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Salah satu usaha yang masih dapat bertahan dalam kondisi krisis yang 
berkepanjangan di Indonesia adalah usaha furnitur. Kebutuhan konsumen 
Indonesia dan luar negeri terhadap furnitur cukup besar Hal ini dapat dilihat dari 
dat? BPS (Biro Pusat Statistik) yang menyatakan bahwa ekspor furnitur Indonesia 
pada tahun 1998 USU 353,8 juta dan tahun 1 ~ 9 9  USD1.230,6 juta, berarti telah 
terjadi peningkatan sebesar 247,s persen dibandingkan tahun 1.998. Usaha furnit& 
di Indonesia dijalankan oleh usaha kecil atau yang dikenal dengan nama 11onzc 
induslry, perusahaan menengah, perusahaan nasional maupun usaha fumitur 

fruncl7i.re dari merek luar negeri. Jenis furnitur yang dihasilkan terbuat dari 
kerajinan kayu, rotan, serbuk kayu yang dipres atau particle hourd, plastik dan 
kimia. Begitu beraneka-ragam furnitur yang ditawarkan di.pasaran sehingga setiap 
perusahaan fumitur liarus berusaha keras untuk merebut pangsa pasar yang ada. 
Cahaya Buaila Group (CBG) merupakan salah industri fumitur yang ada di 
Indonesia, dengan jenis produk Springbed, Furnitur Plastik, Sofa, Busa dan 
Fumitur Umzm (Fumitur dari kayu dan metal), produk tersebut untuk segmen 
menengah ke bzwah. CBG bergerak dalam bidang manufaktur, perdagangan 
(fradins', distributor dan retail. CBG tidzk hz2;.a menjual produk yallg 
diproduksi sendiri akan tetapi juga menjual produk yang hproduksi oleh 
perusahaan lain. Perencanaan strategis yang tepat sangat dibutuhkan CBG agar 
dapat bertahan atau survive dalam situasi krisis, dan persaizgan yang ketat. 
Kemainpuan perusahaan untuk dapat bertahan dan melnperoleh kinerja yang aai'h 
tidak lepas dari pemilihan strategi pada arah yang tepat, tindakan yang efisien, 
hasil yaiig efektif dan terkendali. Strategi organisasi yang sesuai dengan kondisi 
internal dan eksternal sangat membantu pencapaian kine j a  yang lebih baik. 

Tesis ini difokuskan pada perumusan masalah bagaimana cara membuat 
perencanaan strategik yang tepat untuk Cahaya Buana Group yang 
mencakup: (1) Faktor-faktor eksternal apa yang menjadi peluang dan ancaman 
bagi Cahaya Buana Group. (2) Faktor-faktor internal apa yang menjadi kekuatan 
dan kelemahan Cahaya Buana Group. (3) Portfolio produk bagailnana yang sesuai 
dengan peruSahaan dan yang pcrlu dikembangkan setelah dianalisis dengan 
mat~iks GE. (4) Bagaimana cara merumuskan industri lnasa depan yang sesuai 
dengan Cahaya Buana Group. (5) Bagaimana merumuskan sasaran Cahaya Buana 
Group. (6) Strategi apa yang dimnuskan oleh Cahaya Buana Group dalam 
mencapai sasaran yang telah ditetapkan. (7) Program-program aksi apa yang akan . 
diimplementasikan dalam operasional Cahaya Buana Group. 

Tujuan Penelitian adalah untuk membuat perencanaan strategik yang 
tepat bagi Cahaya Buana Group yang mencakup: (1) Mengindentifikasi dan 
rnengevatuasi faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman Cahaya 
Buana Group. (2) Mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor internal yang 
menjadi kekuatan clan kelemahan Cahaya Buana Group. (3) Mengidentifikasi dan 
melnilih portfolio produk CBG untuk saat ini dan masa yang akan datang. (4) 




