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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kecenderungan masyarakat dunia untuk kembali ke alam (back to nature) 

membawa perubahan pada pola konsumsi obat dari yang berbahan kimiawi, ke 

obat-obatan yang terbuat dari bahan alami atau biasa dikenal dengan istilah 

herbal. Berdasarkan data World Health Organization (WHO) (2007), sekitar 

delapan puluh persen penduduk dunia dalam perawatan kesehatannya 

memanfaatkan obat tradisional yang berasal dari ekstrak tumbuhan. 

Meningkatnya kebutuhan herbal merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk 

mengembangkan budidaya tumbuhan obat, maupun industri pengolahannya 

dengan skala  besar.1 Menurut WHO (2002), pemanfaatan penggunaan obat 

tradisional di beberapa negara berpotensi dikembangkan. Di Indonesia lebih dari 

empat puluh persen penduduknya menggunakan pengobatan tradisional.  

Potensi alam Indonesia sangat mendukung pengembangan industri obat dari 

bahan tumbuhan (produk herbal). Sampai saat ini tercatat 30.000 jenis tumbuhan 

yang hidup di Indonesia dan hanya kurang dari 1.000 jenis yang diketahui 

berkhasiat sebagai obat. Dari 1.000 jenis itu hanya sekitar 300 jenis tumbuhan 

yang dimanfaatkan oleh industri jamu dan 50 spesies telah dibudidayakan secara 

komersial (Saerang, 2008).  Potensi volume pasar herbal Indonesia diperkirakan 

pada tahun 2010 mencapai Rp. 5 triliun hingga Rp. 10 triliun (Sumaryono, 2008). 

Mengembangkan industri herbal membutuhkan berbagai faktor pendukung yang 

dapat meningkatkan kemampuan  memanfaatkan potensi kekayaan alam. 

Penyediaan faktor-faktor produksi, budidaya, pengolahan, distribusi, dan 

pemasaran merupakan suatu kesatuan sistem usaha yang saling terkait pada 
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setiap bidang Industri termasuk industri herbal. Menurut Sumaryono (2005), 

pendatang baru pada industri herbal diketahui jumlahnya semakin meningkat. 

Pasar obat herbal nasional pada Tahun 2002 mencapai Rp. 2 triliun dengan 

jumlah industri herbal 1.012 unit. Dari jumlah tersebut, 907 unit diantaranya 

merupakan industri kecil atau industri rumah tangga dan 105 unit industri 

menengah ke atas. Tahun 2004, jumlah industri herbal meningkat menjadi 1.166 

unit yang terdiri 129 unit industri menengah dan besar serta 1.037 unit industri 

kecil dan rumah tangga. Perkembangan obat herbal di Indonesia belum mampu 

bersaing di pasar internasional terkait dengan mutu dan standarisasi.2 Hal 

tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal meliputi filosofi pengembangan obat asli Indonesia yang belum 

terbangun dan pola pengadaan bahan baku (agroindustri tanaman obat) yang 

belum berkembang sehingga potensi yang ada belum tergarap dengan 

maksimal. Di lain pihak kendala  eksternal meliputi pesatnya perkembangan 

industri herbal di berbagai negara baik Asia maupun Eropa, yang berakibat 

membanjirnya produk luar negeri di pasar lokal dengan mutu dan kemasan yang 

lebih baik (Sumaryono, 2005). 

Industri herbal adalah usaha atau industri yang berbasis agro (agro-based 

industries) yang berorientasi pada bisnis, yaitu menghasilkan keuntungan dan 

nilai tambah. Persaingan bisnis yang kompetitif di era globalisasi, menuntut 

perusahaan untuk menemukan berbagai inovasi dalam menciptakan dan 

memberikan nilai tambah produk bagi pelanggan. Dengan demikian diharapkan 

pelanggan puas terhadap produk maupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.  

PT. Liza Herbal International (LHI) adalah salah satu perusahaan yang 

bergerak dalam industri farmasi, khususnya dalam bidang herbal dengan merek 

Dr.Liza. Perusahaan tersebut didirikan pada 27 Maret 2005 di Bogor, Indonesia 
                                                 
2 Hasil wawancara dengan Ibu Ning Harmanto pada tanggal 22 Februari 2009 di Jakarta. 
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dan memfokuskan diri untuk mengembangkan produk dan jasa herbal. Keinginan 

untuk memperluas pasar menuntut perusahaan untuk mampu melakukan inovasi 

dalam penghadapi persaingan bisnis. Hal tersebut mengharuskan perusahaan 

bersaing dengan produsen obat herbal yang lebih dahulu dikenal dan memiliki 

modal yang lebih besar. Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan adalah 

dengan meningkatkan pelayanan dengan pelanggan dan mempererat kerjasama 

dengan pemasok. Hal tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan 

pelanggan yang beragam. Salah satu tujuan Liza Herbal untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan adalah dengan mengembangkan kesadaran akan gaya 

hidup sehat alami melalui penggunaan tanaman herbal asli Indonesia. 

Menurut Sumarwan (2004), pelanggan adalah salah satu elemen penting 

dalam sistem perekonomian modern. Pelanggan hanya akan membayar produk 

dan jasa yang memenuhi harapannya. Dengan demikian, perusahaan sebagai 

penghasil produk harus memahami kebutuhan, keinginan dan harapan 

pelanggannya. Agar dapat memberikan yang terbaik bagi pelanggan, 

perusahaan membutuhkan informasi harapan pelanggan serta pasokan bahan 

baku yang konsisten. Berdasarkan tujuan pembeliannya, pelanggan dapat 

dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pelanggan akhir (individual) dan 

pelanggan organisasional. Pelanggan organisasional terdiri atas organisasi 

pemakai seperti industri, pedagang, dan lembaga nirlaba yang tujuan 

pembeliannya adalah untuk memperoleh laba atau kesejahteraan anggotanya. 

Dalam manajemen rantai pasokan, pemilihan pemasok merupakan awal dari 

keberhasilan rantai pasokan perusahaan, sedangkan peranan pelanggan yang 

mendistribusikan produk dibutuhkan untuk mengetahui informasi akan selera 

pelanggan akhir juga tidak kalah pentingnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu 

menjalin kerja sama atau kemitraan yang baik dengan pemasok dan pelanggan 

organisasional untuk memaksimalkan produktivitas perusahaan dengan harga 
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yang sesuai dan memenuhi selera pasar, sehingga perusahaan dapat 

meningkatkan inovasi sekaligus memenuhi permintaan pelanggan.  

Menurut Hafsah (2000), keberhasilan suatu kemitraan diukur dengan 

pencapaian nilai tambah yang diperoleh oleh pihak yang bermitra, baik dari segi 

material maupun non material, seperti manajemen, pemasaran, teknologi, 

permodalan, dan keuntungan. Kemitraan dapat meningkatkan daya saing 

perusahaan dalam era perdagangan global. Menurut Hermawati (2008), Inovasi 

merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing. 

Kemampuan perusahaan dalam melakukan inovasi tidak terlepas dari adanya 

kebutuhan pasar dan kemampuan divisi penelitian dan pengembangan (Litbang). 

Tidak jarang inovasi juga muncul sebagai akibat dari keharmonisan hubungan 

kemitraan antara perusahaan dengan pihak-pihak lain termasuk pemasok dan 

pembeli. Sisi lain menurut Radjasa (2002), perspektif baru dalam perdagangan 

global memaksa teknologi untuk menghasilkan inovasi agar dapat memperbesar 

volume penjualan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap kemitraan 

pada PT. LHI sebagai produsen herbal dengan pemasok bahan baku dan 

pelanggan yang mendistribusikan produk pada pengguna (end user). Penelitian 

ini diharapkan memperoleh strategi kemitraan yang sesuai untuk perusahaan 

dalam upaya meningkatkan penerapan hasil inovasi yang mampu meningkatkan 

daya saing perusahaan. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Sebagai perusahaan herbal yang bergerak dalam agroindustri yang 

berorientasi bisnis, PT. LHI perlu bekerjasama dengan mitranya dalam hal 

pasokan bahan baku maupun dalam distribusi produknya. Kemitraan dengan 

pelanggan dimulai sejak PT.LHI sebagai pendatang baru, memiliki penjualan 

cukup baik. Pada tahun 2005 produk herbal yang terjual adalah 2.250 botol, pada 
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tahun 2006 penjualan mengalami peningkatan 5.385 botol, dan pada tahun 2007 

penjualan mengalami peningkatan lagi sebanyak 31.522 botol atau sebanyak 

485%. Peningkatan penjualan tersebut diiringi dengan peningkatan kebutuhan 

bahan baku herbal. Pasokan bahan baku herbal saat ini berasal dari petani 

herbal dengan sistem pembelian beli-putus. Beberapa bahan baku  langka 

seperti Centella asiatica (pegagan), Gynura pseudochina (Daun dewa), Plantago 

major (Daun sendok), dan Pimpinella alpina (Purwoceng) perusahaan 

memperoleh melalui perantara, seperti terlihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur Distribusi Pasokan Bahan Baku PT. LHI 

  

Berkaitan dengan distribusi produk, pada tahun 2007 perusahaan 

memperoleh tawaran dari PT. Semar Enam Puluh Berdikari (SEPB) sebagai 

distributor tunggal yang memasarkan seluruh produk PT. LHI.   Dalam kontrak 

kerjasama tersebut, PT. SEPB menyepakati mengambil dan mendistribusikan 

produk PT. LHI sebanyak 19.000 botol setiap bulannya. Agen dan distributor 

yang ingin memasarkan produk PT.LHI dikendalikan dibawah PT. SEPB. Pada 

kenyataannya PT. SEPB tidak dapat memenuhi perjanjian kontrak yang telah 

disepakati. Hal tersebut berakibat pada laporan keuangan LHI (2008), secara 

kumulatif sejak beroperasi pada tahun 2005 sampai tahun buku 2007 mengalami 

kerugian sebesar Rp. 182. 697.789,-.  Kerugian yang terjadi disebabkan oleh 

jumlah penjualan usaha yang belum dapat menutupi biaya operasional 

perusahaan dengan nilai Rp. 75.000.000,- per bulan. Alur distribusi produk PT. 

PT.LHI Perantara Petani-Petani  
Herbal 
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LHI selanjutnya menggunakan sistem kontrak ekslusif dengan satu distributor 

tunggal  disetiap propinsi. Alur distribusi dapat di lihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Alur Distribusi Produk PT. LHI 

 

Terdapatnya perantara yang menghubungkan bahan baku yang dibutuhkan  

PT. LHI berakibat harga yang diperoleh tidak sesuai dengan harga yang sama 

dengan petani bahkan cenderung lebih mahal. Berkaitan dengan distribusi 

produk PT. LHI yang memanfaatkan distributor tunggal berakibat pada 

kurangnya kendali perusahaan terhadap pemasaran produk yang dihasilkan 

ketika, distributor tunggal tidak dapat memenuhi kesepakatan. Kedua hal 

tersebut berakibat pada turunnya kemampuan perusahaan untuk meningkatkan 

penerapan hasil inovasi (baik produk dan jasa) dalam upaya meningkatkan daya 

saing PT. LHI dalam industri herbal. 

Dalam memanfaatkan potensi yang ada, pengusaha herbal perlu 

memperhatikan setiap kegiatan secara holistik. Kegiatan hulu dan hilir sangat 

terkait erat dengan perusahaan yang bergerak di sektor agro industri. Kemitraan 

dengan pemasok merupakan kegiatan hulu dicirikan dengan adanya 

ketergantungan akan pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Kegiatan hilir 

dicirikan dengan pendistribusian produk hingga end user (pengguna). Pemasok 

merupakan pelaku agribisnis yang memiliki keterkaitan dalam pengadaan input 

produksi, yaitu pada sisi hulu agroindustri. Di sisi lain, tingkat penerimaan produk 
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atau hasil akhir proses produksi oleh pelanggan menunjukkan tingkat 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan pasar sebagai bagian dari 

sisi hilir agroindustri. Oleh karena itu, keterkaitan perusahaan dengan pelanggan 

juga sangat penting, terutama dalam memenuhi selera end user  (Hermawati, et 

al. 2002). 

LHI, memiliki ketergantungan besar terhadap pemasok dan pelanggan. 

Gangguan pasokan bahan baku dipengaruhi keterkaitan perusahaan dengan 

pemasok yang dapat menghambat kontinuitas produksi. Oleh karena itu, 

kemitraan dengan pemasok perlu dijalin dengan baik dan saling menguntungkan. 

Penjualan hasil produksi di pasar sangat ditentukan pada kemampuan 

perusahaan dalam mendekati pembeli. Untuk dapat menghasilkan produk 

inovatif yang dapat diterima pasar, maka perusahaan harus mengetahui 

keinginan pelanggan. Salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dengan 

menjalin kemitraan dengan pelanggan organisasional. 

Berdasarkan keadaan tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

difokuskan pada hal-hal berikut: 

a. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kemitraan dalam meningkatkan 

penerapan hasil inovasi PT. LHI dengan pemasok dan pelanggan? 

b. Sumber daya apa yang mempengaruhi kemitraan dalam meningkatkan 

penerapan hasil inovasi PT. LHI dengan pemasok? 

c. Produk apa yang menentukan penerapan hasil inovasi PT LHI dengan 

pelanggan? 

d. Bagaimanakah kemitraan tersebut dapat meningkatkan penerapan hasil 

inovasi dan meningkatkan daya saing perusahaan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi hasil-hasil inovasi yang telah dilakukan oleh PT. LHI dalam 

bermitra pemasok dan pelanggan 

2. Menentukan faktor-faktor pendukung, sumber daya yang dibutuhkan, produk 

yang dipasarkan, dan tujuan PT. LHI bermitra dengan pemasok bahan baku 

dan pelanggan untuk meningkatkan penerapan hasil inovasi. 

3. Menilai kepentingan relatif masing-masing elemen faktor pendukung, sumber 

daya yang dibutuhkan, produk yang dipasarkan, dan tujuan PT. LHI bermitra 

dengan pemasok bahan baku dan pelanggan. 

4. Memberikan alternatif strategi bermitra antara perusahaan dengan pemasok 

bahan baku dan pelanggan untuk meningkatkan penerapan hasil inovasi PT. 

LHI.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagi berikut: 

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada para pengambil keputusan di PT. 

LHI, sebagai salah satu alternatif strategi meningkatkan penerapan hasil 

inovasi dalam meningkatkan daya saing perusahaan melalui kemitraan 

dengan pemasok dan pelanggan.  

2. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana pengembangan wawasan 

dalam menganalisis berbagai permasalahan yang timbul terhadap 

pelaksanaan kemitraan usaha dan memberikan sumbangan pemikiran untuk 

penyempurnaan di masa yang akan datang. 
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1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup beberapa subjek kajian, sebagai 

berikut: 

1. Melakukan penyusunan dan perumusan alternatif strategi kemitraan usaha, 

khususnya yang dilakukan oleh PT. Liza Herbal International dengan 

pemasok dan pelanggannya 

2. Kemitraan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemitraan antara 

perusahaan PT. LHI dengan para pemasok bahan baku dan pelanggan. 

3. Pelanggan dalam penelitian ini adalah pelanggan organisasional, dengan 

tujuan pembeliannya untuk memperoleh keuntungan atau biasa disebut 

dengan distributor dan agen. 

4. Penelitian ini hanya dibatasi pada tahap pemberian alternatif, sedangkan 

implementasi kebijakan selanjutnya diserahkan pada manajemen 

perusahaan. 
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