
I. PENDAHULUAN 

1 .I Latar Belakang 

Kondisi investasi di lndonesia saat ini sangat memprihatinkan. 

Keadaan poiitik lndonesia yang masih bergejolak banyak menimbulkan 

dampak bagi perekonomian. Dampak tersebut sudah dapat dilihat saat ini, 

diantaranya banyak perusahaan-perusahaan asing memindahkan 

investasi jangka panjangnya ke negara lain yang dianggap lebih aman, 

perusahaan lokal melakukan divestasi, sehingga jumlah pengangguran 

makin meningkat yang mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat 

menurun. 

Bagi para pelaku bisnis kondisi ini justru seharusnya dijadikan 

sebagai tantangan besar untuk mencari solusi pemecahannya. Banyak 

kekhawatiran di kalangan pelaku bisnis di lndonesia daiam menghadapi 

era perdagangan bebas tersebut, akan tetapi tidak sedikit juga yang tidak 

merasa khawatir karena persiapan yang telah dibentuk dan dipupuknya 

sejak beberapa waktu yang lalu. 

Dalarn perdagangan bebas ini persaingan dunia usaha akan 

semakin sengit, dimana pelanggan baik importir maupun konsumen 

dihadapkan pada banyak pilihan secara terbuka dari seluruh dunia. Tentu 

saja perusahaan-perusahaan akan bersaing ketat dari sisi kualitas, harga 

dan ketepatan waktu pengiriman serta nilai tambah yang diberikannya. 

Untuk menghadapi persaingan yang dipastikan akan semakin ketat 

tersebut, maka tidak ada cara lain kecuali melipat gandakan kekuatan 



usaha, yaitu kekuatan dalam ha1 mutu produksi serta efektifitas dan 

efisiensi pemasaran yang akan menjadi kunci keberhasilan (key of 

success factor) dalam persingan usaha yang dimaksud. Dalam kerangka 

itu maka jaminan ketersediaan bahan baku yang cukup, proses produksi 

yang cermat dan efisien serta pengalaman dan jaringan pemasaran yang 

luas merupakan faktor-faktor dominan yang harus dikuasai oleh 

perusahaan untuk dapat bersaing dipasar bebas. 

PT WARU BUANA adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

industri pengolahan kayu, dengan produk tunggal berupa flooring. Bahan 

dasarnya adalah log ataupun sawn timber jati, yang kemudian diolah 

menjadi flooring. Lokasi usaha berada di daerah Grogolan Desa Winong, 

Gempol Pasuruan Jawa Timur. 

Produk flooring tersebut dipasarkan ke Singapura, Hongkong, 

Taiwan, Shanghai Cina, Malaysia, dan ltali. Jaringan dan proses 

pemasaran di negara-negara tersebut dilakukan melalui seorang tenaga 

penjual profesional (trader). Tenaga tersebut bukan pegawai PT WARU 

BUANA, sehingga kedudukan tenaga penjual tersebut seperti pembeli 

tunggal, ha1 ini disebabkan PT WARU BUANA tidak memiliki akses 

langsung ke negara-negara pembeli tersebut. Sejak tahun 1994 sampai 

sekarang, pangsa pasar PT WARU BUANA mengalami sedikit 

peningkatan. Kapasitas produksi dirasa kurang maksimal, apabila 

dibandingkan dengan kapasitas terpasang. 

Bahan baku utama flooring adalah kayu jati, sedangkan produsen 

kayu jati terbesar di indonesia adalah Pulau Jawa, yang sebagian besar 



pengelolaannya dilakukan oleh Perum Perhutani. Sampai saat ini 

Perhutani merupakan supplier tunggal bagi kebutuhan jati PT WARU 

BUANA. Hal ini perlu diantisipasi oleh pihak manajemen, karena sebagai 

supplier tunggal Perhutani memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam 

kelangsungan usaha perusahaan. Perhutani adalah BUMN yang berstatus 

Perum, dimana Perhutani memiliki misi sebagai perusahaan yang profit 

oriented dan berfungsi sebagai agent of development yang 

mengutamakan kepentingan sosial dan tugas - tugas pemerintah, 

sehingga kebijakan-kebijakan perhutani sangat dipengaruhi oleh kondisi 

pemerintah saat ini. 

1.2 ldentifikasi masalah 

1. Sampai saat ini belum diketahui dan belum teridentifikasi dengan 

jelas faktor internal dan faktor eksternal perusahaan 

2. Budaya perusahaan belum sepenuhnya terkait dengan masalah 

penting yang dihadapi perusahaan seperti produktivitas, kualitas 

kerja dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan. 

3. Diperlukan strategi bisnis perusahaan dalam upaya memberikan 

arah terhadap pengembangan bisnis di masa depan. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Faktor - faktor internal dan eksternal apa yang berpengaruh 

terhadap penerapan strategi bisnis perusahaan. 



2. Faktor - faktor apa yang berpengaruh terhadap peningkatan 

produksi dan penjualan. 

3. Bagaimana perusahaan mengatasi kelemahan dan menggunakan 

kekuatannya dalam memanfaatkan peluang dan mengantisipasi 

kemungkinan ancaman yang akan terjadi. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah 

1. Menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh 

terhadap kegiatan perusahaan 

2. Melakukan analisa untuk mengetahui posisi kekuatan dan 

kelemahan 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. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

1. Dapat memberikan masukan bagi perusahaan dan menjadi bahan 

pertimbangan dalam perencanaan, penetapan strategi dan 

kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan perusahaan 

2. Sebagai wacana dan menambah wawasan bagi penulis untuk 

membekali diri dalam memasuki dunia usaha. 



3. Hasil penelitian dapat digunakan ssbagai data dasar (benchmark 

data) untuk penelitian selanjutnya sehingga berguna bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk merumuskan strategi perusahaan 

untuk 5 (lima) tahun ke depan. Analisis utama dititik beratkan pada aspek 

manajemen dengan menggunakan analisis kekuatan dan kelemahan serta 

analisis ancaman dan peluang perusahaan. 

Selanjutnya ditentukan strategi yang paling tepat, yang akan 

dikembangkan, serta tahap-tahap yang perlu diambil untuk 

mengimplementasikan strategi tersebut. 




