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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Berbagai macam produk kimia beredar, tersedia, dan dikonsumsi oleh 

masyarakat luas di era teknologi kesehatan modern saat ini. Namun seringkali 

produk – produk kimia tersebut memiliki efek samping yang berbahaya bagi 

kesehatan tubuh manusia apabila dikonsumsi secara terus menerus dan 

berlebihan. Timbulnya kesadaran tentang bahaya penggunaan bahan kimia 

secara terus menerus telah menyebabkan masyarakat internasional mulai beralih 

ke arah penggunaan produk- produk alami dan organik yang diyakini tidak 

memiliki efek samping yang berbahaya untuk tubuh manusia. 

Menurut Yuniarti (2008), Indonesia memiliki keanekaragaman hayati kedua 

terbesar di dunia. Dari 30.000 spesies tanaman yang ada di Indonesia, 940 

spesies di antaranya berkhasiat sebagai obat dan 180 spesies telah digunakan 

dalam ramuan obat tradisional oleh industri obat tradisional Indonesia. Sekitar 

940 spesies tumbuhan di Indonesia diketahui memiliki fungsi biofarmaka, yaitu 

tumbuhan maupun mikroba yang memiliki potensi sebagai obat, makanan 

kesehatan, organisme, baik untuk manusia, hewan maupun tanaman. Dengan 

kekayaan tersebut Indonesia berpeluang besar untuk menjadi salah satu negara 

terbesar dalam industri obat tradisional dan kosmetika alami berbahan baku 

tumbuh-tumbuhan yang peluang pasarnya pun cukup besar.  

Obat bahan alam yang semula banyak dimanfaatkan oleh negara-negara di 

Asia, Amerika Selatan dan Afrika, sekarang meluas sampai ke negara-negara 

maju di Australia dan Amerika Utara. Awalnya obat bahan alami digunakan 

sebagai tradisi turun-temurun, namun dengan semakin majunya ilmu 

pengetahuan dan berkembangnya teknologi, baik produksi maupun informasi, uji 
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praklinik dan klinik dilakukan untuk memperoleh keyakinan khasiat obat bahan 

alam. 

Penggunaan tanaman herbal sebagai obat alternatif semakin meningkat 

karena sifatnya yang alami dan diyakini sebagai produk yang aman dikonsumsi 

tanpa menimbulkan efek samping. Menurut Sumaryono (2005), beberapa hal 

yang menyebabkan produk herbal lebih disukai diantaranya adalah diyakini lebih 

aman, dapat dipergunakan untuk seluruh keluarga, sejalan dengan kebiasaan 

dan kepercayaan masyarakat (seperti jamu), khasiatnya yang diyakini manjur, 

dan harga yang lebih terjangkau. Beberapa hal tersebut ditambah dengan 

melimpahnya bahan baku dan dukungan sumberdaya manusia yang kompeten 

menjadi pendorong minat industri farmasi Indonesia untuk mengembangkan 

berbagai jenis obat herbal. Perkembangan tren gaya hidup sehat semakin 

menambah potensi perkembangan industri obat herbal sebagai produk alternatif 

dari penggunaan obat farmasi kimia. Dengan demikian segmen pasar yang dapat 

dilayani oleh produk obat herbal semakin bertambah besar dan pasar produk 

obat herbal menjadi semakin menjanjikan. 

Persaingan dalam industri obat herbal cenderung semakin meningkat 

menurut Sumaryono (2005). Hal ini dapat dicermati dari kontribusi obat herbal 

pada tahun 2005 mencapai 12% yaitu sekitar Rp 2,9 triliun. Pada tahun 2008 

potensi volume pasar herbal mengalami pertumbuhan dengan pesat mencapai 

Rp 5 - 10 triliun. Menurut Sumaryono (2005), pada tahun 2004, jumlah industri 

obat herbal adalah 1.166 industri yang terdiri dari 129 industri menengah dan 

besar serta 1.037 industri kecil dan rumah tangga. Jumlah di atas tidak menutup 

kemungkinan untuk terus mengalami peningkatan, terutama ditambah lagi 

dengan adanya faktor krisis ekonomi yang membuat harga obat farmasi semakin 

mahal. Hal ini menciptakan daya tarik tersendiri bagi para produsen obat untuk 
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mulai beralih pada produk obat herbal dan membuat kondisi pasar semakin 

menarik. Bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk masuknya investor baru ke 

dalam industri obat herbal karena daya tarik tersebut. 

Menurut Saerang (2008) nilai ekonomi jamu (herbal) pada tahun 2008 

sudah mencapai angka Rp. 7.2 Triliun  padahal di tahun 2007 baru sekitar Rp. 3 

triliun. Pada tahun 2010 sesuai dengan road map Kamar Dagang dan Industri 

(KADIN) Indonesia, target jamu (herbal) diproyeksi dapat mencapai Rp. 10 triliun 

dengan kegiatan ekspor yang mampu menembus 20 negara, termasuk negara- 

negara yang sangat ketat menerapkan standar kualitas, seperti Jepang dan Uni 

Eropa.  

Adanya peluang pasar yang semakin baik menyebabkan bermunculan 

produk jamu (herbal) dengan merek berbeda yang beredar di pasar. Produk-

produk  tersebut menawarkan khasiat yang sama. Pada saat ini di Indonesia 

sedang menjamur industri pengolahan produk obat herbal dalam bentuk kapsul, 

bubuk atau cair dengan berbagai macam produsen seperti Sidomuncul, Jamu 

Jago, Nyonya Meneer, DexaMedica, PT. Liza Herbal International (Dr. Liza), 

Biofarmaka, Karyasari, Jao Nori, dan Folia. Masing-masing produsen berusaha 

agar produknya diterima oleh pasar domestik maupun ekspor.  

 PT. Liza Herbal International (LHI) adalah perusahaan produsen obat 

herbal dengan kualifikasi Jamu terdaftar di Badan POM dengan merek “Dr. Liza” 

didirikan di Bogor pada bulan Maret tahun 2005 dan memiliki slogan “Be Healthy 

With Herbs”, Jalani Hidup Sehat Dengan Herbal. LHI telah memproduksi jamu 

herbal dalam bentuk kapsul, teh seduh, teh celup, dan minuman tradisional 

bandrek dengan merek StarBandrek. Produk- produk LHI telah terdaftar di Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), Dinas Kesehatan (Din Kes), 



4 

 

Majelis Ulama Indonesia (Halal MUI) dan pengetesan di Laboratorium IPB Bogor. 

Persaingan di industri jamu dan herbal semakin kompetitif dengan masuknya 

banyak pendatang baru, agar perusahaan dapat tumbuh dan mampu bersaing di 

era global harus memiliki perencanaan strategik yang baik. 

  

1.2. Rumusan Masalah  

Sebagai pendatang baru di industri herbal kinerja penjualan LHI cukup 

baik. Pada tahun 2008 LHI memperoleh total pendapatan sebesar Rp. 

880.276.335,- dari penjualan produk herbal kapsul, green tea, bandrek, 

dan lain-lain (konsinyasi buku herbal, madu, dan lainnya). Pendapatan 

tersebut meningkat Rp. 134.771.716,- (18%) dibandingkan tahun 2007. 

Pada tahun 2008, LHI mendapatkan order cukup besar dari PT. Usaha 

Kita Makmur Indonesia (UKMI) serta beberapa distributor besar di wilayah 

Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pendapatan LHI tahun 2005 sampai tahun 

2008 dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Data Pendapatan LHI tahun 2005 – 2008 

Sumber: Laporan Kuangan LHI 2008 
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Pendapatan LHI tahun 2008 tersebut berasal dari penjualan Kapsul Herbal 

sebesar 55%, Teh Herbal sebesar 25%, Minuman Bandrek sebesar 20%, dan 

sisanya 2% dari pendapatan lain- lain (konsinyasi buku, madu, dan lainnya). 

Komposisi penjualan LHI tahun 2008 dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

Gambar 2. Data Komposisi Penjualan LHI Tahun 2008 

Berbeda dengan kinerja penjualan LHI yang cukup baik, kinerja keuangan 

LHI dalam empat tahun terakhir sebaliknya mengalami kerugian. Berdasarkan 

laporan keuangan LHI (2008), secara kumulatif sejak beroperasi pada tahun 

2005 sampai dengan tahun buku 2008 LHI mengalami kerugian sebesar Rp  

217.992.831,-. Kerugian yang dialami perusahaan sejak awal beroperasi tahun 

2005 dapat dilihat pada Gambar 3. 

Sumber: Laporan Kuangan LHI 2008 
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Gambar 3. Data Penjualan dan Kerugian LHI Tahun 2005 – 2008 

Perolehan pendapatan pada tahun 2008 adalah Rp 880.276.335,-, Total 

Biaya Variable adalah Rp. 352.862.970,-  dan Biaya Tetap (Fixed Cost) sebesar 

Rp  565.257.068,-. Gross Operating Profit/ Loss (GOP/L) yang diperoleh sebesar  

Rp. (37.843.703). Pengeluaran biaya tetap, biaya terbesar adalah gaji sebesar 

48%, kemudian diikuti oleh biaya penyusutan sebesar 14%, dan biaya sewa 

kantor sebesar 6%. Biaya tetap lainnya masing- masing di bawah 5% adalah 

biaya pemeliharaan, listrik, telepon, PDAM, Alat Tulis Kantor (ATK), dan lainnya.  

Kinerja keuangan LHI yang kurang baik tersebut disebabkan karena jumlah 

pendapatan LHI belum dapat menutupi biaya operasional perusahaan.  

LHI merupakan perusahaan yang baru empat tahun berdiri sejak didirikan 

tahun 2005 dan belum pernah disusun suatu perencanaan strategik yang 

komprehensif dalam pengembangan bisnisnya. Agar LHI dapat tumbuh dan 

berkembang maka LHI perlu menyusun Perencanaan Strategik yang 

komprehensif diantaranya merumuskan strategi peningkatan pendapatan untuk 

menutupi biaya operasional perusahaan dan memperoleh keuntungan. 

Sumber: Laporan Keuangan LHI 2008 
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Perencanaan strategik juga diperlukan oleh LHI selain untuk dapat bertahan 

hidup tetapi juga untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi salah satu 

perusahaan herbal terbaik di Indonesia. 

Dari uraian tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi 

oleh LHI adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi faktor- faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi 

strategi peningkatan pendapatan untuk menutupi biaya operasional dan 

pengembangan bisnis LHI? 

2. Bagaimana alternatif strategi peningkatan pendapatan untuk menutupi biaya 

operasional dan pengembangan bisnis LHI? 

3. Dari alternatif strategi yang tersedia, strategi apa yang merupakan prioritas 

LHI? 

4. Bagaimana rencana aksi strategis (strategic action plan) bisnis LHI ke 

depan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dari penjelasan pada bagian latar belakang dan perumusan masalah yang 

telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi strategi peningkatan 

pendapatan dan pengembangan bisnis LHI ke depan. 

2. Merumuskan alternatif strategi LHI sesuai dengan faktor- faktor yang 

mempengaruhi tersebut.  

3. Menentukan prioritas strategi LHI.  

4. Merancang rencana aksi strategi (strategic action plan) bisnis LHI ke depan. 
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1.4. Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk LHI 

agar terus tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan herbal terbaik di 

Indonesia. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan suatu pemahaman 

baru untuk para praktisi bisnis dan mahasiswa sekolah bisnis dalam mempelajari 

kasus-kasus bisnis yang relevan dengan bidang tugasnya masing-masing. Untuk 

penulis sendiri, semoga dapat menjadi wahana untuk pengembangan diri pada 

masa yang akan datang. 

 

1.5. Ruang Lingkup 

Penelitian yang dilakukan meliputi perencanaan strategik LHI secara 

keseluruhan terutama strategi peningkatan pendapatan untuk meningkatkan 

keuntungan dan pengembangan bisnis LHI ke depan. Saat ini LHI baru bergerak 

sebagai produsen herbal generik yang terdaftar di Badan POM dengan kualifikasi 

Jamu.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 




