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ABSTRACT

The plywood industry is one of the best forest product industries because  it contributes 
to national development by providing a good source of export income. However, in 
reality, plywood production has decreased. Therefore it is necessary to investigate the 
production and marketing of plywood and the factors that influence its production and 
marketing and to look at the market share at PT. Panca Usaha Palopo. This research 
uses the market share method to lessen market domination by PT. Panca Usaha Palopo 
in the last ten years. 
The result of the analysis shows that market share of the domestic plywood trade is 
higher than the market share of the export plywood trade.
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PENDAHULUAN
Industri plywood merupakan salah satu 

primadona industri hasil hutan, dibandingkan 
dengan produk industri hasil hutan lainnya 
karena perolehan devisa dari plywood adalah 
yang terbesar. Disamping itu, plywood meru-
pakan salah satu industri andalan ekspor yang 
telah memberikan sumbangan sangat penting 
bagi pembangunan negara.

Perkembangan industri plywood di Indo-
nesia pada tahun 1980 tercatat 101 unit, menin-
gkat menjadi 120 unit pada tahun 1998 dengan 
total kapasitas terpasang sebesar 14.013.00 m3 
per tahun. Namun keadaan pada tahun 2002 
jumlah industri plywood yang aktif beroperasi 
tinggal 100 unit (Anonim, 2002). Salah satu 
faktor penyebab menurunnya jumlah industri 
plywood adalah semakin berkurangnya keterse-
dian kebutuhan bahan baku kayu bulat yang 
bermutu baik.

Konsumsi panel kayu dunia menurut 
laporan Food and Algiculture Organization 
(FAO) 1991, tahun 2010 akan menjadi 320,4 juta 
m3 atau mengalami kenaikan sebesar 150 persen 
jika dibandingkan dengan komsumsi tahun 1990 
yang hanya sebesar 128,2 juta m3 sementara laju 
produksi tidak mampu mengejar peningkatan 
tersebut (Anonim, 1999).

Pertumbuhan komsumsi akan panel kayu  
menunjukan kecenderungan peningkatan terse-
but, tentunya merupakan peluang bagi prospek 
eksistensi industri plywood. Semakin diminat-
inya produk-produk panel kayu, termasuk ply-
wood oleh konsumen, karena maraknya kegiatan 
pembangunan seperti pembangunan perumahan, 
perkantoran dan lain sebagainya. Kondisi serupa 
terjadi pula di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai 
pintu gerbang memasuki kawasan Timur Indo-
nesia sangat membutuhkan produk panel kayu 
untuk mendukung pembangunan di wilayah 
tersebut.

Perkembangan kebutuhan panel kayu 
untuk pembangunan Nasional maupun pemban-
gunan di Provinsi Sulawesi Selatan pada khu-
susnya, tentunya mendorong industri plywood  
PT. Panca Usaha Palopo Plywood (PANPLY) 
untuk berproduksi guna memenuhi permintaan 
konsumen. 

Dalam suatu  perusahaan, baik peru-
sahaan yang menghasilkan barang maupun jasa, 
produksi merupakan salah satu bidang yang 
mempunyai kedudukan penting di samping bi-
dang-bidang lainnya, bahkan antara satu bidang 
dengan bidang lainnya tidak dapat dipisahkan 
(Buffa, 1995). Produksi adalah segala kegiatan 
dalam menciptakan dan menambah kegunaan 
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(utility) sesuatu barang, jasa, untuk kegiatan 
yang mana membutuhkan faktor produksi berupa 
tanah, modal, tenaga kerja, dan skill (Assauri, 
1980). Penggunaan dan pengelolaan sumber ini 
dapat berupa orang-orang, mesin-mesin atau 
proses-proses untuk mengubah  bahan - bahan  
dan  tenaga  kerja  menjadi produk atau jasa 
(Lawrence, 1993).

Kayu lapis adalah salah satu jenis papan 
buatan, dapat diproduksi melalui proses pembua-
tan finir, pengeringan, pemberian perekat, per-
akitan, pengempaan dan finishing (Dumanauw, 
1960).

Peranan produksi dalam perusahaan 
adalah kegiatan untuk pengolahan berbagai 
macam sumber menjadi barang dan jasa (hasil) 
untuk dapat dijual oleh perusahaan sehingga 
dapat memuaskan konsumen. 

Suatu hasil produksi baru bernilai apabila 
sudah siap dipasarkan atau sampai ke tangan 
konsumen untuk memenuhi keinginan dan ke-
butuhan mereka (Nitisemito, 1986 dan Kotler, 
1990 dan Sigit, 1992).

Nitisemito (1986) mengemukakan bahwa 
pemasaran adalah suatu kegiatan untuk mem-
perlancar arus barang atau jasa dari produsen ke 
konsumen secara efisien dengan maksud untuk 
menciptakan permintaan efektif. Menurut Kotler 
(1990), kegiatan ini diarahkan pada usaha untuk 
memuaskan keinginan dan kebutuhan melalui 
proses pertukaran.

Menurut Sigit (1992), tujuan daripada 
pemasaran ialah menggerakan barang-barang 
dan jasa-jasa ke tangan konsumen, untuk itu 
diperlukan kegiatan-kegiatan tertentu yaitu: 
pembelian, penjualan, transportasi, pergudangan,  
standarisasi dan grading,  pembelanjaan,  penang-
gung resiko.  Kegiatan-kegiatan dimaksud untuk 
menguasai pangsa pasar (market share).  Market 
Share adalah besarnya bagian atau luasnya total 
pasar yang dapat dikuasai oleh suatu perusahaan, 
yang biasanya dinyatakan dalam persentase (As-
sauri, 2002).

Disamping itu menurut Assauri (1990) 
diperlukan suatu kegiatan perusahaan  untuk 
mempengaruhi reaksi para pembeli yang dise-
butnya sebagai marketing mix. Marketing mix 
merupakan kombinasi variabel-variabel yang 

merupakan inti dari pemasaran, variabel mana 
dikendalikan oleh perusahaan untuk mem-
pengaruhi reaksi para pembeli atau konsumen.

Selanjutnya Winardi (1981) dan Angipora 
(2002) mengemukakan bahwa variabel-variabel 
itu dapat dikendalikan dan dapat dipergunakan 
oleh perusahaan untuk mempengaruhi reaksi 
para konsumen, karena mengandung perangkat 
variabel-variabel pemasaran terkontrol yang 
digabungkan perusahaan untuk menghasilkan 
pelanggan yang diinginkan dalam pasar sasaran 
(target market).

Keberhasilan suatu perusahaan mencapai 
tujuan dan sasaran perusahaan sangat dipenga-
ruhi oleh kemampuan perusahaan memasarkan 
produknya. Tujuan perusahaan untuk dapat 
menjamin kelangsungan hidupnya, berkembang 
dan mampu bersaing hanya mungkin bila peru-
sahaan dapat menjual produknya dengan harga 
yang menguntungkan pada tingkat kuantitas yang 
diharapkan serta mampu mengatasi tantangan 
dari para pesaing dalam pemasaran. (Assauri, 
2002).

Pada organisasi pemasaran, semua keg-
iatan perusahaan dalam menghasilkan dan men-
jual barang didasarkan pada masalah pemasaran. 
Jadi pemasaran menjadi dasar motivasi perusa-
haan dan akan mempengaruhi politik perusahaan 
baik jangka pendek maupun jangka panjang. 
Konsep pemasaran dapat  mengubah cara-cara 
berkerjanya perusahaan yaitu mengusahakan 
supaya pembeli dapat membeli produk yang di-
hasilkan.  Peran pemasaran adalah menyediakan 
kegunaan, waktu, tempat dan kepemilikan dari 
barang yang dikehendaki konsumen (Irawan 
1998).

Untuk melihat sejauh mana perkembangan 
produksi plywood serta kaitannya dengan pema-
sarannya maka penelitian ini dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan 
diatas maka penelitian ini dilakukan  dengan 
tujuan :
1. Untuk mengetahui perkembangan produksi 

kayu lapis dan pemasarannya.
2. Untuk mengetahui market share dari pema-

saran kayu lapis pada PT. Panca Usaha 
Palopo Plywood.
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METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian
 Penelitian dilaksanakan pada PT. 

Panca Usaha Palopo Plywood di Kecamatan Bua, 
Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan 
selama  satu bulan.

Metoda Analisa
Data yang dikumpulkan dalam penelitian 

ini terdiri dari : Data produksi dan pemasaran 
kayu lapis  lima tahun terakhir (1998-2002). 
Metoda analisa yang digunakan dalam pengo-
lahan data adalah Metode market share yang 
besarnya dapat dihitung dari perbandingan antara 
besar penjualan perusahaan itu dalam unit dengan 
total penjualan dari seluruh perusahaan yang se-
jenis atau industri dikali dengan 100 % (Assauri, 
2002). Rumus yang dikemukakannya adalah:

%100x
IndustriPenjualanTotal

PerusahaanPenjualan
ShareMarket =

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi 
 Perkembangan volume  produksi  

kayu  lapis  pada PT. PANPLY  selama 5 tahun 
terakhir disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Produksi Kayu Lapis 

 Sumber : Kantor TUK PT. PANPLY 
Data pada  Tabel 1  memperlihatkan 

bahwa volume produksi  kayu  lapis  pada PT. 
PANPLY dari tahun ke tahun berfluktuasi, dengan  
rata-rata produksi per tahun sebesar 84.413,8801 
m3.  Hasil ini memperlihatkan bahwa volume 
produksi kayu lapis lebih kecil dari kapasitas 
terpasang yaitu sebesar 96.000,00 m3. Hal ini 
disebabkan karena mesin-mesin yang dipakai 
dalam proses produksi telah tua dan tidak efisien 
lagi dalam berproduksi. Dilihat dari pemenuhan 
bahan baku secara total cukup mampu untuk 

menopang proses produksi namun perusahaan 
sering menghadapi kendala dalam penyiapan 
bahan baku kayu  sesuai dengan standar mutu 
yang dibutuhkan dalam proses produksi, menye-
babkan rendahnya rendemen volume finir yang 
dihasilkan dan berdampak pada rendahnya 
produksi kayu lapis. Hal ini disebabkan karena 
adanya persaingan harga dengan perusahaan 
lain dalam proses pembelian bahan baku logs. 
Perkembangan volume bahan baku tersebut 
disajikan pada Tabel 2 .

Tabel 2. Perkembangan Volume Bahan Baku 

Sumber : Kantor TUK PT. PANPLY
Perubahan volume produksi kayu lapis 

pada PT. PANPLY selama lima tahun terakhir 
sangat dipengaruhi oleh tersedianya bahan baku 
logs. Dalam menjalankan proses produksi, peru-
sahaan sering menemui kendala-kendala antara 
lain, pasokan bahan baku sebagian besar berasal 
dari daerah lain sehingga memperbesar biaya 
transportasi.

Persentasi pengadaan bahan baku logs 
rata-rata 73,33 berasal dari luar provinsi atau 
kabupaten. Dengan demikian dikuatirkan pada 
waktu tertentu hal ini sangat berpengaruh ter-
hadap produktivitas indutri tersebut, karena 
peraturan otonomisasi daerah yang tentunya 
diikuti dengan peraturan-peraturan daerah yang 
memproteksi keluarnya bahan baku ke daerah 
lain.

Perolehan pasokan bahan baku berasal  
dari daerah Kalimantan, Irian Jaya, Sulawesi 
Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, 
Maluku dan sisa  diperoleh dari HPH PT. PAN-
PLY dan daerah sekitarnya.  Jenis-jenis kayu 
yang digunakan dalam produksi kayu lapis me-
liputi jenis-jenis Meranti (Shorea spp), Agathis 
(Agatis sp), Palapi (Tarrientia spp) dan Binuang 
(Octomeles sp).

A. Pemasaran 
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Volume, harga dan nilai pemasaran dalam 
negeri selama lima tahun terakhir  terlihat pada 
Tabel 5.

Data pada Tabel 5 di atas menunjukan 
bahwa volume penjualan kayu lapis dan nilai 
pemasarannya selama lima tahun terakhir men-
galami peningkatan, walaupun harga kayu lapis 
per m3 berfluktuasi.

Volume penjualan dalam negeri selama 
periode 1998-2002 terus mengalami kenaikan, 
karena perusahaan mengambil kebijakan untuk 
lebih berorientasi pada pasar di dalam negeri, 
mengingat permintaan konsumen kayu lapis 
yang semakin besar seiring dengan maraknya 
pembangunan perumahan di berbagai daerah 
saat ini.

Sumber : DEPERINDAG SULSEL
Dengan demikian maka hasil perhitungan 

market share untuk pemasaran ekspor dan pema-
saran dalam negeri periode lima tahun terakhir  
sebagai terlihat pada Tabel 6 dan Tabel 7.

%29,47%100
34,684.98
49,671.46)1998( == xShareMarket

Tabel  7.  Volume Pemasaran dan Market Share PT. 
PANPLY Periode 1998-2002

Sumber : Kantor DEPERINDAG SUL-SEL
Besarnya market share yang dikuasai oleh 

Volume pemasaran kayu lapis periode 
lima tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perkembangan Volume Pemasaran 
Produksi  Kayu Lapis

Sumber : Kantor TUK PT. PANPLY 

Volume kayu lapis yang dipasarkan untuk 
setiap tahunnya tidak sesuai dengan jumlah kayu 
lapis yang diproduksi. Hal ini disebabkan karena 
perusahaan dalam proses produksinya secara 
kontinyu berorientasi pada pasar, sehingga sisa 
produk yang tidak habis dijual disimpan sebagai 
stok cadangan.

Pemasaran Luar negeri (Ekspor)
Volume, harga serta nilai jual selama lima 

tahun terakhir  disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Perkembangan Volume, Harga dan Nilai 

Ekspor

Sumber: Kantor Pusat PT. PANPLY
Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa 

menurunnya volume ekspor berdampak pada 
menurunnya nilai ekspor. Menurunnya volume 
ekspor kayu lapis disebabkan karena menurun-
nya permintaan konsumen di luar negeri karena 
adanya persaingan dalam merebut pembeli den-
gan negara-negara produsen lainnya.
Tabel 5.   Perkembangan Volume, Harga dan Nilai  

Penjualan Kayu Lapis Dalam Negeri 

Sumber:  Kantor Pusat PT. PANPLY

Pemasaran Dalam Negeri

Tabel 6.  Total Volume Pemasaran Plywood Untuk         
    Povinsi Sulawesi  Selatan Periode 1998-2002

Volume pemasaran kayu lapis tersebut 
kemudian dibandingkan dengan total volume 
penjualan  kayu   lapis   yang  ada di Provinsi  
Sulawesi Selatan untuk melihat besarnya 
pangsa pasar (market share).
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perusahaan sangat tergantung pada besarnya total 
volume perusahaan industri pesaing  lainnya 
serta volume pemasran perusahaan, hal ini dapat 
terlihat pada Tabel  6 dan Tabel 7.

Untuk dapat meningkatkan volume 
pemasaran serta dapat memperbaiki market 
share, maka perusahaan harus memperkuat posisi 
perusahaan serta menyusun strategi yang tepat 
demi mempertahankan kelangsungan hidup pe-
rusahaan. Dalam menyusun strategi perusahaan, 
maka marketing mix perlu mendapat perhatian 
yang sebaik-baiknya.  Adapun  bentuk  marketing 
mix dari PT. PANPLY adalah sebagai berikut :
1.  Produk
 Adapun produk kayu lapis PT. PANPLY 

yang dipasarkan adalah spesifikasi standar 
sesuai dengan standarisasi yang diminta 
oleh konsumen. Standar kualitas yang um-
umnya diminta oleh importir kayu lapis 
pada perusahaan adalah standar Jepang 
JPIC : Japan Plywood Inspection Corpora-
tion) dan standar Amerika (IHPA : Imported 
Hardwood) dimana yang merupakan kuali-
tas utama yakni BB, CC, OVL, sedangkan 
produk kayu lapis yang dipasarkan dalam 
negeri yakni BB, OVL, UTY, UTY / I dan 
R.

2. Harga
 Mengenai penetapan harga jual kayu lapis 

pada PT. PANPLY, ditentukan langsung oleh 
pihak Marketing dan pihak pembeli, dengan 
memperhitungkan biaya-biaya produksi 
yang dikeluarkan untuk menghindari keru-
gian.  Selain itu juga penetapan harga jual 
didasarkan atas harga pesaing yakni harga 
yang terjadi di pasar.

3. Saluran Distribusi
 Dalam menyalurkan produk kayu lapis dari 

produsen ke konsumen untuk tujuan ekpsor 
dan pemasaran dalam negeri, saluran dis-
tribusi yang digunakan oleh PT. PANPLY 

adalah distribusi saluran tidak langsung. 
Bentuk saluran distribusi ini dipakai karena 
perusahaan mempertimbangkan bahwa unit 
pemasarannya akan relatif kecil untuk dijual 
secara langsung.

4. Promosi
 Usaha-usaha yang dilakukan perusahaan 

dalam memperkenalkan produk-produknya 
adalah mengikutsertakan produknya pada 
pameran-pameran yang diadakan di Jakarta 
serta menciptakan brosur untuk mengin-
formasikan langsung produksi plywood 
yang dihasilkan kepada konsumen.

PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan data penelitian dan analisa 

yang dilakukan, maka dapat disimpulkan 
bahwa:
1. Terjadinya fluktuasi volume produksi kayu 

lapis dipengaruhi oleh fluktuasi volume 
pasokan bahan baku logs dan mutunya serta 
peralatan yang digunakan dalam proses 
produksi.

2. Perkembangan pemasaran kayu  lapis  se-
lama  periode lima  tahun  terakhir (1998-
2002), untuk ekspor mengalami penurunan 
dilain pihak volume penjualan dalam negeri 
mengalami peningkatan.

3. PT. PANPLY menguasai pangsa pasar untuk 
penjualan kayu lapis dalam negeri periode 
1999-2002 yaitu berkisar 77.93 % - 87.45 
%. 

Saran
Untuk menjaga kesinambungan pemasa-

ran serta peningkatan jumlah volume pemasaran 
dan nilainya maka perusahaan perlu melakukan 
terobosan-terobosan tertentu untuk meningkat-
kan pangsa pasar baru khususnya untuk tujuan 
ekspor.
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