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DAFTAR ISTILAH 

Attractiveness Score adalah nilai yang menunjukkan kemenarikan atau daya 

tarik relatif untuk masing-masing strategi yang dipilih. 

 

Bandrek adalah minuman tradisional asli dari Priangan Jawa Barat yang terbuat 

dari rempah- rempah alami dengan rasa yang hangat dan pedas. 

 

Brand adalah sebuah citra yang diciptakan dalam pikiran manusia tentang suatu 

informasi produk atau jasa.  

 

Blog adalah merupakan singkatan dari "web log" , bentuk aplikasi web yang 

menyerupai tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman 

web umum. Tulisan-tulisan ini seringkali dimuat dalam urut terbalik (isi terbaru 

dahulu baru kemudian diikuti isi yang lebih lama), meskipun tidak selamanya 

demikian. 

 
Cara Pembuatan Obat Tradisional Baik (CPOTB) adalah standar baku dari 

Badan POM meliputi seluruh aspek yang menyangkut pembuatan obat 

tradisional, yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan 

senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang telah ditentukan sesuai dengan 

tujuan penggunaannya. 

 
Cashflow (arus kas) adalah tiap transaksi yang menambah atau mengurangi 

saldo kas perusahaan. 

 

Customer Base adalah basis pelanggan dari suatu produk atau jasa suatu 

perusahaan. 

 

Customer Service adalah pelayanan terhadap pelanggan yang dilakukan oleh 

suatu perusahaan. 

 

Customer Partnership Program (program kemitraan dengan pelanggan) adalah 

suatu program yang diluncurkan oleh departemen pemasaran LHI untuk 

melakukan kemitraan strategis dengan pelanggan agar semakin tercipta suatu 

hubungan yang positif antara pelanggan dengan LHI.  
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Delivery Time adalah jangka waktu pengiriman suatu barang atau jasa dari 

sejak dilakukan pemesanan. 

 

DINKES adalah Dinas Kesehatan Republik Indonesia yang mengeluarkan izin 

edar untuk produk herbal / jamu, teh, makan, dan minuman tradisional. 

 

Distinctive adalah suatu keunikan / kekhasan yang dimiliki oleh suatu produk 

yang membedakan produk tersebut dengan produk lainnya. 

 

Dishmill adalah suatu alat produksi yang digunakan untuk memperkecil ukuran 

bahan baku sesuai dengan kebutuhan. 

 

Dr Liza adalah nama produk (brand) PT. Liza Herbal International. 

 

Earnings before interest and taxes / EBIT (Pendapatan sebelum bunga dan 

pajak) adalah pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi beban bunga dan 

beban pajak. 

 

EPC adalah Departemen yang ada pada PT Liza Herbal International yang 

bertugas mengurusi bagian Engineering, Procurement, dan Construction.  

 

Fitofarmaka adalah kualifikasi dari badan POM untuk produk herbal yang aman 

dikonsumsi, bahan baku herbalnya telah terstandarisasi, dan klaim khasiat sudah 

diuji secara klinis pada pasien. 

 

Focus Group Discussion adalah suatu metoda yang digunakan untuk 

melakukan diskusi kelompok yang fokus membahas suatu masalah yang 

sebelumnya telah ditentukan topiknya. 

 
Strategi Generik adalah strategi baku yang mengacu kepada posisi sel pada 

matriks I/E. 

 

Green Tea adalah teh alami yang diproses tanpa melakukan permentasi, hanya 

dikeringkan menjadi simplisia kering. 
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Gross Operating Profit / Loss (Laba / Rugi Kotor Operasi) adalah jumlah total 

laba / rugi kotor operasional perusahaan.  

 

Good Manufacturing Practice (Cara Produksi Obat Baik) adalah sistem / cara 

produksi obat yang baik berdasarkan standar internasional industri farmasi. 

 

Herbal Terstandar adalah kualifikasi dari badan POM untuk produk herbal yang 

aman dikonsumsi dengan bahan baku herbal yang telah terstandarisasi serta 

klaim khasiat sudah diuji secara pra-klinis pada hewan percobaan. 

 
Herbal Information Center adalah pusat informasi herbal yang dikembangkan 

oleh PT Liza Herbal International. 

 
Herbal Place adalah outlet herbal PT Liza Herbal International yang saat ini telah 

berjalan di Hotel Salak The Heritage dan Sempur Park Hotel Bogor. 

 
Izin Edar adalah izin yang diperlukan oleh perusahaan herbal/ jamu untuk 

memasarkan produknya kepada masyarakat luas umumnya terdiri dari izin dari 

Badan POM, Dinas Kesehatan, dan Halal MUI. 

 
Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-

menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar dapat disebabkan oleh 

berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat atau adanya 

ketidak lancaran distribusi barang 

 

Irradiasi adalah proses radiasi menggunakan sinar Gamma yang dilakukan di 

Badan Teknologi Atom Nasional (BATAN) untuk membunuh bakteri yang ada 

dalam simplisia tanaman herbal. 

 

Jamu adalah kualifikasi dari badan POM untuk produk herbal yang aman 

dikonsumsi dan khasiatnya dikenal berdasarkan pengalaman empiris. 
 
Key Player adalah pemain utama yang memiliki peranan penting dalam suatu 

perusahaan.  
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LHIMAR adalah Liza Herbal International Marketing Representative adalah suatu 

tim yang dibentuk oleh LHI untuk berkomunikasi secara langsung dengan 

pelanggan memperkenalkan produk LHI dan mendapatkan feed-back atau 

respon dari pelanggan terhadap kualitas produk LHI. 

 
Line Production System (Sistem Lini Produksi) adalah sistem pengelompokan 

produksi suatu produk berdasarkan karakteristik dari masing- masing produk 

yang memerlukan perlakuan berbeda sehingga tidak dapat disatukan satu sama 

lainnya, misalnya lini produksi kapsul, lini produksi teh, dan lini produksi bandrek. 

 
Local Knowledge (kearifan lokal) adalah kearifan lokal yang berasal dari 

warisan leluhur dan telah terbukti secara turun temurun bermanfaat untuk 

masyarakat luas. 

 
Maklon adalah jasa layanan produksi suatu produk dengan brand yang dimiliki 

oleh perusahaan lain. 

 

Matriks Evaluasi Faktor Eksternal adalah matriks yang digunakan untuk 

mengevaluasi faktor-faktor strategik eksternal perusahaan berupa peluang dan 

ancaman. 

 
Matriks Evaluasi Faktor Internal adalah matriks yang digunakan untuk 

mengetahui faktor-faktor internal yang berkaitan dengan kekuatan dan 

kelemahan perusahaan yang dianggap penting (strategis). 

 
Matriks I/E adalah matriks yang digunakan untuk mengkaji atau memetakan 

posisi perusahaan dalam sembilan sel yang berimplikasi terhadap alternatif 

strategi yang dapat diterapkan 

 
Misi  adalah merupakan suatu bentuk pernyataan umum tetapi bersifat lestari 

oleh manajemen puncak yang mengandung niat organisasi yang bersangkutan. 

 

POM TR adalah kode dari Badan POM untuk produk dengan kualifikasi Jamu 

atau Herbal Terstandar. 
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POM FF adalah kode dari Badan POM untuk produk dengan kualifikasi 

Fitofarmaka. 

 
Purpossive Sampling adalah responden yang dipilih secara sengaja. 

 

Purchase Order adalah perintah pembelian yang dikeluarkan oleh suatu 

perusahaan. 

 

Quality Control adalah pengendalian terhadap kualitas / mutu produk yang 

dihasilkan dari proses produksi. 

 

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari setiap tujuan yang bersifat jangka 

pendek, memiliki kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai,  realistik, dan memiliki 

batas waktu pencapaian. 

 

Sales Forces adalah tenaga penjual yang dibentuk oleh PT Liza Herbal 

International untuk memasarkan produk- produknya. 

 

Simplisia adalah tanaman herbal alami dalam bentuk kering. 

 

Sortasi adalah proses seleksi bahan baku herbal berdasarkan mutu/ kualitasnya. 

 
Stakeholders (pemangku kepentingan) adalah pihak-pihak yang secara 

langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dan pengaruh 

terhadap organisasi. 

 

Strategic Action Plan (rencana aksi strategis) adalah suatu rencana aksi 

strategis yang akan dijalankan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan 

obyektif perusahaan tersebut. 

 

Threat Opportunity Weakness Strength Matrix (Matriks Ancaman Peluang 

Kelemahan Kekuatan) adalah matriks yang digunakan untuk menggambarkan 

secara jelas bagaimana peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan dapat 

disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan.  
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Total Attractiveness Score adalah pemilihan suatu strategi didasarkan pada 

nilai total perkalian antara nilai bobot dengan nilai attractive score.  

 

Tujuan adalah merupakan suatu prioritas yang ingin dicapai oleh suatu 

organisasi bersifat jangka panjang, berkaitan dengan pencapaian visi, 

pemenuhan harapan stakeholder. 

 

Quantitative Strategic Planning Matrix (matriks perencanaan strategik 

kuantitatif) adalah merupakan suatu teknik yang secara obyektif mengindikasikan 

alternatif strategi mana yang terbaik dengan cara menentukan daya tarik relatif 

dari berbagai alternatif strategi. 

 

Visi adalah pandangan umum dari cita-cita yang ingin diwujudkan oleh suatu 

organisasi.  

 

Working capital (modal kerja) adalah investasi perusahaan pada aktiva jangka 

pendek (kas, sekuritas yang mudah dipasarkan, persediaan dan piutang usaha). 

kelebihan jumlah aktiva lancar (current asset) atas jumlah kewajiban lancar 

(current liabilities) disebut juga modal kerja bersih (net working capital). 

 

Zero Return adalah kebijakan tidak ada pengembalian produk akibat cacat 

produksi atau pengiriman. 

 

Zero Environment dan Ethical Violation adalah kebijakan tidak ada 

pelanggaran terhadap norma lingkungan dan etika yang di masyarakat. 

 




