
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengguna jamu dari waktu ke waktu terus bertambah, tidak 

pernah ada angka resmi maupun surveinya, narnun makin 

meruyaknya gerai jamu di pelosok N~lsantara, bisa dipakai sebagai 

indikator. lndikator lain, Suwei Depkes yang menyebutkan sekitar 

49% penduduk Indonesia, terutama di Jawa, Lampung dan 

Kalimantan mengandalkan perawatan kesehatan dan 

kebugarannya pada jarnu. World Resources Institute menyebutkan, 

sekitar 80% penduduk negara berkembang mengandalkan obat- 

obatan tradisional untuk palayanan kesehatan primernya. 

Kesan kunoltradisional dan rnerepotkan yang dulu rnelekat 

pada produk jamu mulai berkurang, karena sekarang sudah banyak 

jamu berbentuk kapsul, tablet bahkan effervescent (Bila dimasukan 

ke air dapat larut sendiri). Cara pembuatannya juga menggunakan 

mesin modern yang canggih serta menerapkan IS0 9002. 

Obat tradisional dianggap relatif tak berefek samping karena 

menggunakan bahan-bahan yang alami, berbeda dengan obat-obat 

modern yang rnenggunakan bahan-bahan kirniawi, sehingga 

rnerniliki efek samping yang kerap kali rnalah merugikan. Di negara- 

negara maju, Fitofarmakologi, ilmu yang rnempelajari khasiat bahan 



alami (tumbuh-tumbuhan dan hewan) yang telah terbukti keamanan 

dan khasiatnya secara empiris kian berkembang. 

Beberapa produsen obat-obatan modern di lndonesia rnulai 

memproduksi jamu, seperti PT. Kimia Farma, PT. lndo Farrna, PT. 

Dupa dan lain-lain. Besarnya perhatian produsen obat-obatan 

modern terhadap pengembangan produk jamu, terlihat dari upaya 

penelitian dan pengembangan yang dilakukannya, mulai dari 

pembenihan, penyemaian hingga proses produksinya. 

Faktor lain yang rnembuat produsen obat-obatan modern 

masuk ke industri jamu adalah faktor harga. Melambungnya nilai 

tukar US $ I Rp. Setelah krisis moneter, 90% lebih bahan bakunya 

masih diimpor rnengakibatkan harga tali terjangkau lapisan 

masyarakat kebanyakan, akibatnya banyak masyarakat yang 

beralih mencari jamu sebagai alternatif pengobatan. 

Pesaing lain yang secara tidak langsung mempengaruhi 

industri jamu adalah obat tradisional maupun rnakanan kesehatan 

(food suplemen) buatan luar negeri. Hal ini menjadi ancaman 

karena industri jamu harus mengikuti regulasi, sedangkan obat 

tradisional buatan luar negri maupun makanan kesehatan masuk ke 

lndonesia tanpa harus mengikuti regulasi. Faktor lain ialah 

masyarakat kita yang masih xenomania (terlalu tergila-gila produk 

asing) sehingga, cenderung lebih percaya pada produk luar, rneski 

sama-sarna jamu atau obat tradisional. 



Meski potensi sangat besar, industri jamu di lndonesia tidak 

boleh lengah mengingat pesaing iidak sedikit. Selain China, India 

dan Filipina yang sejak dulu terkenal reramuan medisnya dan 

Korea yang terkenal dengan ginsengnya. Beberapa negara yang 

selama ini menjadi pasar jamu lndonesia, sekarang bersiap 

merebut peluang pasar yang terbuka lebar. 

Tujuh tahun belakangan, industri jamu lndonesia 

berkembang pesat. Data Direktorat Jenderal Pengawasan Obat 

dan Makanan Departemen Kesehatan (Dirgen POM Depkes) 

menggambarkan banyaknya pemain baru muncul dikelas industri 

menengah atas (Industri Obat Tradisional I IOT). Pada 1991 jumlah 

IOT hanya 17, lima tahun kemudian (1996) menjadi 61 perusahaan 

dan pada tahun 1998 jumlah ini naik menjadi 79 perusahaan. 

Diantara perusahaan yang berkonsentrasi di industri jamu 

saat ini diperkirakan ada 15 perusahaan yang menonjol dengan 

wilayah pemasaran yang luas dan jumlah karyawan ribuan orang. 

Sebagian besar dari industri jamu berpusat di Jawa Tengah, antara 

lain Air Mancur, Jago, Nyonya Meneer, Sido Muncul dan 

Borobudur. Perusahaan tersebut rnenguasai sekitar 80% dari total 

produksi jamu nasional yang rata-rata 6000 ton per tahun. 

Di industri jamu, PT Air Mancur termasuk perusahaan yang 

cukup lama, berdiri tahun 1963. Pada saat itu sudah ada jamu Cap 

Jago, Nyonya Meneer, Sido Muncul dan yang lain sudah lama 

meramaikan pasar jamu. Sebagai pemain baru, PT Air Mancur 



membuat terobosan baru agar bisa diperhitungkan dengan 

berinovasi dari sisi produk, packaging dan formula produk. Pada 

tahun 1970-an nama Air mancur sudah dikenal masyarakat luas. 

PT Air mancur mempelopori membangun laboratorium dan 

merekrut tenaga ahli. PT Air Mancur juga tercatat sebagai 

perusahaan jamu pertama yang mengemas jamunya dengan 

aluminium foil yang bisa melindungi jamu dari serangan jamur dan 

bakteri akibat adanya kelembaban udara. 

Pada tahun 1992, PT Air Mancur membagi produknya dalam 

empat divisi : jamu, makanan dan minuman, kosmetika serta 

ekstraksi. Sampai saat ini kontribusi jamu serbuk terhadap total 

produksi paling besar (55%). Kini Air Mancur memiliki 170 item dari 

70 jenis produk. Dengan 7 pabrik yang tersebar di Wonogiri (3 

tempat) dan Solo (4 tempat). 

Dalam penelitian ini difokuskan pada persaingan antara 

perusahaan yang berkonsentrasi di industri jamu-jamuan dan 

industri farmasi yang masuk ke industri jamu serta obat tradisional 

maupun makanan suplemen yang secara tidak langsung 

mempengaruhi industri jamu. 

Untuk mengimbangi strategi perusahaan, PT. Air Mancur 

juga membangun sumber daya manusia (SDM) dengan 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM sejak akhir tahun 

1970-an. Saat ini kepemilikan PT. Air Mancur telah masuk generasi 

ketiga dan sejak 1998 mempercayakan operasional manajemen 



pada para profesional. Meskipun demikian perusahaan harus 

tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan 

industri obat tradisional. 

Persaingan yang rneninggi juga berarti organisasi yang 

rnapan perlu rnernpertahankan diri terhadap baik pesaing 

tradisional yang mengernbangkan produk dan jasa baru rnaupun 

industri lain yang rnasuk ke industri jarnu dengan penawaran- 

penawaran yang lebih inovatif. Organisasi yang berhasil akan 

rnerupakan organisasi yang dapat berubah rnenanggapi persaingan 

itu. Perusahaan tersebut akan tangkas, rnaupun secara cepat 

rnengernbangkan produk baru dan segera rnasuk pasar. 

Perusahaan akan rnengandalkan proses produksi yang pendek, 

daur produk yang singkat dan aliran terus-menerus dari produk 

baru. Dengan kata lain, rnereka akan fleksibel. 

Penelitian ini mernfokuskan pada strategi PT. Air Mancur 

dalam rnenghadapi turbulensi industri jarnu. 

B. ldentifikasi Masalah 

Tingginya persaingan dan cepatnya perkernbangan industri 

jamu rnernaksa perusahaan rnencari jalan keluar agar supaya 

rnarnpu bertahan dan berjaya. Untuk itu perusahaan selain 

rnernbuat strategi yang jitu, juga harus benar-benar rnenyiapkan 

surnber daya manusia (SDM) yang bermutu. Kinerja perusahaan 



akan ideal bila tidak ada gap antara turbulensi industri dengan 

kernarnpuan dan kinerja organisasi. 

Untuk rnengidentifikasi rnasalah, perlu dibagi dan dianalisa 

beberapa perrnasalahan sebagai berikut : 

1. Seberapa besar turbulensi yang terjadi di industri jarnu di 

Indonesia ? 

2. Seberapa besar keagresifan strategi rnanajernen.? 

3. Seberapa besar kapabilitas rnanajemen dari : 

a. Manajer 

b. lklirn Manajernen 

c. Kornpetensi Manajerial 

4. Seberapa besar gap antara turbulensi industri dengan 

keagresifan strategi perusahaan ?serta seberapa besar gap 

antara turbulensi industri dengan kapabilitas rnanajernen.? 

5. Apa strategi perusahaan dalarn rangka mernperkecil gap 

yang ada.? 

6. Apa langkah-langkah yang akan diarnbil untuk menyebarkan 

strategi perusahaan.? 

C. Perurnusan Masalah 

Dari hasil identifikasi rnasalah yang telah dilakukan oleh 

penulis, rnaka ditetapkan rumusan rnasalah penelitian sebagai 

berikut : 

1. Mengukur besarnya turbulensi industri jarnu di Indonesia. 



2. Mengukur kapabilitas manajernen dan keagresifan strategi 

manajernen. 

3. Mangukur besarnya gap antara turbulensi industri dengan 

kapabilitas manajemen dan keagresifan strategi manajemen. 

4. Membuat strategi untuk mengurangi gap yang terjadi. 

5. Membuat langkah-langkah perencanaan strategis (Calender Of 

Events = COE) untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah 

direncanakan dikelola dengan semestinya. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah rnembuat alternatif strategi yang 

sesuai dengan turbulensi yang terjadi di industri obat tradisional. 

Berdasarkan hasil analisis dengan rnenggunakan metodologi 

pendekatan masalah yang dilakukan rnaka hasil akhir penelitian yang 

dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui tingkat turbulensi pada industri obat tradisional. 

2. Mengetahui seberapa besar kapabilitas manajernen perusahaan. 

3. Mengetahui seberapa besar keagresifan strategi rnanajernen 

perusahaan. 

4. Mengembangkan alternatif strategi organisasi yang sesuai dengan 

turbulensinya. 

5. lmplementasi dari strategi organisasi dengan membuat tahapan 

rencana. 



E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang karni lakukan diharapkan selain 

dapat rnenarnbah wawasan dan pengetahuan penulis tentang iklim 

usaha sektor agribisnis dibidang jarnu tradisional, juga rnampu 

rnernberikan kontribusi berupa surnbangan pemikiran bagi perusahaan 

didalarn upaya rnernperbaiki kinerja perusahaan. 

Kontribusi pernikiran bagi perusahaan dari kegiatan 

penelitian ini antara lain berupa : 

1. Hasil evaluasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap turbulensi 

industri jamu antara lain dari faktor perubahan-perubahan yang 

terjadi, perkiraan perkernbangan industri dan dari faktor 

pernasaran. Dari hasil evaluasi ini dapat diketahui seberapa besar 

turbulensi yang terjadi di industri obat tradisional. 

2. Hasil evaluasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

kemampuan dan kinerja organisasi rneliputi profil manajer, iklirn 

rnanajernen rnaupun strategi rnanajernen. Dari hasil evaluasi ini 

dapat diketahui seberapa besar kinerja organisasi. 

3. Hasil evaluasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keagresifan 

strategi perusahaan. Dari hasil evaluasi ini dapat diketahui 

seberapa besar keagresifan strategi perusahaan dalarn 

menghadapi turbulensi industri jarnu. 



4. Strategi-strategi alternatif dalam mengantisipasi turbulensi pada 

industri jamu. 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Di industri jamu, perusahaan biasanya membagi beberapa 

divisi, tergantung jenis produknya, antara lain jamu serbuk, makanan 

dan minuman, kosrnetik dan ekstrasi. 

Dalam penelitian ini kami membagi menjadi 2 kelompok, yaitu jamu 

(umum) dan kosmetik. Kami membatasi pada industri jamu (urnum) 

karena pada jenis ini pernain yang rnasuk cukup banyak. 




