurun. Sedangkan untuk tanaman gerbera terdapat penurunan produksi 

nasional pula. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa penurunan 

permintaan pada PT Monfori diakibatkan karena adanya penurunan pada 

permintaan nasional. 

 

Tabel 3 Produksi Nasional Tanaman Aglaonema dan Gerbera 
Jenis Tanaman 2012 2013 2015 2016 

Aglaonema 1.247.189 996.647 909.525 718.384 

Gerbera 7.735.806 7.454.459 7.118.774 5.412.790 

Sumber : Direktorat Jendral Hortikultura (2017) 
 

Sebagai satu satunya perusahaan kultur jaringan di Indonesia yang 

mendapat lisensi dan diakui oleh Australian Quarantine and Inspection Service 

(AQIS) sebagai  sumber terakreditasi tanaman kultur jaringan bebas dari media 

(low medium risk) untuk ekspor dan tergabung dalam ASBINDO (Asosiasi Bunga 

Indonesia), terdapat beberapa permasalahan yang akan berdampak terhadap 

peluang pengembangan bisnis perusahaan selain penurunan permintaan pada 

tanaman unggulan perusahaan.. Permasalahan lain yang PT Monfori khawatirkan 

adalah mengenai perluasan pangsa pasar domestik. Diketahui pendapatan 

perusahaan yang bersumber dari penjualan pasar domestik baru sebesar 5%. 

Perusahaan belum memaksimalkan potensi dalam memperluas pasar domestik 

sehingga diperlukan strategi pengembangan bisnis untuk pasar domestik.  

Selain itu terdapat permasalahan internal perusahaan yang dikhawatirkan 

seperti peningkatan biaya operasional. Komponen biaya sebagai perusahaan 

produsen yang bergerak di hulu sangat tinggi seperti biaya pegawai, biaya listrik 
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untuk laboratorium kultur jaringan, sehingga dibutuhkan strategi untuk menekan 

biaya perusahaan. Dalam menghadapi permasalahan lingkungan eksternal, PT 

Monfori belum mampu memaksimalkan pasar domestik dikarenakan masalah 

sulitnya membaca tren pasar yang berubah-ubah, peraturan pemerintah yang tidak 

berpihak pada pelaku usaha tanaman hias, daya saing industri yang belum 

berkembang, daya beli masyarakat yang rendah dan berbagai macam aspek 

lainnya.  

Pada komoditas bunga potong, terdapat persaingan dengan kualitas impor. 

Tanaman hias sulit bersaing di pasar domestik dikarenakan mutu yang kalah 

dengan produk impor, jenis tanaman yang tidak beragam serta ketersediaannya 

yang belum memenuhi permintaan pasar. Sedangkan untuk tanaman seperti 

Gerbera yang memiliki 400.000 varietas, hanya terdapat sedikit varietas yang 

benar-benar diminati pasar saat ini. Dalam menghadapi perubahan lingkungan 

eksternal maupun internal PT Monfori membutuhkan pemetaan model bisnis 

untuk mengetahui kondisi bisnis perusahaan untuk dapat menciptakan terobosan 

inovasi untuk pengembangan bisnis perusahaan untuk pasar domestik.   

Sebuah model bisnis dari perusahaan dapat dilihat sebagai sesuatu yang 

penting dari bermulanya inovasi, dan memiliki potensi untuk mengubah struktur 

industri yang sudah ada (Markides dan Charitou 2004). Pendekatan dengan model 

bisnis dapat dilakukan secara luas baik untuk perusahaan baru, perusahaan yang 

telah berjalan, nirlaba dan organisasi non-profit (Gavrilova et al. 2014) serta 

penasihat bisnis (Leschke 2013).Salah satunya adalah Model Bisnis Kanvas yaitu 

sebuah bisnis model yang mampu menjelaskan bagaimana organisasi atau 

perusahaan menangkap nilai, menciptakan dan menyerahkannya kepada 

konsumen. Model Bisnis Kanvas juga digunakan sebagai bahasa yang dapat 

dipahami bersama dan meungkinkan untuk membuat inovasi terhadap model 

bisnis yang telah ada (Osterwalder dan Pigneur 2015). Dengan melakukan 

pemetaan menggunakan Model Bisnis Kanvas maka menjadi alat dalam 

menciptakan nilai baru, mengetahui kondisi bisnis perusahaan dan menciptakan 

alternatif strategi yang dapat menjadi acuan untuk memperluas peluang pasar dan 

ikut serta dalam meningkatkan daya saing industri tanaman hias di Indonesia. 

Inovasi merupakan komponen yang berperan penting dalam peningkatan 

daya saing perusahaan. Penerapan inovasi tanpa memperhatikan kebutuhan 

pelanggan hanya akan mengakibatkan produk tersebut gagal ketika dipasarkan 

(Merx-Chermin dan Nijhof 2005). Atas dasar tersebut maka diperlukan upaya 

dalam menciptakan inovasi pada perusahaan agar dapat beradaptasi terhadap 

perubahan lingkungan bisnis. Dalam rangka mengembangkan bisnis perusahaan 

untuk memperluas peluang pasar domestik serta meningkatkan daya saing industri 

tanaman hias nasional, diperlukan pemetaan model bisnis perusahaan dalam 

menciptakan nilai, untuk mengetahui kondisi bisnis perusahaan dan menciptakan 

alternatif strategi yang dapat menjadi acuan untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan perusahaan. Dengan melakukan pemetaan menggunakan Model Bisnis 

Kanvas maka dapat diketahui kondisi perusahaan sekarang secara terperinci. Oleh 

karena itu dapat memudahkan dalam menganalisis permasalahan dan perubahan 

yang ada sehingga dapat memberikan solusi alternatif strategi yang tepat guna.  

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka perumusan masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana Model Bisnis Kanvas PT Monfori Nusantara saat ini? 

2. Bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) dari 

model bisnis PT Monfori Nusantara saat ini  berdasarkan 9 elemen Model 

Bisnis Kanvas ? 

3. Bagaimana strategi yang dapat diciptakan dengan menggunakan Model 

Bisnis Kanvas pada PT Monfori Nusantara untuk masa mendatang? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat mencapai tujuan sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis Model Bisnis Kanvas yang dijalankan PT Monfori 

Nusantara saat ini. 

2. Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) dari 

model bisnis PT Monfori Nusantara saat ini berdasarkan 9 elemen Model 

Bisnis Kanvas. 

3. Merancang Model Bisnis Kanvas Perbaikan PT Monfori Nusantara 

sebagai alternatif perencanaan strategi bisnis mendatang. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain : 

1. Memberikan gambaran terkait Model Bisnis Kanvas PT Monfori 

Nusantara saat ini beserta identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancamannya. 

2. Memberikan saran terkait alternatif strategi yang dapat diterapkan oleh PT 

Monfori Nusantara. 

3. Merancang Model Bisnis Kanvas perbaikan PT Monfori Nusantara. 

4. Menjadi informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini membahas mengenai pengembangan bisnis 

model bisnis tanaman hias PT Monfori Nusantara untuk pasar domestik. Dengan 

menggunakan pendekatan Model Bisnis Kanvas dan analisis SWOT, ada beberapa 

aspek yang akan di analisis, yaitu merumuskan model bisnis PT Monfori saat ini, 

aspek internal, eksternal, kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang dari bisnis 

model serta merancang strategi perbaikan menggunakan Model Bisnis Kanvas. 

Penelitian ini terbatas pada tahap penyusunan alternatif strategi untuk 

pengembangan bisnis tanaman hias di PT Monfori Nusantara, sedangkan 

implementasinya diserahkan pada pihak manajemen PT Monfori Nusantara. 
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