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Kecenderungan pemulihan ekonomi lndonesia tidak kunjung selesai 
karena sifatnya yang sudah multidimensi. Namun demikian pada bulan Maret 
dan April 2002 yang lalu kinerja ekonomi lndonesia mulai membaik walaupun 
karena terdorong oleh membaiknya ekonomi dunia (Business News. 2002. No. 
6762115-542). Akibat dari adanya kecenderungan tersebut kondisi 
perekonomian dalam negeri pun ikut menggeliat kembali. Sejumlah sektor 
industri kembali bergerak setelah sebelumnya lesu, termasuk salah satu 
diantaranya adalah industri papan partikel. 

Lebih lanjut lndonesia dihadapkan pada persaingan global yang segera 
akan diberlakukan terutama AFTA di wilayah ASEAN pada tahun 2003. 
Terbukanya pasar ekspor sebagai akibat dari pasar bebas dan meningkatnya 
daya beli dalam negeri merupakan suatu momen yang baik bagi perusahaan 
sekaligus persaingan dimulai. 

Secara global tingkat konsumsi papan partikel cukup tinggi dibandingkan 
dengan produk-produk pesaingnya. Akan tetapi perusahaan dengan pasar 
ekspor yang sebagian besar negara-negara di Asia ini harus mulai 
mengantisipasi persaingan. Karena tidak hanya bersaing dengan sesama 
produsen dalam negeri tetapi juga harus bersaing dengan produsen dari luar 
negeri dimana arus barang masuk dari luar akan membanjiri pasar dalam negeri. 

Permasalahan yang muncul adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi 
tingkat pertumbuhan dan persaingan industri papan partikel, bagaimana alternatif 
strategi dalam menghadapi persaingan, bagaimana evaluasi aktivitas 
perusahaan saat ini, dan bagaimana strategi yang tepat untuk mengoptimalkan 
laba bagi perusahaan untuk menghadapi persaingan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk merencanakan strategi bisnis agar 
dapat bersaing dengan mengoptimalkan kemampuan internal perusahaan 
dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan 
terhadap pertumbuhan industri dan tingkat persaingan papan partikel, 
menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal tersebut untuk mencari alternatif 
strategi yang sesuai dengan kondisi perusahaan, memformulasikan strategi 
bersaing yang dapat dilakukan perusahaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan 
dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam 
merencanakan strategi usahanya agar dapat menghadapi persaingan dalam 
kecenderungan kondisi ekonomi belakangan ini. Selain itu juga merupakan 
sarana latihan bagi penulis dalam mengembangkan wawasan untuk menyusun 
strategi bisnis. 



Ruang lingkup peneliian ini hanya dibatasi pada faktor-faktor internal dan 
eksternal perusahaan yang mempengaruhi pertumbuhan industri dan tingkat 
persaingan papan partikel disesuaikan dengan teori dan terbatas pada produk 
tersebut, serta pada aktivitas nilai perusahaan. 

Dalam mengidentiikasi faktor-faktor strategis yang berpengaruh terhadap 
perturnbuhan industri dan persaingan industri papan partikel digunakan analisis 
SWOT dengan tujuan memperoleh faktor-faktor yang terlibat secara detil dan 
obyektif terhadap perusahaan. Selanjutnya dilakukan analisis rantai nilai 
perusahaan untuk mengetahui aktivitas-aktivitas yang berlangsung di 
perusahaan melalui alokasi sumber daya perusahaan sebagai indikatornya. 
Setelah itu dilakukan penyusunan strategi dengan menyelaraskan hasil dari 
kedua analisis tersebut 

Metodologi penelitian menggunakan metode deskriptif dalam bentuk studi 
kasus yaitu mengkaji langsung kasus yang terjadi di perusahaan. Metode ini 
dipilih karena dapat rnenggambarkan secara riil apa yang sedang tejadi pada 
obyek penelitian. 

Hasil dari analisis SWOT menunjukkan alternatif-altematii strategi sebagai 
berikut : Strategi SO yaitu (1) Peningkatan produktivitas keja (S1,3,5 02), (2) 
Penetrasi pasar (S2,4,5 01,2,3), Strategi ST yaitu (1) Memposisikan produk 
sebagai produk yang ramah lingkungan (S1,2,3,4 T2,4,5) , (2) Diferensiasi 
pelayanan (S1,2,4 T1,2,5,6), Strategi WO yaitu Efisiensi dan rasionalisasi biaya 
operasional (W1,2,3,4 0 2,3), Strategi WT yaitu Efisiensi penggunaan tenaga 
asing dan material impor 01\/2,3,4 T3,6), (2) Merencanakan den mengendalikan 
produksi (W2,4 T4). 

Dari hasil analisis rantai nilai diketahui bahwa perusahaan telah 
melakukan efisiensi dari tiga tahun terakhir dan adanya pengalokasian sumber 
daya perusahaan yang perlu ditambah, dipelihara, dan dikurangi. Secara rinci 
hasil analiis tersebut adalah : Sebagai aktivitas utama, aktivitas logistik ke 
dalam dan operasional mengalami peningkatan alokasi sumber daya, sementara 
aktivitas logistik ke luar dan pemasaran dan penjualan mengalami penurunan . - 
alokasi sumber daya. sebagai aktivitas pendukung, aktiiitas infrastruktur 
cenderung stabil, sementara alokasi sumber daya aktivitas SDM mengalami 
penurunan, tetapi aktivitas pembelian mengalami peningkatan alokasi sumber 
daya. 

Strategi yang dapat dirumuskan bagi perusahaan adalah sebagai berikut : 
Strategi jangka pendek, (1) Mempertahankan efisiensi pada aktiiitas loaistik ke 
luar dan pemasaran dan -penjualan, serta SDM, (2) ~engalokasikan-sumber 
daya Dada aktivitas nilai operasional, loaistik ke dalam. dan aktivitas Dembelian. 
(3 j  ~empertahankan 
Mengadakan aktivitas 
strategi biava rendah 

akivitas infrashktur. ~trate'gi jangka pa'njang, (I) . - - - . .  

pelayanan dan pengembangan teknologi, (2) Menerapkan 
menveluruh. (3) Memposisikan vroduk terhada~ Droduk . . ,  . , 

substiusi, (4) lnvestasi mein. 
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