
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sektor industri merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang 

perekonomian suatu negara karena majunya sektor industri dapat mendorong 

perkembangan sektor lainnya. Oleh karena itu, peranan sektor industri turut andil 

dalam perkembangan pembangunan suatu negara, termasuk Indonesia.  

Di Indonesia sendiri, berbagai bidang industri mengalami perkembangan 

yang pesat. Sebagai contoh, industri manufaktur mengalami perkembangan 

kemajuan yang baik. Bank Dunia memperkirakan bahwa industri manufaktur 

Indonesia akan kembali bangkit kembali setelah masa jayanya berakhir pada 

krisis finansial Asia ( sumber : detik.com diunduh pada bulan Maret 2013). 

Data dari Badan Pusat Statistik yang diperoleh menyatakan bahwa 

pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang pada triwulan II 

tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 2,55 persen dari triwulan II tahun 2011, 

triwulan II tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 2,60 persen dari triwulan II 

tahun 2010 (BPS tahun 2013). Selain itu, dalam sebuah seminar yang dikutip dari 

majalah Marketeers, pengamat ekonomi, Faisal Basri mengatakan bahwa 

perekonomian Indonesia akan bersinar di tahun 2013. 



Rossel Wood merupakan sebuah perusahaan yang sudah dijalankan 

selama kurang lebih 2,5 tahun. Rossel Wood merupakan salah satu industri 

manufaktur dimana usaha ini melakukan pengerjaan manufaktur yang mengolah 

kayu gelondongan menjadi produk berupa flooring dan decking. Selain produksi, 

usaha ini juga bergerak di bidang trading. Rossel Wood melayani order sesuai 

dengan profil yang diinginkan oleh pembeli. Rossel Wood menetapkan target 

pasar Business to Business (trading) dan Business to Consumer (end user) serta 

mematok pasar lokal dan internasional.  

Bisnis ini dikelola oleh tiga orang dengan kepemilikan saham 80% oleh 

Robert, 10% oleh Mercia, dan 10% oleh Oscar. Berikut ini adalah struktur 

organisasi Rossel Wood :  

 

 

 

    

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Rossel Wood 

Fungsi pemasaran memegang peranan penting dalam perkembangan 

bisnis Rossel Wood. Selama ini, pemasaran yang dilakukan adalah dengan 
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mengirimkan surat penawaran ke perusahaan-perusahaan lokal maupun 

internasional serta bergabung dalam situs dagang Alibaba dan Indonetwork. 

Berikut adalah grafik penjualan Rossel Wood :  

(dalam Rp) 

 

 Gambar 1.2 Gambar Grafik Penjualan Rossel Wood 

 

Perusahaan ini berhasil menjual produk ke beberapa negara, yaitu 

Denmark, Belgia, dan Afrika. Pada periode Jan – Jul 2010, usaha ini berhasil 

melakukan trading ke Denmark dengan transaksi sebesar Rp155.524.528,50. 

Pada periode Jul – Dec 2011, Rossel Wood menjual produk  ke Belgia  dengan 

transaksi sebesar  Rp324.558.000 berupa decking kayu Bengkirai yang diproduksi 

oleh perusahaan sendiri. Selanjutnya pada periode Jan – Jul 2012, perusahaan 

kembali memproduksi decking untuk memenuhi order dari Afrika dengan 
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transaksi sebesar Rp227.491.750. Periode Jul – Dec 2012, Rossel Wood berhasil 

melakukan penjualan serbuk kayu sisa hasil produksi ke pasar Surabaya. Hal ini 

menunjukkan bahwa penjualan ke pasar internasional sebesar 99,89% dan ke 

pasar lokal sebesar 0,11%.  

Flooring & decking dibutuhkan untuk pembangunan eksterior dan interior 

dari hotel, café, maupun galangan kapal. Perkembangan industri hotel dan 

restoran di Indonesia memiliki trend yang cukup baik dari tahun ke tahun. Hal ini 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :  

Tabel 1.1 Tabel Nilai Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Lapangan Usaha 

 

Sumber : BPS ( diunduh 10 Maret 2013) 

 



Tabel di atas menunjukkan perkembangan lapangan usaha yang dapat 

dilihat tiap tahunnya mengalami kemajuan. Khusus bidang perdagangan, hotel, 

dan restoran dari tahun 2010 sampai 2012 terus mengalami peningkatan. Kondisi 

ini menjadi kesempatan bagi Rossel Wood untuk memusatkan bisnis ini di pasar 

lokal. Untuk menjalankan rencana ini, perusahaan akan membuka workshop 

untuk display kayu Flooring & Decking di Surabaya untuk memudahkan buyer 

dalam berhubungan dengan perusahaan. Dengan adanya workshop Rossel Wood 

dapat lebih mudah memberikan product knowledge kepada calon pelanggan. 

Selain itu calon pelanggan dapat berkonsultasi langsung mengenai kebutuhan dan 

produk yang diinginkan. Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, Surabaya 

dapat dengan mudah dijangkau dari berbagai daerah dengan fasilitas transportasi 

yang lengkap dan memadai.  

Rossel Wood melihat bahwa perkembangan industri perdagangan 

pariwisata seperti hotel dan restoran di Indonesia mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. Berikut tabel perinciannya :  

 

 

 

 



Tabel 1.2 Jumlah Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Berbintang di Indonesia  

 

Sumber : Badan Pusat Statistik 2013 

 Pada Desember 2012, TPK tertinggi tercatat di Provinsi DI Yogyakarta 

sebesar 65,62 persen, diikuti Provinsi Bali 63,20 persen, dan Sulawesi Tengah 

61,65 persen.  Perusahaan melirik industri pariwisata sebagai target pasar karena 

hasil observasi di beberapa hotel di Jawa dan Bali, kayu digunakan sebagai 

interior maupun eksteriornya. Kondisi ini sangat berpotensi bagi perusahaan 

untuk memasarkan produknya di pasar lokal, khususnya di daerah Jawa dan Bali. 

Menurut David W Cravens (2008:23) sebagai pemasar, perusahaan perlu 

melihat kondisi pasar dan memahami betul apa yang dibutuhkan oleh konsumen. 

Jika seorang pemasar mampu mengidentifikasi kebutuhan konsumen dengan baik, 

mengembangkan produk yang berkualitas, menetapkan harga, serta 



mempromosikan  produk secara efektif, maka produknya akan laris di pasaran. 

Suatu perusahaan juga harus memilih tingkat kualitas untuk menunjang usaha 

mereka guna meningkatkan dan mempertahankan posisi produk dalam target 

pasar yang dipilihnya (Assauri, 2010 :211).  

Berdasarkan data yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan studi mengenai pengembangan bisnis dengan judul Studi Kelayakan 

Pengembangan Rossel Wood di Surabaya. Studi ini sangat berguna bagi 

penulis untuk meneliti kelayakan pengembangan dan prospek  bisnis ini 

kedepannya. Setiap aspek yang berkaitan akan dibahas secara lengkap mulai dari 

aspek pasar dan pemasaran, hukum, teknis dan teknologi, manajemen, dan 

keuangan.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

penulis menentukan rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu : Apakah rencana pengembangan bisnis usaha Rossel Wood berdasarkan 

aspek pasar dan pemasaran, hukum, teknis dan teknologi, manajemen, dan 

keuangan ini layak untuk dijalankan atau tidak ?   

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan di atas, dilakukannya 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan rencana pengembangan 



bisnis Rossel Wood yang didasarkan pada aspek pasar dan pemasaran, hukum, 

teknis dan teknologi, manajemen, dan keuangan.  

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian nantinya studi ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi penulis 

Sebagai penerapan dari disiplin ilmu yang diperoleh serta sebagai bahan 

pertimbangan dan pengambilan keputusan serta evaluasi mengenai 

kelayakan pengembangan bisnis ini. 

2. Bagi institusi 

 Sebagai referensi dan bahan kajian di perpustakaan yang   berhubungan 

dengan studi kelayakan pengembangan bisnis lainnya. 

3. Bagi pembaca 

Dapat berguna sebagai pengetahuan dan referensi untuk mengetahui 

bagaimana melakukan studi kelayakan untuk pengembangan bisnis usaha 

sejenis. 

 

 



4. Bagi Rossel Wood 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengambil keputusan dan kebijakan dalam menjalankan rencana 

pengembangan ke depan. 

E. Lingkup Permasalahan 

Studi ini didasarkan pada lingkup permasalahan yang terbatas pada: 

1. Aspek penelitian yang digunakan yaitu aspek pasar dan pemasaran, hukum, 

teknis dan teknologi, manajemen, dan keuangan.  

2. Data internal Rossel Wood mulai semester tiga yaitu Agustus 2010 sampai 

semester tujuh pada Agustus 2012. 

3. Perhitungan proyeksi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk 3 

tahun dimulai pada tahun 2014 – 2016. 

 




