
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Krisis moneter di Asia terjadi secara parallel. Krisis ini bern~ula dari 

turunnya nilai tukar ~nata uang Thailand Bath, Ringgit Malaysia, Won Korea 

Sclaian clan pad? per?zngti:ian tahcr. 1997 teIa!i menyebabkan niiai Zupi~.!? 

menurun tajaln dibandingkan ~lengan dollar A~nerika Serikar. Nilai rupiah yang 

pada akhir triwulan dua 1997 sebesar Rp. 2.431,9 per satu USD, sempat ~nelernah 

hingga lnencapai Rp. 16.000 per satu USD pada pertengahan tahun 1998. Krisis 

ini me~nicu terjadinya krisis dimensional yang meliputi krisis eknnomi, ltrisis 

politik dan bahkaii krisis sosial di Indonesia. Pendapatan penduduk Indonesia 

perkapita melorot tajam. Membe;;gkakny~ rngka pengangguran akihat dari 

banyaknya perusahaan yang gulung tikar. Cantuan keuangan TMF cia11 Sank  

Dunia tidak cukup untuk mengembalikan situaci bisnis di lndonesia untuk maju 

~nengejar ketertinggalannya. Dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia 

(pertumbuhan ekono~ni 1998 negatif 7,5 persen dan tahun 1999 5,4 persen), 

Thailand (pertumbuhan ekonolni 1998 nega~if 10,4 persen dan tahun 1999 4;2 

persen) dan Korea Selatan (pertumbuhan ekonomi tahun 1998 negatif 5.1 persen 

dan tahun 1999 2,9 persen), pe~nulihan ekono~ni Indonesia relatif lebih lambat 

meskipun sama-sama mengalami krisis, di~nana pertu~nbuhan ekono~ni Indonesia 

pada tahun 1998 negatif 13,2 persen dan pada tahun 1999 0,2 persen. Hal ini 

tsjadi karena faktor makro dunia bisnis di Indonesia pada semua bidang (elah 

berubah secara cepat dan secara total serta belu~n adanya kestabilan politik. 

Fenomena paling penting akibat krisis multi dimensional di Indonesia bagi dunia 



usaha adalah adanya perubahan situasi makro yang sebelumnya relatif stabil, 

i:~zi~jadi situasi makro baru yang berfluktuasi. 

Salah satu usaha yang masih dapat bertahan dalam kondisi krisis yang 

berkepanjangan ini adalah usaha fumitur. Kebutuhan konsumen terhadap fumitur 

cukuplah besar. Dan juga dalam kondisi krisis ini banyak perusahaan furnitur 

yang dapat mengekspor produk mereka ke iuar negeri. Hal ini dapat dilihat dari 

dzt? BPS (Biro Pusat Statistik) yang menyatakan bahwa ekspor fumitur Indonesia 

pada tahun 1998 USD 353,8 juta dan tahun 1999 USD1.230,6 juta, berarti telah 

terjadi peningkatan sebesar 247,s persen dibandingkai; tahun 1998. Usaha 
..' 

fumitur di Indonesia dijalankan oleh usaha kecil atau yang dikenal dengan nama 

llon~e induslry, perusahaan menengah, pewsahaan nasional maupun usaha fumitur 

,franchise dari n~erek luar negeri. Jenis fumitur ;'rl~lg dil?.si!kan terbuat dari 

kerajinan kayu, rotan, serbuk ka:u yr.2 ci-i;res atau particle hoard, ~'"stik dan 

kimia. Begitu beraneka-ragam fumitur yang ditawarkan di pasaran sehingga setiap 

perusahaan fumitur harm berusaha keras untuk merebutpangsa pasar yang ada. 

Cahaya Buana Group (CBG) rnerupilkan salah satu industri fumitur yang 

ada di Indonesia, dengan jenis produk untuk segmen menengah ke bawah. Cahaya 

Buana Group bergerak dala~n bidang manufaktur, perdagangan (Trading), 

distributor dan retail. Produk-produk yang diproduksi di bidang manufahr 

meliputi: 

1. Produk plastik, dimana produk-produk fumitur yang dihasilkan dan dijual 

~nengandung bahan baku yang terbuat dari biji plastik. Produknya seperti: 

kursi plastik, meja teras plastik, lemari plastik, meja makan plastik, serta 



aksesoris-aksesoris dari plastik Merek-merek yang digunakan adalah Napolly 

Top, Bigplast, dan Bigtop. 

2. Produk springbed, dirnana produk yang dihasilkan adalah produk-produk 

ielnpat tidur pegas yang terbuat dari per dan busa. 

3. Produk busa dan sofa, dimana produk-produk yang dibuat berupa busa untuk 

industri dan busa untuk tempat tidur dan sofa. Iderek-merek yang diynakan 

adalah Uchiwa, Bigland, Olympic, dan Marcel 

Sedangkan dalam bidang perdagangan ~neliputi produk-produk sebagai benkut: 

1 .  I'roduk-produk fumitur yang dijualnya terbuat dari metal, alumunium dan 

kombinasi antara besi dengan plastik, seperli: riinjgng besi, meja tainu besi, 

kursi rnakan besi, ~ne j a  makan besi, kaca meja, kursi kantor (office chuirs), 

kursi tamu, rak piring, jeunuran, rak handuk dan rak piring alumuiiiurn. Merek 

yang digunakan a&!& Bigstar dan Uchiwa 

2. Produk panel dan solid, dimana produk-produk yang dijualnya terbuat dari 

serbuk kayu yang fiipadatkan @ariicle hoard), kayu ramin, dan kayu pinus. 

Contol? produknya seperti; ineja belajar, ranjang, lemari, meja tulis, rak-rak 

buku, rak televisi, rak makanan dan meja setrika. Merek yang digunakan 

adalah Olympic, Uchiwa dan Bigstar. 

Cahaya Buana Group j u g  mendistribusikan produk Chitose untuk wilayah- 

wilayah tertentu seperti Jakarta, Medan dan Palembang. Dan untuk mendekatkan 

diri dengan pihak konsumen dan agar konsurnen semakin mengenal akan produk- 

produk CBG, ~naka dibukalah retail yang berfungsi sebagai pusat pameran produk 

CBG dala~n bentuk toko, yang dikenal dengan nama BGi. 



Perusahaan Cahaya Buana Group memanfaatkan peluang yang ada dimana 

perusahaan ini ~nenjual dan menawarkan segala kebutuhan rumah tangga 

konsumen dalam hal fumitur. Hal ini dapat terlihat bahwa Cahaya Buana Group 

ini tidak hanya menjual produk yang diproduksi sendiri akan tetapi juga menjual 

produk yang diproduksi oleh perusahaan lain. Produk yang dibuat oleh 

perusallaan lain seperti produk-produk panel yang i n e ~ u p a k ~ n  'silatan dari 

per~l~ahaan PT Cahaya Sakti Furintraco (Olympic) dan Cahaya Furindolama, 

produk Solid dari perusahaan industri usaha kecil seperti PT Pratara Ciplaseta, PT 

Puszka Sinar Pramudita, L'T Taimichi Furniture, PT Buana Abadi Jaka dan 

~ o ~ 6 i i s i  Serbausaha Puira Sukamarga. Tujuan dilakukail ha1 Sersebut adalah agar 

dapat memenuhi segala kebutuhan konsumen dalam furnilur. 

T7lla1n menjalankan us,;lianya Cahaya 13uana Group memegang suatu 

prinsip dalam unrbzpan bahas? Cina yaitu Wei-Ci (krisis) dan ('i-Wlzei [peluang) 

Dua kata tersebut mempunyai ani bahwa dibalik tejadi krisis ini sesungguhnya 

terdapat peluang yang besar a b u  dengan kata lain peluang bisnis sel;!u ada pada 

setiap situasi, ineskipun secara rnakro lingliungnn bisnis dalarii s~tuasi krisis. 

Krisis ekonomi yang berkepanjangan sesungguhnya dapat rnengakibatkan banyak 

timbul ancarnan atau kendala yang dapat membahayakan kelangsungan hidup 

perusahaan. Perrlsahaan ini menghadapi berbagai kendala seperti: 

1. Dalarn me~nperoleh bahan bakunya, kebanyakan inasih harus diiinpor dan 

apabila diperoleh di dalam negeri tetap harus dibayar dengan mata uang USD 

sedangkan nilai tukar Rupiah terhadap USD inasih sangat fluktuatif dan 

perusahaan harus menjual produknya dengan rupiah. Akibatnya ha1 ini sangat 



lnenganggu dalam harga penjualan kepada konsumen clan keuangan 

perusahaan. 

2. Selama masa krisis tahun 1997 dan tahun 1998, Cahaya Buana Group banyak 

lnelakukan konsolidasi unit usaha di berbagai daerah di Indonesia. Unit usaha 

yang semula berjumlah 66 unit usaha telah dikonsolidasikan menjadi 42 unit 

usaha pada tahun 1999. Dan pada tahun 2000 unit usaha berkemban; ine~tjadi 

54 unit usaha dan akan dibuka 8 unit usaha yang baru. Akibat dari bongkar 

.. pasang unit usaha ini adalah CBG sulit mendapatkan sulnber daya manusia 
:>I ..., 
.A .~, . ., yang potensial dan sulit lnenetapkan sistem-prosedur yang baku. 

. . 
3. Kendala lain yang ]lam> dihadapi oleh Caliaya Buana Group adalali dalaln 

Cl ." ,: i 
9 rnenghadapi kekuatan-kekuatan pesaing yang berada di daerah-daeral? 
.4 

pemasaran dimana mereka dapat ~iie~iju?.l dpi;gan hmga yaiig lebih inurali dz:i 

lebih bersaing. ~'esaing-pain2 in; kadang-kadang dapat menl1wnkan tjsngsa 

pasir produk perusahan Cahaya Buana Group karena lnereka lebili lnenguasai 

situasi dan kondisi pasar di daerah tertentu. 

4. Perusahaan ini sulit lnenetapkan iangkah-langkah striltegi yang tepat dalam 

situasi lingkungan makro yang fluktuatif. 

Selain kendala-kendala diatas Cahaya Buana Group ~nemiliki kolnpetensi yang 
. i - ,  
,z, 
.? . .., 
i? 

harus tetap dipertahankan seperti: 
. .. :*: 
'LI 
PI 

'I 1. CBG lnernpunyai jalur distribusi yang kuat yang tersebar dari pulau Sumatera 
m 
%' 

$ sampai deogan pulau Irian jaya clan tne~niliki pasar e k s ~ r  yang cukup baik 
.>I .- ~. 
. . seperti ke Srilangka, Singapura, Kongo, Arab Saudi, Amerika Serikat, 
.., . 
.4 .. ..., -. .... ,. .. ~ 

Australia, Chili, Malaysia, Kuwait, Qatar, dan Cook Island. 
. . 



2. Keanekaragaman produk yang di:ual, sehingga konsumen ~nempunyai 

altematif pilihan dan selnua kebutuhail konsu~nen dapat dipenuhi oleh produk 

CBG. 

Dalaln manajemen strategi perubahan krisis menjadi peluang, perlu 

dianalisis dan direspon dengan perencanaan strategis yang tepat. Perencanaan 

strategis yang tepat sangat dibutuhkan perusahaan agar dapat bertahan avau 

.s!12.~lA~e dzlam situasi krisis, dan persaingali yang kelat. Kemampuar. yerusL.haan 

unluk dapat bertahan dan mernperoleli kinerja yang baik tldak lepas dari 

peinilihan strategi pada arali yang tepat, tindakan yang efisien, hasil )fang efektif 
. . 

dan terkendali. Strategi organisasi yang sesuai deligan kondisi internal dan 

ekstemal sangat lnembantu pencapafan kinerja gang lebih baik 

Perencanaan strategis merupakan suatu metode terbaik untuk lncnciptakan 

dan mengilnplementasikan strategi-strategi dengan memisalikan aiitaia k o i i , ~ ~ ~  

dan pelaksanaan dengan cara menerapkan prosedur tahap demi tahap sehingga 

pelaku bisnis tidak a k a  melakukan lindakan yang salah (Umar, 1999). 

Tesis iti i  lnenelaah berbagai faktor yang mempengaruhi perusahaan dala~n 

penyusunan perencanaan strategis Cahaya Buana Group dan perencanaan 

strategik yang bagaimana yang dapat diimplementasikan di Cahaya Bi~ana Group. 

Dalam tesis ini lnengacu pada buku karangan David (1999) pang berjudul 

Strategic Marzage~izerzt (Manajemen Strategik). Atas dasar pertimbangan tersebut 

maka tesis ilii berjudul, "Perencanaan Strategik Cahaya Buana Group di 

Sentul- Jawa Barat ". 



B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut diatas, maka dapat 

diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Cahaya Buana Group 

adalah sebagai berikut: 

1. Begit11 i:~asnya jangkuan usaha Cahaya Buana Group yang meliputi 

manufdktur, perdagangan, distributor, dan retaii yang selnua ini tersebar cidri 

dari pulau Suinatera sa~npai dengan pulau lrian Jaya sehingga dibutuhkan 

adanya perurnusan strategi, kebijakan dan program yang lepat. 

2. Prospek fumitur untuk diekspor masih sangat tinggi dan baik, oleh karena itu 

perlu dikembangkan dan dibina oleh CBG langkah-langkah yang benar dan 

tepat dalacn menjalin hubungan ekspor di luar negeri dan memper!l!as wilayah 

pen?saran di lu2r negeri. 

3 .  CBG masih sangat tergantung kcpada bahan baku impor dalam rnemp~oduksi 

produk-produk mereka dan pembayaran harus dilakukan densun inata uang 

USD, sedangkan nilai tukar Rupiah terhadap USD masih sangat fluktuatif 

akibatnya perusahaan harus inempunyai strategi yang tepat un!uk inenghindari 

terjadinya kerugian akihat szlisih kxrs. 

4. I'roduk yang dijual oleh CBG sangat beraneka-ragam sehingga sulit untvk 

~nenentukan portfolio produk yang tepat dan kompetansi inti. yang barus 

dikembanskan pada saat ini. 

5. Persaingan yang dihadapi oleh CBG semakin ketat di setiap daerah-daerah 

peinasaran sehingga diperlukai~ adanya strategi yang tepat. 



6. Perubahan lingkungan makro di Indonesia yang sangat fluktuatif, membuat 

perusahaan sulit untuk metlentukan strategi yang harus diterapkan dan 

perencanaan masa depan industri (industry foresigltl). 

7. Perusahaan CBG lne~nerlukan adanya perencanaan strategik yang atas dasar 

visi dan [nisi perusahaan dengan tujuan untuk mencapai sasaran masa depan 

yang berhasil. 

C. Perurnusan Masalah 

Dari pennasalahan yang dihadapi oleh perusahaan Cahaya Buana Group, 

maka tesis ini difokuskan pada ruinusan lnasalah bagaimana cara rnembuat 

perencanaan strategik yang tepat untuk Cahaya Buana Group yang 

inencakup: 

l Faktor-faktor ekstemal apa yang menjadi peluang dan ancaman bagi Cahaya 

Buitila Group. 

2. Faktor-hktor internal apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan Cahaya 

Buana Group. 

3. Portfolio produk bagaimana yang sesuai dengan perusahaan dan yar.;r psrlu 

dike~nbangkan setelah dianalisis dengan lnatriks GE. 

4. Bagailnana cara inerumuskan industri masa depan. yang sesuai dengan Cahaya 

Buana Group. 

5. Bagailnana merumuskan sasaran Cahaya Buana Group 



6 .  St~ategi apa yang dirurnuskan oleh Cahaya Buana Group dalam cnencapai 

sasaran yang telah ditetapkan. 

7. Program-program aksi apa yang akan diimple~nentasikan dalam operasional 

Cahaya Buana Groiip. 

D. Tuiuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalali dialas, malta ti~j uan dilakukan 

penelitian ini adalah untuk rne~nbuat perencanaan strategik yang tepal bagi 

Cahaya Buana Group yang mencakup: 

1. Mengindentifikasi dan ~nengevaluasi fahqor-fakior ekslernal yang menjadi 

peluang dan ancaman Cahaya Buana Group. 

2. Mengidentifikasi dan ~nengevaluasi faktor-hktor internal yang lnenjadi 

Itekuatan dan ke!ttmahan Cahaya Buana Group. 

3. Mengideztifikasi dan lnenentukan portfolio produk CBG u ~ i t u l t  saat ini da,: 

uiiasa yang akan datang. 

4. Meruin~lskan industri inasa depan perusallaan CBG. 

5. Meruvnuskan sasaran CBG 

6. Me~nbuat strategi yang tepat bagi Cahaya Buana Group dalam mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan. 

7. Membuat program-program yang akan diimple~nentasikan dalam operasional 

Cahaya Buana Group. 



E. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bennanfaat dan berkontribusi bazi 

perusahaan Cahaya Buana Group, di~nana diharapkan model perencanaan 

strategik yang dibuat dapat bennanfaat dan tepat bagi perusahaan ini. 

2. Dalam penelitian ini diharapkan sebagai wahana bagi peuulis dalanl 

mec~gz;~li'hasi!car. teor; yang telah diperoleh dalaiii kandisi yang otyektif di 

dalain bisnis nyala. 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang l i n g k ~ p  pemnbahasan tesis ini dibatasi pada penyusunan dan 

perulnusan percncanaan strategik yang tepat bagi Cahaya Buana Group, 

se:',:ngkan tahap i~nplementasi diserahkan pada pihak manajamen Cahaya Buana 

Group. 




