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PT. WARU BUANA merupakan perusahaan nasional yang sejak awal ~. 

mengkhususkan diri dalam peng-olahan kayu jati untuk tujuan ekspor,-memiliki 
penaalaman luas dan mendalam di bidana ~enaolahan kavu iati. Perusahaan ini - .  - 
jugamerupakan salah satu perusahaan yang telah lama dan berpengalaman 
menjalin hubungan kerjasama dengan Perum Perhutani dalam pengolahan kayu 
jati. 

Persaingan usaha industri kayu yang berbahan baku kayu jati di pasar 
internasional pada saat ini justru datang dari dalam negeri karena tingkat margin 
yang besar apabila berorientasi pasar ekspor. Hal tersebut mengakibatkan 
persaingan tidak saja terjadi dalam bentuk perang harga yang ditawarkan pada 
konsumen, akan tetapi yang lebih penting adalah pada penguasaan bahan baku. 

PT. WARU BUANA memiliki fasilitas pengolahan logs jati (Saw Mill) dan 
moulding / wood working dengan kapasitas produksi RST sekurang-kurangnya 
14.400 m3 per tahun, serta produk moulding 5.250 m3 per tahun. Usaha 
pengolahan kayu tersebut sudah berjalan sejak tahun 1994, dengan tujuan 
ekspor ke Singapore, Hongkong, Taiwan, China, Malaysia dan ltalia. Dengan 
kondisi tersebut maka perusahaan perlu merumuskan dan menyusun strategi 
bisnis ke depan. 

Tujuan penelitian ini adalah (1 ) untuk menganalisis faktor - faktor internal 
dan eksternal yang berpengaruh terhadap kegiatan perusahan, (2) melakukan 
analisa untuk mengetahui posisi kekuatan dan kelemaham perusahaan dan 
bagaimana mengatasi kelemahan dan menggunakan kekuatannya dalam 
memanfaatkan peluang dan mengantisipasi kemungkinan ancaman yang akan 
terjadi (3) merumuskan dan menyusun strategi bisnis PT. Waru Buana yang 
merupakan alternatif terbaik bagi kelangsungan dan kekuatan bersaing, guna 
menghadapi masa yang akan datang. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu 
dilakukan dengan pengumpulan data dalam bentuk studi kasus untuk meniawab 
permasalahan yang ada, sehingga kesimpulan yang diambil akan tetap terkait 
dengan kondisi perusahaan. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu 
data primer dan data sekunder. lnstrumen untuk pengumpulan data primer 
diperoleh dari wawancara, arsip-arsip perusahaan dan pengisian kuesioner yaitu 
pihak manajemen perusahaan diminta untuk memberikan penilaian mengenai 
faktor-faktor internal dan ekstemal yang mempengaruhi perkembangan 
perusahaan. Alat untuk pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi 
pustaka. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
lingkungan internal, analisis lingkungan eksternal, analisis matriks IFE dan 
matriks EFE dan matriks IE untuk menentukan posisi perusahaan saat ini. 



Berdasarkan Tabel Matriks IFE perusahaan, dapat dilihat bahwa PT. 
Waru Buana secara internal rata-rata. Hal ini ditunjukkan dengan total skor yang 
diperoleh PT. Waru Buana sebesar 2.8497. Dari Matriks IFE dapat diketahui 
bahwa kekuatan perusahaan yang paling dominan adalah citra perusahaan 
(0.1455), kemudian berturut-turut adalah kualitas, spesifikasi, rendemen, 
recovery produk (0.1304), posisi kas bank (0.1287). Kelemahan yang. dimiliki 
perusahaan secara berturut-turut dari yang paling dominan adalah volume bahan 
baku jati kurang (0.0620), inovasi produk baru (0.0547), daya tangkap perusahan 
Zerhadap peluang pasar (0.0547). 

Berdasarkan Tabel Matriks EFE, dapat dilihat bahwa skor total yang 
dicapai PT. Waru Buana adalah 3.2674. Angka ini menunjukkan bahwa posisi 
PT. Waru Buana sangat baik dalam menghadapi perkembangan lingkungan 
eksternalnva. Dalam ha1 ini PT. Waru Buana telah berusaha sangat baik dalam 
memanfaaikan peluang dan menghindari ancaman yang ada. Dari Tabel Matriks 
EFE daDat dilihat bahwa Deluana vana dapat diraih oleh PT. Waru Buana adalah - .  - . 
era pe;dagangan bebas yang menghilangkan pajak ekspor (0.1418), pasar 
ekspor terbuka lebar (0.1344), penggunaan produk dari kayu jati meningkatkan 
status sosial pemakai (0.1314). Sedangkan ancaman yang dihadapi perusahaan 
adalah kontinuitas ketersediaan bahan baku tidak terjamin (0.1690), 
meningkatnya peredaran kayu ilegal di dalam negeri sehingga terjadi persaingan 
yang tidak sehat (0.1526), berhasilnya pesaing memanfaatkan teknologi (0.1508) 

Berdasarkan Evaluasi Faktor Internal (EFI) dan Evaluasi Faktor Eksternal 
(EFE), diperoleh nilai EFI sebesar 2.8479, dan nilai EFE sebesar 3.2674. Dari 
nilai EFI dan EFE ini akan diperoleh posisi perusahaan di dslam Matriks IE. 
Posisi PT. Waru Buana berada pada Kuadran II yang dapat digambarkan 
sebagai posisi Grow and Build (Pertumbuhan dan Pengembangan). Alternatif 
strategi yang cocok untuk kelompok ini adalah Strategi lntensif (meliputi Market 
Penetration, Market Development dan Product Development) atau Strategi 
lntegratif yang meliputi Backward Integration, Fofward lntegration dan Horizontal 
lntegration 
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