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ABSTRAK  

Scenario planning is one of strategic management alternatives in which considerate 

what will occur in the future based on past, present condition and future outlook. This research 

has three goals, first, to identify what kinds of driving forces which influence in furniture 

industry, second, what kinds of scenario planning that probably happen in furniture industry, 

and the third, what types of statetgy that can be implemented in furniture industry in Serenan 

village. This research took survey method by taking SME of furniture industry in Serenan in 

Klaten Regency as samples and used purposive sampling. 
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PENDAHULUAN 

Tren Situasi dan kondisi perubahan lingkungan di bidang sosial, ekonomi, teknologi, 

serta bidang bisnis pada saat ini dan di masa mendatang semakin sulit untuk diprediksi, yang 

berujung pada tingginya tingkat ketidakpastian dan kompleksitas. Sebagaimana yang 

dinyatakan oleh (Drucker et al, dalam John, 2005) bahwa dunia berubah lebih cepat dan lebih 

kompleks akibat dari pengetahuan, teknologi baru dan meningkatnya globalisasi sehingga 

masyarakat dan masa depan menjadi unpredictable dan tidak pasti. Dampak ini dirasakan dalam 

berbagai bidang tak terkecuali dunia bisnis. Untuk tetap bertahan perusahaan harus mampu 

beradaptasi dengan situasi saat ini, serta berwawasan jauh ke depan terhadap lingkungan 

bisnisnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Gilbeirt et al (2005) bahwa semua organisasi 

dan komunitas sangat kuat dipengaruhi oleh faktor-faktor dan peristiwa yang ada di luar batas 

mereka. Apa yang akan terjadi di masa mendatang sulit untuk diprediksi secara tepat oleh 

organisasi atau perusahaan. Tren perubahan lingkungan ini berpengaruh terhadap startegi yang 

harus diambil oleh perusahaan, seperti yang distulis oleh Maria Burke (1994) bahwa banyak 

organisasi menyadari betapa pentingnya mengembangkan strategi untuk keberhasilan di masa 

mendatang.  

Perusahaan sebagai salah satu organisasi yang bersifat profit oriented tidak dapat lari 

dari situasi perubahan lingkungan tersebut. Hampir semua industri baik manufaktur maupun 

jasa harus siap menghapi perubahan yang sulit untuk diprediksi tersebut. Menurut M.Porter 

(dalam Yoki K, 2007), proses perubahan persaingan di era globalisasi bisa kita amati dari tiga 

penggerak perubahan atau change driver yang pertama adalah teknologi, kedua adalah system 

ekonomi yang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan dukungan bagi 

industri yang lebih kompetitif, yang ketiga yaitu pasar, yang memungkinkan seluruh negara 

bersaing memperebutkan pasar. Dengan demikian sangat penting bagi para pelaku usaha untuk 

memikirkan kembali strategi yang perlu mereka tempuh untuk dapat memenangkan persaingan 

di masa mendatang.  

Salah satu jenis industri yang merupakan cirri khas bangsa Indonesia adalah industri 

mebel. Kondisi Usaha Kecil Menengah ini saat ini dapat dikatakan sudah tidak secermelang 

dulu lagi. Dari data yang diperoleh misalnya di sentra industri mebel Jepara telah mengalami 
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kemerosotan dalam jumlah ekspor, (setelah tahun 2000-an mengalami penurunan 50% 

dibanding tahun-tahun sebelumnya). Padahal industri ini merupakan salah satu industri yang 

diandalkan untuk dapat menghasilkan devisa negara. Salah satu penyebabnya adalah munculnya 

pesaing-pesaing dari negara lain, seperti Cina, Vietnam dan India. Selain itu juga bahan baku 

yang mulai sudah dibatasi dari jatah tebang dari tahun ke tahun. Penyebab yang lain yaitu 

perilaku dari pengrajin sendiri yang kurang proaktif dalam menciptakan pasar, mereka 

cenderung menunggu order atau pesanan yang datang saja. Selain itu dari sisi sumber daya 

manusianya pengrajin Indonesia juga  kalah bersaing.  

Permasalahan industri permebelan Indonesia mulai dari permasalahan bahan baku, 

berkaitan dengan pengelolaan hutan lestari, maraknya penjarahan (illegal logging) harga bahan 

kayu yang selalu naik, pungutan biaya yang tidak jelas (transactional cost) hingga regulasi 

pemerintah yang belum mendukung secara maksimal para pelaku di industri ini, mempengaruhi 

daya saing (competitiveness) industri permebelan Indonesia. 

Dari data di atas, dapat dipahami bahwa untuk mampu bertahan dan bersaing dalam 

sebuah industri, bayak factor yang menunjang, tidak cukup suatu industri hanya exist saja akan 

tetapi bagaimana industri tersebut masih dapat survive atau belangsung di masa yang akan 

datang.  Pemahaman  akan lingkungan bisnis serta formulasi strategi yang tepat merupakan 

salah satu kunci bagi sebuah industri untuk dapat berkembang di masa mendatang. Memahami 

apa yang diketahui dan yang tidak diketahui tentang masa depan, menghubungkan antara masa 

lalu, sekarang dan akan datang dan bagaimana kita bertindak atas pemahaman ini merupakan isu 

dan  tantangan penting dalam perencanaan strategi (John, 2005). Industri mebel Jawa tengah 

yang ikut memberikan sumbangan sebesar 27% dari total ekspor pada tahun 2000 ternyata 

masih memiliki kendala di bidang SDM serta bahan baku. Perencanaan strategi ini tidak hanya 

dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar, melainkan diperlukan juga pada perusahaan 

Kecil-Menengah. Memahami tren lingkungan industri permebelan masa lalu serta tren saat ini 

sangat penting sekali untuk mengetahui tren di masa mendatang dengan pembuatan scenario 

planning pada industri permebelan.   

Daerah  Serenan yang terletak di wilayah Kabupaten Klaten, merupakan salah satu dari 

sekian banyak pelaku usaha di bidang permebelan. Dari survey yang dilakukan diketahui rata-

rata usaha yang dilakukan oleh penduduk Serenan dan sekitarnya (lebih dari 400 pelaku usaha), 

adalah usaha permebelan (industri rumah tangga). Kondisi tersebut merupakan sebuah potensi 

asset yang perlu dipertahankan serta dikembangkan keberadaannya, untuk tetap 

mempertahankan keberadaan industri permebelan Indonesia. Meskipun dari data lapangan 

banyak permasalahan yang harus dihadapai industri ini di masa mendatang. Dengan demikian 

perlu mengetahui strategi yang tepat untuk tren saat ini dan tren masa mendatang, sehingga 

industri ini akan tetap berlangsung di masa mendatang. Dengan dasar latar belakang di atas serta 

telaah teori yang ada maka penulis tertarik untuk meneliti: Scenario planning sebagai alat 

formulasi strategi (Studi pada industri permebelan di wilayah desa Serenan Kabupaten Klaten) 

  

LANDASAN TEORI 

Managemen Strategi 

Grant (1995) mendefinisikan strategi sebagai kesatuan tema yang memberikan koherens 

dan arahan pada keputusan individual atau organisasi. Strategi dapat membantu keberhasilan, 

dengan memperhatikan empat elemen penting: 

a. Tujuan yang simple, konsisten, dan untuk jangka panjang, 
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Tujuan perusahaan harus ditetapkan dengan jelas, dipegang secara konsisten dan 

berorientasi pada jangka panjang. 

 

b. Pemahaman yang mendalam akan lingkungan yang kopetitif 

Mendesain strategi yang didasarkan pada pemahaman yang baik  dan mendalam  

tentang bidang /industri yang digeluti. 

c. Optimalisasi sumberdaya 

Strategi dapat berhasil salah satunya dengan cara kemampuan untuk mengeksploitasi 

atas sumberdaya internal yang dimiliki, serta berusaha secara kontinyu untuk 

memperkecil kelemahan. 

d. Implementasi yang efektif 

Tidak ada gunanya sebaik apapun strategi apabila tidak dapat diimplementasikan 

secara efektif. 

 

Ketidakpastian dan Scenario planning 

Scenario muncul sebagai respons meningkatnya kompleksitas dan ketidakpastian.  

Schoemaker (2002) mendifinisikan ketidakpastian sebagai ketidaktahuan sebagai factor-faktor 

dan tren apa yang akan terjadi.  Scenario merupakan gambaran masa depan yang dikonstruksi 

dengan mendasarkan pada penggerak (drivers) dan tren yang membentuk masa depan. (ibid). 

Hal ini dikuatkan dengan pendapat John Abbot (  2005 )  bahwa pengetahuan pada masa lampau 

relevan dengan pengetahuan akan masa mendatang, sebab peristiwa masa lalu berkaitan dengan 

masa sekarang dan masa mendatang. Porter (dalam Schoemaker, 2002) menyatakan scenario 

merupakan gambaran tentang masa depan yang kemungkinan terjadi yang konsisten. Sedangkan 

Peter Schwartz (1991, ibid) mendifinisikan scenario planning sebagai alat untuk menetapkan 

persepsi seseorang tentang alternative lingkungan di masa depan.Scenario planning adalah 

kapabilitas organisasi untuk memahami lingkungan bisnisnya, berpikir apa yang terjadi di 

lingkungan, dan kemudian bertindak atas dasar pengetahuan baru tersebut. (Van der Heijden et 

al, 2002 dalam Ian Yeoman et al (journal of Travel research vol 44 August 2005, 6-20. Scenario 

planning merupakan alat perencanaan strategi yang digunakan untuk mengembangkan berbagai 

gambaran tentang masa depan.  

Langkah-langkah untuk mengembangkan alternatif masa depan (Gilbert et al, 2005):  

1. Identifikasi tren, faktor kunci, driving forces pada lingkungan saat ini,  membuat daftar 

yang banyak 

2. Memilih tren, factor kunci, driving forces, sesuai dengan pengaruhnya pada outcome 

dari persoalan keputusan, lebih sedikit daftar 

3. Tingkat kepentingan /importace dan kemampuan meramal predictability dari factor 

tersebut 

4. Memilih struktur inti dari 4 scenario 

5. Menciptakan scenario blueprint 

Tahapan scenario planning (Senge et al dalam Jennifer et al, 2004 ):  

1. Menetapkan tujuan dengan  jelas, misalnya: apa yang dapat dilakukan dinas kesehatan 

untuk meningkatkan aktifitas fisik dan pola makan yang sehat untuk mengurangi resiko 

penyakit kronis? 

2. Memahami  factor penggerak (driving forces) dan tren. Ada dua tipe: driving forces, yaitu: 

predetermined (bersifat relatif pasti dan bisa diramalkan, misalnya: umur populasi, 

perkembangan multietnik , karyawan yang multikultur, globalisasi, keragaman populasi) 
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dan unpredictable (bersifat tidak mudah dilihat, misalnya: tingkat kesejahteraan ekonomi, 

inovasi yang berdampak pada penyakit kronis. Dua tipe driving forces tersebut merupakan 

dasar untuk semua scenario. 

3. Mengembangkan scenario plots, dengan cara mengidentifikasi driving forces dan membuat 

scenario plot matrix 

4. Plot strategy, rehearse, converse 

Dengan dilakukan  analisis scenario planning ini tidak hanya bermanfaat untuk 

menetapkan strategi di masa mendatang saja akan tetapi juga dapat dipakai untuk memperbaiki 

kinerja baik itu berupa perubahan pola pikir, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa 

datang, pengambilan keputusan tentang masa datang, meningkatkan pembelajaran organisasi.  

 

Performance improvement Content 

 

Performance need         scenario planning outcomes                      performance     

                                                                                                                          improvement 

                                       - change thinking 

- informed narratives or stories abut 

   possible or plausible futures 

   - improved decision making about the future 

- enhanced human and organization 

  learning and imagination 

     

 

Scenario planning outcome: A strategic process and driver of performance improvement 

(Thomas J, et al, 2002)   

 

DESAIN DAN METODE PENELITIAN  

Scenario planning dipercaya oleh banyak ahli strategi sebagai alat yang berguna untuk 

menjalankan dan meningkatkan strategic organizational planning option (Fahey et al, dalam 

Thomas, 2004). Sementara itu Nerys et al: (2006) berpendapat bahwa ada dua hal pokok 

berkaitan dengan penelitian yang menggunakan scenario yaitu: 

• Konsep triangulasi merupakan elemen yang penting berkaitan dengan keragaman isu 

yang ada, tren yang berkembang dan asumsi yang dihadapi dalam mengembangkan 

scenario.  

• Mengembangkan exploratory scenario, mulai dengan factor penggerak yang telah 

diidentifikasi dan kemudian melihat kombinasi yang memungkinkan untuk tren di masa 

mendatang untuk membuat scenario yang lebih realistic.  

Sedangkan Jennifer et al menyampaikan langkah dalam membuat scenario planning sebagai 

berikut:  

• langkah pertama menetapkan tujuan, misalnya apa yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga terhindar dari penyakit kronis 

• pahami factor penggerak, pola dan trennya menetapkan dua tipe driving forces: 

predetermined dan unpredictable (dasar untuk semua scenario (Senge). Review 

literature dan masukan dari berbagai ahli untuk menetapkan driving forces , masuk 

dalam matriks sehingga diketahui bagaimana driving forces mempengaruhi outcome 

pada scenario yang berbeda-beda 
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Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Maria Burke (1994) yangmembagi tahapan 

scenario sebagai berikut: 

1. identifikasi trens, factor-faktor kunci dan factor-faktor penggerak (driving forces) yang 

terdapat pada lingkungan saat ini. Pada tahap ini dibutuhkan daftar panjang untuk 

merangkum hal-hal yang perlu dicatat.  Tren , faktor-faktor kunci, serta faktor 

penggerak didapat dari komunitas yang akan diteliti.  

2. tahap selanjutnya, memilih tren, factor kunci serta factor penggerak. Tren , factor kunci 

serta factor penggerak dipilih sesuai dengan pengaruh mereka terhadap outcome yang 

telah ditentukan. Hasil dari tahap ini adalah daftar yang memuat lebih sedikit.  

3. tingkat kepentingan dan kemungkinan terjadi dari daftar yang lebih sedikit. Setiap 

faktor disusun berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat kemunngkinan terjadi. 

Faktor-faktor yang kemungkinan terjadi (pasti terjadi atau hamper pasti terjadi) 

disingkirkan dahulu untuk pertimbangan kemudian meskipun mungkin factor-faktor 

tersebut penting. Schwartz (1991) menyebut ini sebagai factor-faktor yang sudah pasti 

sebelumnya (predetermined factors). Dua factor yang tak dapat diprediksi (critical 

uncertainties) yang memiliki dampak yang luas pada jawaban permasalahan yang telah 

ditetapkan. 

4. Membuat  4 (empat) scenario. Setelah menetukan dua factor yang bersifat tak pasti 

namun sangat penting dalam industri tersebut, serta membuat kemungkinan-

kemungkinan yanga akan terjadi, mulai dari kemungkinan yang terbaik sampai yang 

terjelek. 

5.  

Tipe penelitian.  

Penilitian ini akan menggunakan teknik kualitatif yaitu: exploratory research, yaitu 

akan memulai dengan mengidentifikasi driving forces (factor penggerak) yang ada pada saat ini, 

dan akan melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang 

(anticipatory research) 

Instrument penelitian 

Berdasarkan atas tipe penelitian tersebut di atas, dalam pengumpulan data kualitatif 

akan menggunakan instrument: pedoman wawancara. Pedoman wawancara dibuat sebelum ke 

lapangan , dikembangkan lagi ketika di lapangan, karena apa yang dibayangkan peneliti 

sebelum ke lapangan bisa sangat berbeda dengan kenyataan di lapangan, sehingga seringkali 

pedoman wawancara harus diubah dan ditambah setelah peneliti berada di lapangan (Ahimsa, 

2006) 

Teknik pengumpulan data 

Teknik yang akan digunakan untuk pengambilan dalam penelitian ini, Focus-Group 

Discussion (FGD). Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk mendapatkan informasi yang 

mendalam dari beberapa orang yang berkompeten di industri permebelan yang telah ditetapkan 

sebagai informant. Selain itu dengan teknik ini akan diberikan ruang bagi setiap informant 

untuk menyampaikan informasi sebanyak mungkin. Disini, peneliti bertindak sebagai fasilitator 

diskusi, dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang topic industri permebelan 

(ibid) 

Identifikasi subyek penelitian 

Subyek penelitian di sini adalah orang-orang atau warga suatu komunitas atau 

masyarakat yang akan diteliti. Individu-individu yang akan diwawancarai disebut informan 

yaitu orang yang memberi informasi atau keterangan (ibid). Dalam  penelitian ini yang akan 
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dijadikan informan yaitu beberapa anggota UKM permebelan di daerah Serenan Kabupaten 

Klaten, yang merupakan salah satu sentra industri UKM permebelan. 

 

 

 

PEMBAHASAN 

Analisis data dalam bab ini akan dibagi menjadi tiga bagian yaitu: pertama analisis 

tentang driving forces (faktor penggerak) industri permebelan, kedua analisis scenario planning 

yang mungkin akan terjadi di masa mendatang, dan ketiga analisis strategi yang dapat 

ditemp[uh untuk masing-masing scenario yang mungkin terjadi. 

1.  Driving forces (factor penggerak) yang berpengaruh pada industri permebelan dibagi 

menjadi 

a. Faktor-faktor yang berpengaruh/ penggerak (pre determinan/ yang dapat diramalkan ) 

industri permebelan yang terdiri dari: 

• Sumber daya manusia 

Kondisi saat ini:kualitas karyawan dirasakan belum optimal, kurang disiplin, tingkat 

kreatifitas masih kurang atau rendah. Kurang memadai untuk dipakai secara optimal di 

dalam proses produksi mebel. 

• Teknologi 

Kondisi saat ini: penggunaan teknologi sudah cukup maju walaupun masih kalah 

bersaing apabila dibandingkan dengan teknologi pengrajin dari luar negeri, seperti 

China, India dan Vietnam. 

• Peran pemerintah 

Kondisi saat ini:pemerintah memperhatikan industri permebelan dengan memberikan 

sumbangan baik yang berupa teknologi maupun modal walaupun ada beberapa 

pengrajin yang merasa belum mendapatkan bantuan yang diberikan. 

b. Faktor-faktor yang sulit diramalkan (unpredictable) pada industri permebelan tapi 

sifatnya sangat penting untuk kelangsungan industri permebelan: 

• Bahan dasar kayu jati 

Kondisi saat ini: bahan dasar yang berupa kayu jati dan mahoni sudah mulai langka. 

Pengrajin mulai beralih ke bahan dasar kayu yang lain misalnya kayu mangga, kayu 

pinus serta kayu yang lain 

• Permintaan Pasar 

Kondisi saat ini:para pengrajin masih menggantungkan strtaegi pemasaran model 

lama yaitu menunggu order /pesanan yang datang, tidak proaktif terhadap 

kebutuhan pasar. Target pasar terbagi dua pasar luar dan pasar lokal/dalam negeri 

2..Sscenario planning yang mungkin muncul pada industri permebelan  (dibuat didasarkan pada 

dua factor yang tak dapat diramalkan  tapi sangat penting keberadaannya dalam menunjang 

kemajuan industri permebelan yaitu: bahan baku kayu jati dan permintaan pasar. 

• scenario 1 : permintaan banyak………..bahan baku kayu jati tidak tersedia 

• scenario 2 : permintaan sedikit………..bahan baku kayu jati tersedia 

• scenario 3 : permintaan banyak ……….bahan baku kayu jati tersedia 

• scenario 4 : permintaan sedikit……….. bahan baku kayu jati tidak tersedia 

3.  Strategi yang perlu dikembangkan untuk setiap scenario planning. Sebelum  

mengembangkan  strategi untuk masing-masing scenario planning ada beberapa hal yang perlu 

dilakukan.  
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• Yang pertama membuat scenario blueprint, yang berisi factor penggerak serta 

kemungkinan outcomes yang akan terajdi di masa mendatang. Seperti terlihat dalam bagan 

berikut: 

 

 

Scenario Blueprint 

Factor  penggerak dan kemungkinan outcomes yang akan terjadi 

No  Factor peggerak Kemungkinan outcomes yang akan terjadi 

1 Persediaan bahan dasar kayu jati Tersedia ..................terbatas.................tidak ada  

2 Permintaan pasar Ada permintaan............sedang.............tidak ada 

3 Sumber daya manusia Trampil .............sedang..................tidak trampil 

4. Teknologi Canggih .............biasa......................kuno 

5. Peran pemerintah Mendukung .....................................kurang 

 

Yang kedua, selanjutnya dari scenario blueprint tersebut di atas dibuatkan definisi operasional 

untuk setiap outcomes yang mungkin akan terjadi, seperti terpapar berikut ini:  

Scenario 1 : Permintaan banyak………..Bahan baku kayu jati tidak tersedia 

 

Tidak dipersiapkannya penanaman pohon jati jauh-jauh hari, padahal bahan dasar kayu jati 

dipakai secara terus menerus, maka tidak mustahil apabila pada suatu saat keberadaan kayu 

jati akan semakin langka di pasaran. Sementara itu permintaan pasar akan produk mebel 

melimpah baik dari dalam maupun dari luar negeri semakin bertambah. Karena daya beli 

masyarakat yang semakit meningkat disertai kecintaan masyarakat akan produk-produk 

yang bersifat alami. Tentunya situasi seperti ini akan memaksa para perajin mebel kayu jati 

untuk berpikir apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan bahan baku kayu jati kalaupun 

tidak memungkinkan menggantikan bahan kayu jati dengan bahan dasar kayu yang lain 

misalnya kayu mahoni, kayu mangga, kayu pinus atau kayu –kayu yang lain. Tentunya 

kualitas yang diperoleh akan berbeda bila dibandingkan denagan kayu jati. Tetapi hal ini 

terpaksa dilakukan, dengan tidak mengesampingkan hak-hak konsumen para perajin ini 

menyampaikan tentang bahan dasar kayu yang dipakai. Yang perlu dilakukan oleh 

perkumpulan antar para perajin dalam menghadapi kondisi seperti ini diantaranya dengan 

penanaman pohon kayu industri, sehingga untuk masa berikutnya apabila banyak 

permintaan pasar dapat diantasipasi untuk bahan dasar kayu jatinya. 

Scenario  2 : Permintaan sedikit………..Bahan baku kayu jati tersedia 

 

Kompetisi di industri mebel dipasar global, dengan pesaing-pesaing dari negeri China, 

India, Vietnam serta Negara-negara lain yang kompetitif menjadikan ancaman tersendiri 

bagai perajin mebel di dalam negeri. Salah satu resikonya adalah berkurangnya permintaan 

produk mebel dari pasar luar negeri. Belum lagi kondisi daya beli pasar dalam negeri yang 

melemah karena tingkat inflasi yang semakin tinggi. Ini berarti para perajin  tidaak dapat 

berharap banyak untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, tetapi bukan berarti industri 

mebel dalam negeri mati, walaupun dapat dikatakan sepi order bukan berarti tidak ada 

permintaan, tetap ada permintaan namun hanya sedikit. Akan tetapi para perajin tidak perlu 

berkecil hati, dengan kondisi bahan baku kayu jati yang melimpah, mereka dapat 

melakukan strategi pemasaran untuk produk-produk mebel untuk menarik kembali pasar 

yang mulai lesu, misalnya dengan membuat produk-produk mebel kayu yang selalu 
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dibutuhkan serta memiliki nilai /value yang lebih, dengan memasang harga yang agak 

miring atau murah khususnya untuk pasar dalam negeri. Sedangkan untuk pasar luar negeri 

membuat serta memasarkan produk-produk yang memilki ciri tersendiri/khas Indonesia atau 

yang sifatnya unik atau berbeda dengan produk-produk dari negeri China atau India. 

 

 

Scenario  3 : Permintaan banyak ……….Bahan baku kayu jati tersedia 

 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat. 

Produk-produk mebel yang kompetitif mampu menarik daya beli pasar, Tumbuh dan 

berkembangnya sector riil dan industri kecil. Dukungan pemerintah dalam penyediaan 

bahan baku kayu jati, menjadikan industri dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana yang 

diharapkan. Ini tidak hanya mendatangkan keuntungan bagi para perajin itu sendiri, akan 

tetapi bagi Negara ekspor produk mebel ke manca Negara berarti masuknya devisa bagi 

Negara. Keunikan disertai kualitas akan produk yang dapat memberikan value yang lebih 

disbanding produk pesaing Negara lain serta memasarkan produk terwsebut secara gencar, 

tidak mustahil akan berdampak pada meningkatnya permintaan dari pasar luar negeri. 

Antisipasi yang jauh-jauh hari telah dilakukan dalam rangka untuk menghindari kelangkaan 

bahan baku kayu jati, menjadikan bahan dasar ini selalu tersedia. Dalam hal ini para perajin 

perlu selalu melakukan inovasi proses produksi yang tercermin dalam pembenahan 

penggunaan alat-alat produksi yang lebih baik, sehingga akan mampu melakukan inovasi 

produk sebagai salah satu senjata untuk tetap mempertahankan pasar yang ada. 

Scenario  4 : Permintaan sedikit……….. Bahan baku kayu jati tidak tersedia 

 

Pasar industri mebel menjadi tidak menarik, ditandai permintaan pasar akan produk-produk 

mebel yang berkurang atau menurun. Industri  kurang tumbuh dan berkembang. Belum lagi 

kelangkaan bahan baku kayu jati. Para perajin harus mengkaji mengapa terjadi penerunan 

permintaan apakah karena faktor daya beli masyarakat yang menurun atau karena kualitas 

produk mebel itu sendiri. Yang perlu dilakukan para perajin bila kondisi ini terjadi adalah, 

mengakaji ulang akan kualitas produk mebel yang selama ini telah diproduksi, mengkaji strategi 

pemasaran yang selama ini telah dilakukan, mencari alternative bahan baku kayu yang lain 

misalnya kayu mahoni, pinus atau kayu mangga  sebagai pengganti kayu jati. Mengembangkan 

teknologi yang lebih maju yang mendukung proses pembuatan produk mebel, misalnya 

menciptakan alat teknologi yang membantu proses pengeringan kayu. Serta mempersiapkan 

penanaman pohon kayu jati industri.   

KESIMPULAN  

Dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

pada industri permebelan di wilayah kecamatan Serenan Kabupaten Klaten. Dari hasil analisis 

data diskriptif kualitatif maka dapat diperoleh gambaran tentang tiga hal yaitu: 

1. Dari permasalahan penelitian yang pertama diperoleh jawaban bahwa faktor-faktor 

yang berpengaruh (driving forces) terhadap tumbuh kembangnya industri mebel antara 

lain: 

• permintaan pasar 

• ketersediaan bahan baku kayu jati 

• teknologi yang mendukung proses produksi 

• kualitas sumber daya manusia /karyawan /tenaga kerja 
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• dukungan pemerintah 

2. Scenario planning yang kemungkinan muncul dengan pertimbangan faktor yang 

sifatnya tidak pasti tapi sangat besar pengaruhnya di industri permebelan yaitu: 

permintaan pasar dan ketersediaan bahan baku kayu jati maka diperoleh 4 (empat) 

scenario yang kemungkinan muncul yaitu: 

• scenario 1 : permintaan banyak………..bahan baku kayu jati tidak tersedia 

• scenario 2 : permintaan sedikit………..bahan baku kayu jati tersedia 

• scenario 3 : permintaan banyak ……….bahan baku kayu jati tersedia 

• scenario 4 : permintaan sedikit……….. bahan baku kayu jati tidak tersedia 

3. Strategi yang dapat dikembangkan untuk masing-masing scenario tersebut berbeda-

beda, seperti terpapar dalam hasil analisis data, diantaranya mengembangkang produk-

produk yang inovatif yang memiliki value yang lebih serta kekhasan tersendiri 

dibanding produk-produk pesaing, serta menetapkan strategi harga baik yang bersifat 

premium atau harga murah untuk target pasar yang berbeda.   
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