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I. PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat menjanjikan 

terutama bagi perusahaan yang bergerak di bidang consumer goods baik 

perusahaan nasional maupun multi nasional yang ada di Indonesia. 

Jumlah penduduk Indonesia sampai dengan akhir tahun 2003 adalah 

sebanyak 215,3 juta jiwa (BPS, 2003). Ini merupakan potensi tersendiri 

bagi banyak perusahaan baik lokal maupun dari luar Indonesia yang akan 

memasarkan produk-produknya. Setiap perusahaan bersaing dengan 

menjalankan berbagai strategi bisnis agar mereka dapat memasarkan 

produk yang dihasilkan dan diterima oleh masyarakat. 

Perusahaan percaya bahwa setiap penduduk Indonesia akan 

berusaha memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan beragam pola 

konsumsi dan kebutuhan sehari-hari yang berbeda satu sama lain. Setiap 

orang berusaha memenuhi tuntutan kebutuhan hidup masing-masing, 

diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman. Jenis-

jenis makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh setiap orang sangat 

beragam, baik produk segar maupun olahan. Salah satu diantara produk-

produk olahan yang dibutuhkan adalah jenis makanan atau minuman yang 

berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan, baik sebagai asupan gizi 

tambahan ataupun untuk kategori pengobatan. 

Produk-produk makanan atau minuman sebagai suplemen 

kesehatan dan obat-obatan yang dijual bebas tanpa resep sudah banyak 
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ditemukan di pasar-pasar tradisional maupun modern (baik di supermarket 

dan hypermarket) yang tersebar di Indonesia. Produsen penghasil produk-

produk tersebut juga beragam baik dari perusahaan lokal di Indonesia 

maupun dari perusahaan asing yang ada di luar Indonesia. 

PT Bintang Toedjoe sebagai salah satu perusahaan farmasi yang 

berdiri sejak tahun 1946, turut meramaikan persaingan yang ada di 

Indonesia dengan menawarkan minuman suplemen kesehatan dan obat-

obatan yang dijual bebas dengan merek-merek yang sudah dikenal 

masyarakat. Salah satunya adalah produk Extra Joss yang diposisikan 

sebagai minuman suplemen kesehatan yang berfungsi sebagai minuman 

penambah energi. 

Produk-produk lain yang dipasarkan oleh PT Bintang Toedjoe 

seperti Komix, Puyer No.16 dan Waisan termasuk kategori produk-produk 

kesehatan yang dapat dijual bebas tanpa memerlukan resep dokter atau 

disebut dengan over the counter (OTC). Produk-produk OTC tersebut juga 

sudah lama beredar di pasaran dan sudah dikenal oleh masyarakat. 

Namun demikian, dalam perkembangannya PT Bintang Toedjoe  juga 

terus mengembangkan produk-produk baru dengan melakukan riset dan 

pengembangan yang terus menerus dan konsisten.  Tingkat persaingan 

yang semakin ketat dan beragamnya tuntutan dari pasar atau konsumen 

yang ada membuat PT Bintang Toedjoe tetap berusaha menjaga kualitas 

dan memiliki keyakinan yang kuat untuk berhasil menghadapi persaingan. 

PT Bintang Toedjoe tetap optimistis menghadapi persaingan produk untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia yang semakin meningkat 
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terutama produk minuman suplemen kesehatan. PT Bintang Toedjoe 

tetap berupaya mempertahankan kualitas produksinya, menyusul serbuan 

berbagai merek minuman energi baik dari dalam maupun luar negeri 

(Indopos, 2005).   

Perkembangan suatu perusahaan selain dipengaruhi oleh 

konsumen yang ada dan pasar yang tersedia, juga dipengaruhi oleh 

tingkat persaingan yang semakin ketat, baik dari pasar sejenis maupun 

dari perusahaan dengan produk substitusinya. Tingkat persaingan juga 

dipengaruhi oleh kekuatan tawar menawar antara perusahaan sebagai 

pengguna dengan pemasok (supplier) yang akan memenuhi kebutuhan 

bahan baku maupun bahan kemas yang digunakan oleh perusahaan. 

Konsumen sebagai pembeli maupun pengguna juga dapat menentukan 

tingkat persaingan yang ada. Perusahaan dapat bersaing guna 

memperebutkan konsumen yang ada, baik dengan cara merebut 

konsumen dari perusahaan pesaing maupun dengan mempertahankan 

konsumen yang loyal terhadap produk sendiri. Persaingan juga ditentukan 

atas dasar seberapa mudah atau seberapa sulitnya suatu perusahaan 

baru memasuki pasar yang sudah ada (Porter, 1985).   

Untuk mengembangkan bisnis maka perlu dilakukan langkah-

langkah strategis yang dapat menjadi pegangan bagi perusahaan. 

Pengembangan bisnis dapat dilakukan dengan meningkatkan volume 

penjualan maupun memperbanyak jenis produk yang dipasarkan. Dalam 

upaya meningkatkan volume penjualan, menurut Fitriyanti (2001), 

perusahaan senantiasa memperbaiki produknya agar memenuhi harapan 
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dan keinginan konsumen. Keinginan konsumen terhadap produk secara 

umum dipengaruhi oleh kebiasaan, gaya hidup, faktor psikologis (asal 

daerah), karakteristik etnik, iklim, harga produk dan nilai tambah produk. 

Menurut Djatmiko (2003), keberadaan perusahaan umumnya 

beranjak dari kebutuhan manusia atas produk/jasa tertentu. Manusia 

sendiri berkembang sepanjang waktu, mengikuti tuntutan pribadi dan 

lingkungannya yang juga terus berubah. Karena itu, kalau ingin tetap eksis 

dan menang di kancah persaingan, perusahaan --yang esensinya 

melayani manusia-- juga harus selalu tanggap terhadap perubahan sikap 

dan perilaku manusia, tak terkecuali untuk perubahan sekecil apa pun. 

Sebab, manusialah sasaran akhir produk dan jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan. Singkatnya, perjalanan perusahaan sudah semestinya 

seiring dengan perkembangan manusianya. Kata kunci menanggapi 

perubahan tersebut adalah inovasi. Tanpa inovasi, perusahaan skala 

besar maupun kecil akan segera berubah menjadi monumen atau bagian 

dari masa lalu. 

PT Bintang Toedjoe menterjemahkan fenomena tersebut dengan 

melakukan inovasi secara terus menerus untuk menghasilkan produk-

produk kesehatan, baik OTC maupun minuman kesehatan penambah 

energi yang berkualitas sesuai standar, yakni sesuai dengan tuntutan atau 

keinginan konsumen. Indikator suatu produk sesuai dengan keinginan 

konsumen adalah jika produk tersebut dapat diterima oleh pasar, dan bagi 

perusahaan adalah adanya peningkatan volume penjualan, perluasan 

daerah distribusi serta bertambahnya penerimaan keuntungan.  
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Tuntutan konsumen akan produk bermutu mengharuskan 

perusahaan mengambil langkah besar dengan berinvestasi pada proses 

produksi, misalnya dengan membeli mesin pengemas modern, mesin 

penimbang bahan baku, serta melakukan berbagai inovasi untuk 

menciptakan produk-produk baru seiring dengan perkembangan pasar. 

Untuk lebih menguatkan posisi sebagai perusahaan pemimpin dalam 

kategori produk minuman suplemen penambah energi di Indonesia, PT 

Bintang Toedjoe menetapkan beberapa strategi diantaranya adalah 

dengan melakukan pengembangan produk (new product development - 

NPD) secara terus menerus dan terencana. 

Dalam menjalankan strategi bisnis yang ada,  PT Bintang Toedjoe 

berketetapan untuk selalu menghasilkan produk yang berkualitas sesuai 

standar yang ada diantaranya adalah mengacu pada standar Cara 

Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), ISO 9001, Hazard Analytical Critical 

Control Points (HACCP), dan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3). PT Bintang Toedjoe juga bertindak cepat 

terhadap ancaman yang datang dari perusahaan pesaing baik untuk 

produk sejenis maupun produk substitusi.  

PT Bintang Toedjoe mampu menunjukkan keunggulan produk-

produk yang dihasilkan dan menempatkan produk-produknya sebagai 

produk minuman atau obat yang dapat diterima oleh konsumen lokal 

maupun internasional.  Hal ini dapat dibuktikan dengan diterimanya 

beragam penghargaan dan pengakuan atas kualitas dan penerimaan oleh 
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konsumen di Indonesia maupun di luar negeri yang diwakili oleh lembaga 

penilai independen.  

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang 

dihadapi oleh PT Bintang Toedjoe dalam mempertahankan keunggulan 

produk-produk tersebut untuk masa-masa yang akan datang seperti 

kasus-kasus penipuan atau pemalsuan terhadap produk Extra Joss dan 

produk yang dihasilkan lainnya. Juga banyaknya produk-produk minuman 

kesehatan baru yang dijual bebas di pasar Indonesia dan dapat menjadi 

kompetitor langsung maupun tidak langsung terhadap produk Extra Joss. 

Dalam strategi jangka panjang, PT Bintang Toedjoe juga berniat 

untuk memperluas cakupan usaha dengan memasuki produk-produk 

kategori minuman cair siap konsumsi (RTD – ready to drink) maupun 

produk-produk kesehatan untuk kategori pengguna tertentu. Kesiapan dari 

internal PT Bintang Toedjoe sangat diperlukan guna menjawab keraguan 

apakah bisa bersaing atau tidak dengan produk-produk dari kompetitor 

lainnya. Semua strategi yang sudah ditetapkan dapat dijalankan bila ada 

dukungan dari semua karyawan yang terlibat didalamnya. Menurut 

Djatmiko (2003), inovasi bukan lagi monopoli satu-dua orang dari 

departemen riset dan pengembangan ataupun juga produksi, melainkan 

tugas setiap orang dalam perusahaan. 

Oleh sebab itu, untuk mengoptimalkan kegiatan operasonal 

perusahaan dapat dilakukan dengan penerapan manajemen teknologi 

yang mencakup komponen perangkat teknologi (technoware), perangkat 

sumber daya manusia (humanware), perangkat teknologi informasi 
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(inforware) dan perangkat organisasi perusahaan (orgaware). Langkah-

langkah optimalisasi khususnya dalam bidang operasi produksi dapat 

dilakukan bilamana PT Bintang Toedjoe sudah memahami dengan jelas 

posisinya, dan sampai sejauh mana tingkatan teknologi yang dimilikinya 

mampu meningkatkan produktifitas perusahaan. Teknologi yang ada 

dianggap dapat menjawab tantangan yang dihadapi pada masa depan, 

terutama dari tuntutan konsumen yang terus berkembang dan 

beragamnya produk pesaing yang ada di pasaran. 

Kajian tentang manajemen teknologi dan inovasi di PT Bintang 

Toedjoe penting dilakukan untuk saat ini, terutama yang berkaitan dengan 

kegiatan operasional khususnya di bagian produksi (manufaktur).  Hasil 

dari kajian tersebut diperlukan untuk merumuskan suatu perencanaan 

pengelolaan teknologi dan bagaimana inovasi dijalankan dalam rangka 

mengembangkan strategi teknologi dan inovasi tepat menghadapi 

persaingan yang ketat seperti saat ini. Dengan demikian perusahaan 

mampu menjalankan suatu rangkaian kegiatan produksi yang efektif dan 

efisien, melakukan kegiatan pengembangan produk baru (new product 

development) yang konsisten sehingga dapat memantapkan posisinya 

sebagai pemimpin pasar khususnya dalam industri minuman suplemen 

penambah energi maupun produk-produk kesehatan lainnya, baik di pasar 

dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri, terutama di kawasan ASEAN. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan yang terdapat di PT Bintang Toedjoe, khususnya yang 

terkait dengan proses penentuan strategi pengembangan perusahaan 

dalam menghadapi persaingan, juga penentuan alternatif-alternatif pilihan 

strategi teknologi dan inovasi yang harus dijalankan oleh PT Bintang 

Toedjoe dalam menjawab kebutuhan pasar pada saat ini dan masa 

depan. 

Perumusan masalah di PT Bintang Toedjoe adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan manajemen teknologi pada proses produksi 

Extra Joss dan produk-produk OTC agar dapat membantu 

perusahaan dalam menentukan strategi bisnis yang tepat ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan 

penerapan manajemen teknologi di perusahaan ? 

3. Alternatif strategi teknologi dan inovasi apa yang memungkinkan 

untuk diterapkan, baik teknologi yang terkait dengan proses 

produksi maupun teknologi pengemasan disesuaikan dengan 

kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh PT Bintang 

Toedjoe ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan di PT Bintang Toedjoe ini adalah 

sebagai berikut : 
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1. Mengkaji penerapan manajemen teknologi pada proses produksi 

Extra Joss di PT Bintang Toedjoe. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

penerapan manajemen teknologi di PT Bintang Toedjoe. 

3. Memberikan rekomendasi mengenai berbagai alternatif 

pengembangan strategi teknologi dan inovasi yang dapat 

diterapkan di PT Bintang Toedjoe sesuai dengan kemampuan 

perusahaan. 

1.4. Ruang Lingkup Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui pengumpulan data, 

keterangan lisan maupun tertulis, dan berbagai informasi mengenai 

penerapan manajemen teknologi yang mencakup hal-hal sebagai berikut : 

1. Pengkajian menyeluruh terhadap penerapan manajemen teknologi 

yang berhubungan dengan kemampuan technoware, humanware, 

inforware dan orgaware secara umum dalam proses produksi Extra 

Joss di PT Bintang Toedjoe. 

2. Penilaian terhadap perangkat teknologi (technoware) difokuskan 

pada proses produksi Extra Joss kemasan sachet mulai dari 

penyiapan bahan baku, proses compounding, pengeringan, 

pencampuran dan pengemasan, sedangkan penilaian terhadap 

perangkat manusia (humanware), teknologi informasi yang 

digunakan (inforware) dan perangkat organisasi yang ada 
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(orgaware) berlaku untuk seluruh proses kegiatan produksi Extra 

Joss baik yang terkait dengan departemen Produksi/Manufaktur 

maupun departemen lainnya (Keuangan, HRD, Sales dan 

Marketing). 

3. Kajian yang dilakukan hanya sebatas pemberian alternatif  dalam 

penerapan dan pengembangan manajemen teknologi  pada proses 

produksi, sedangkan implementasi dan proses selanjutnya akan 

diserahkan kepada pihak manajemen PT Bintang Toedjoe. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

dan masukan baik untuk perusahaan, penulis dan pihak-pihak lain yang 

memerlukan, terutama yang berminat dalam mempelajari kajian 

manajemen teknologi dan inovasi yang dilakukan di dalam suatu 

organisasi atau perusahaan. 




