
 

 I PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Jahe merupakan salah satu tanaman di Indonesia yang telah banyak 

dimanfaatkan sebagai obat tradisional sejak dahulu kala. Tiga jenis jahe yang 

banyak dibudidayakan di Indonesia, antara lain jahe sunti, jahe gajah, dan jahe 

emprit. Dari segi nutrisi, jahe mengandung kalori, karbohidrat, serat, protein, 

sodium, besi, potasium, magnesium, fosfor, zeng, folat, vitamin C, vitamin B6, 

vitamin A, riboflavin dan niacin. Sementara senyawa kimia aktif dalam rimpang 

jahe yang berefek farmakologis terhadap kesehatan, antara lain, zat aktif 

zingiberin, kamfena, lemonin, borneol, shogaol, sineol, fellandren, zingiberol, 

gingerol, dan zingeron (Aryanta 2019).  

Sebagai bahan obat tradisional, jahe memiliki khasiat untuk mencegah dan 

mengobati berbagai penyakit, seperti batuk, pegal-pegal, kepala pusing, rematik, 

sakit pinggang, masuk angin, bronkitis, nyeri lambung, nyeri otot, vertigo, serta 

kadar kolesterol dan trigliserida darah yang tinggi (Aryanta 2019). Selain itu, jahe 

terkenal dengan khasiatnya sebagai peningkat imun tubuh agar masyarakat 

terhindar dari berbagai jenis virus dan bakteri atau antimikrob (Harwati 2009). 

Jahe merupakan salah satu komoditas yang potensial untuk dikembangkan, 

produk olahannya terdiri dari berbagai macam, diantaranya minuman jahe, sirup 

jahe, jahe bubuk, dan lain-lain. 

 Berdasarkan grafik produksi jahe di Indonesia (Gambar 1) menunjukkan 

bahwa produksi jahe mengalami tren kenaikan pada tahun 2011-2016. Selain itu, 

berdasarkan data statistik tahun 2018 kategori produksi rimpang menempatkan 

jahe pada posisi pertama dalam hal produksi dengan tingkat produksi sebesar 

207.412 ton (BPS 2018). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 

adanya kenaikan tren produksi jahe. Hal ini menandakan bahwa minat dan 

permintaan masyarakat Indonesia terhadap komoditas jahe mengalami 

peningkatan. Untuk memenuhi permintaan tersebut, pemerintah meningkatkan 

luas areal tanam yang berakibat pada kenaikan tingkat produksi jahe.   

 

 
Gambar 1 Produksi jahe di Indonesia tahun 2009-2018 (BPS 2018) 
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Berdasarkan sebaran produksi jahe pada Gambar 2, Provinsi Jawa Timur  

menempati urutan pertama provinsi dengan produksi jahe tertinggi di Indonesia 

dengan total produksi 77.241.049 kg/ tahun (37,24 %). Kemudian, urutan kedua 

terdapat pada Provinsi Jawa Tengah dengan total produksi 39.198.453 kg/ tahun 

(18,9 %) dan urutan ketiga terdapat pada Provinsi Jawa Barat dengan total 

produksi 26.966.783 kg/ tahun (13 %) (BPS 2018). Hal ini menandakan bahwa 

sebaran utama produksi jahe masih berada di wilayah Pulau Jawa. Maka dari itu, 

peluang untuk pengembangan bisnis jahe di Kabupaten Bogor sangat potensial 

dikarenakan alternatif sumber produksi yang beraneka ragam dengan jenis jahe 

yang bervariatif.  

 

 

Gambar 2 Persentase produksi jahe di wilayah Indonesia tahun 2018 (BPS 2018) 

 

Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan 

suatu bisnis ialah gaya hidup. Gaya hidup inilah yang akan menentukan minat dan 

tingkat permintaan terhadap minuman kesehatan. Menurut Kotler et al. (2005), 

gaya hidup merupakan profil dari keseluruhan pola hidup seseorang dalam 

kehidupan sehari-hari yang dapat terlihat dalam minat, pendapat, dan tindakan 

yang bersangkutan. Hal ini, menunjukkan rupa keseluruhan pola perilaku 

seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Gaya hidup antar orang berbeda, hal ini 

dipengaruhi kebudayaan, kelas sosial, dan pekerjaannya.  

 Pada tahun 2018, AIA, sebuah lembaga asuransi kesehatan internasional, 

melakukan riset pada 16 negara mitra yang mana salah satunya ialah Indonesia. 

Sebanyak 750 orang di Indonesia terpilih untuk menjadi sampel survei kesehatan, 

hasil dari survei tersebut ialah Healthy Living Index, indeks ini merupakan 

gabungan tingkat skor kepuasan kesehatan dan tingkat aktivitas berkegiatan sehat 

(rutin berolahrga, mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat, tidur cukup, 

rutin medical check up, dan lain-lain) (AIA 2018a). 

 Pada tahun 2018, skor Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 2016, 

yang semula dari 58, mengalami peningkatan 4 poin menjadi 62. Hal ini 

menandakan adanya tingkat kepuasan terhadap kesehatan serta aktivitas 

berkegiatan sehat yang meningkat. Selain itu, survei ini juga menjelaskan bahwa 

60 % orang Indonesia memilih mengonsumsi makanan dan minuman sehat untuk 

terlihat lebih sehat dan baik (AIA 2018a). Terlebih lagi, persepsi masyarakat 

Indonesia pada tahun 2018 sudah berubah, saat ini 73% masyarakat Indonesia 

menganggap makanan atau minuman sehat lebih murah, terjadinya kenaikan 
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sebesar 35 % dari tahun 2016 (AIA 2018b). Dari survei tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tren kesadaran masyarakat terhadap minuman kesehatan 

mulai meningkat. 

Kondisi perubahan yang mulai terjadi di masyarakat diikuti dengan telah 

terjadinya penyebaran virus COVID-19 pada akhir tahun 2019. Tingkat penularan 

virus ini tergolong tinggi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, virus ini 

akan berdampak besar terhadap orang-orang yang memiliki riwayat penyakit 

bawaan (WHO 2020). Pada awal terjadinya virus korona ini menimbulkan adanya 

peningkatan permintaan terhadap berbagai minuman kesehatan, khususnya jahe. 

Permintaan jahe di masyarakat sempat meningkat tajam yang menyebabkan harga 

jahe melambung tinggi (Pebrianto 2020).  

Selain itu, lembaga angkutan transportasi online, yaitu Grab telah 

melakukan penelitian berdasarkan aktivitas masyarakat dalam pemesanan melalui 

aplikasi mobile phone, hasilnya menunjukkan bahwa selama masa pandemi 

COVID-19 pada bulan Maret 2020 telah terjadinya peningkatan permintaan 

terhadap makanan atau minuman kesehatan sebesar 7,4 % (Grab 2020). Fenomena 

tersebut menandakan bahwa adanya faktor eksternal COVID-19 telah 

menimbulkan sense of urgency (kebutuhan mendesak) untuk melakukan 

perubahan ke gaya hidup yang lebih sehat. Masyarakat mencari minuman 

kesehatan yang dapat meningkatkan imun tubuh, sehingga mencegah potensi 

tertularnya virus tersebut.  

Pandemi global ini juga telah mengubah perilaku pembelian masyarakat 

Indonesia dikarenakan adanya COVID-19 membatasi interaksi antar masyarakat 

yang tidak dapat bertemu langsung, pertemuan diizinkan hanya bila telah menaati 

protokol kesehatan dan peraturan yang telah ditentukan. Adanya keterbatasan ini 

memengaruhi perilaku pembelian  konsumen, khususnya dalam transaksi online. 

Menurut Bank Indonesia yang dilansir oleh Safitri (2020), BI mencatatkan 

kenaikan transaksi digital sebesar 64,48 % secara tahunan, serta volume transaksi 

digital tumbuh 37,75 % pada periode April 2020.  

Arvan Natural Group adalah perusahaan start-up yang didirikan pada Maret 

2020 di Kabupaten Bogor, perusahaan ini bergerak dalam bidang kesehatan. 

Produk yang dijual ialah produk bubuk jahe instan “Sang Jawara” dengan 

komposisi bahan alami, yaitu jahe merah, gula, cengkeh, kayu manis, dan madu. 

Dengan adanya perubahan perilaku masyarakat yang lebih mementingkan gaya 

hidup sehat, maka Arvan Natural Group harus memanfaatkan peluang ini dengan 

optimal untuk meningkatkan brand produk serta penjualan. Selain itu, adanya 

perilaku masyarakat yang lebih memilih transaksi online dalam masa pandemi ini 

dapat membuat Arvan Natural Group menjadikan digital marketing sebagai salah 

satu strategi yang diperkuat. 

Di sisi lain dari adanya perubahan gaya hidup dan terbukanya peluang 

digital marketing, timbulnya pula ancaman dari tingkat persaingan yang 

meningkat. Pesaing usaha industri sejenis, yaitu minuman jahe kesehatan 

mengalami peningkatan. Ditambah lagi faktor ancaman lainnya, menurut Porter 

(1997), dalam analisis struktur industri, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan 

yang memengaruhi persaingan industri, tidak hanya dilihat dari persaingan di 

industri yang sama. Namun juga, memerhatikan faktor pemasok, pendatang baru, 

pembeli, dan produk pengganti. 
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 Jika dilihat dari segi potensi pendatang baru, maka peluang pendatang baru 

masuk ke industri yang sama cukup besar karena hambatan industri tidak terlalu 

besar. Dalam hal lainnya yang perlu diperhatikan ialah produk subtitusi minuman 

jahe (Gambar 3). Produk subtitusi jahe, dapat berasal dari tanaman biofarmaka 

lainnya, seperti kunyit, kencur, dan temulawak. Berdasarkan tingkat produksinya, 

tanaman jahe masih lebih unggul dibandingkan tanaman sejenis biofarmaka, yaitu 

kunyit, kencur, dan temulawak (BPS 2018). Tingkat produksi ini mencerminkan 

tingkat permintaan terhadap komoditi tersebut untuk diolah menjadi berbagai jenis 

minuman.  

 

 
Gambar 3 Produksi tanaman biofarmaka tahun 2009-2018 di Indonesia (BPS 

2018)  

 

Selain itu, subtitusi dari produk jahe ini juga dapat berasal dari jenis produk 

selain tanaman biofarmaka yang memiliki fungsi yang sama untuk meningkatkan 

imunitas tubuh dan mencegah penularan virus. Produk subtitusi disini ialah 

suplemen makanan dan multivitamin yang bersaing ketat dengan produk jahe. 

Menurut Huda dan Akbar (2020), permintaan suplemen makanan dan 

multivitamin saat pandemi korona berlangsung mengalami kenaikan signifikan 

sebesar dua setengah kali lipatnya dibandingkan dengan bulan biasanya.  

Dengan melihat struktur industri persaingan yang ada, maka persaingan 

bisnis minuman kesehatan jahe ini tergolong kompleks dan ketat. Maka dari itu, 

dalam mengembangkan suatu bisnis, perlunya penyusunan berbagai alternatif 

strategi yang efektif dan unik (berbeda dari pesaing lainnya), agar terhindar dari 

valley of death. Strategi dapat dilakukan dengan melakukan transformasi pada 

model bisnis yang berjalan. Menurut Zott et al. (2011), model bisnis dapat 

memberikan gambaran bagaimana suatu perusahaan berbisnis dan menjelaskan 

bagaimana suatu nilai diciptakan. Menurut Osterwalder dan Pigneur (2015), salah 

satu model yang baik untuk digunakan ialah Business Model Canvas (BMC), hal 

ini dikarenakan model bisnis ini memiliki bentuk penyajian yang sederhana, 

relevan, dan mudah dipahami berbagai stakeholder. Menurut Umar et al. (2018), 

Business Model Canvas memiliki beberapa keunggulan, diantaranya dapat 

mencakup strategi marketing mix, bisnis dapat dijalankan dengan lebih terstruktur, 

pergerakan dan pertumbuhan bisnis dapat lebih cepat, serta memberikan value 

yang tinggi pada customer. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Arvan Natural Group merupakan perusahaan start-up yang bergerak dalam 

industri pangan, khususnya minuman kesehatan. Perusahaan ini berdiri pada 

Maret 2020. Perusahaan ini berlokasi di Perumahan Goodyear Blok I Nomor 5 

Ciomas Kabupaten Bogor. Produk yang ditawarkan dari grup usaha ini ialah 

produk jahe merah Sang Jawara. Setelah melewati tahapan uji formulasi, 

diperoleh formula yang memiliki rasa yang sesuai dengan selera konsumen. 

Komposisi bahan utamanya ialah jahe merah dan gula, dengan komposisi 

tambahan, seperti cengkeh, kayu manis, dan madu.  

Produk Sang Jawara dijual dalam kemasan toples plastik dengan berat 300 

gram dan 340 gram. Produk jahe kemasan 300 gram dijual dengan harga 27.000-

29.000 rupiah, sementara produk jahe dengan kemasan 340 gram dijual dengan 

harga 30.000-32.000 rupiah. Customer segments dalam bisnis ini berasal dari 

berbagai kalangan dengan umur 20-60 tahun. Pada awal berdirinya, perusahaan 

ini masih menggunakan teknik produksi konvensional dengan menggunakan alat 

seperti blender, penggorengan, pengayak, alat pencuci sederhana, dan lain-lain. 

Namun, sejak Juni 2020 untuk mengefisiensikan proses produksi, perusahaan ini 

melakukan investasi peralatan industri, seperti spinner pencuci, grinder, alat press, 

kristalitator  jahe, pengayak, dan grinder kering.  

Berdasarkan data penjualan pada Gambar 4, grafik penjualan produk jahe 

Sang Jawara mengalami peningkatan dengan tren yang positif, fluktuasi hanya 

terjadi pada bulan November 2020. Saluran pemasaran dalam bisnis ini ialah 

market place seperti Tokopedia, media sosial (Facebook, Whats App, Instagram) 

dan pemasaran langsung di beberapa toko kue, toko sayuran, dan rumah makan di 

Bogor. Namun, perlu diketahui, angka penjualan dari produk jahe masih berada di 

bawah target yang diharapkan, sebesar 135 buah toples per bulannya. Hal ini 

menandakan perusahaan belum dapat mengoptimalkan model bisnisnya.  

Dari segi pemasaran jahe, jumlah channels yang digunakan masih terbatas 

dan strategi yang dipakai masih belum terbilang efektif. Selain itu, dari segi 

pengadaan bahan baku, perusahaan ini masih menghadapi permasalahan, seperti 

fluktuasi harga ataupun harga bahan baku yang relatif mahal, serta kontinuitas 

pasokan. Adanya pula, pola kemitraan bahan baku yang belum baik dan optimal. 

Dari segi produk, melalui research and development yang baik, seharusnya masih 

banyak peluang inovasi yang dapat dikembangkan. 

 

  
Gambar 4 Grafik penjualan produk jahe tahun 2020 dengan kinerja capaian 
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Maka dari itu, perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana model bisnis yang telah dijalankan Arvan Natural Group? 

2. Bagaimana kondisi internal dan eksternal yang dihadapi oleh Arvan Natural 

Group saat ini? 

3. Bagaimana penyusunan alternatif strategi beserta prioritasnya dan model bisnis 

baru yang dijalankan Arvan Natural Group? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini ialah 

sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi model bisnis existing yang dijalankan oleh Arvan Natural 

Group. 

2. Menganalisis kondisi internal dan eksternal dari Arvan Natural Group. 

3. Melakukan penyusunan alternatif strategi beserta prioritasnya dan membentuk 

new business model Arvan Natural Group. 

1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini ialah sebagai 

berikut: 

1. Bagi bisnis Arvan Natural Group, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan 

berbagai alternatif strategi yang akan membantu grup bisnis untuk mengatasi 

ancaman-ancaman yang ada dan memenangkan kompetisi bisnis yang semakin 

ketat. 

2. Bagi pemilik perusahaan start-up dan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

serupa, penelitian ini memberikan gambaran untuk mengembangkan bisnis 

dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada di tengah pandemi global; 

melihat tingkat persaingan serta memberikan alternatif-alternatif strategi yang 

dapat diikuti, disesuaikan dengan karakteristik perusahaan. 

3. Bagi akademisi dan masyarakat, penelitian ini dapat memberikan ilmu serta 

pengetahuan dalam melakukan penyusunan strategi yang dapat diterapkan 

dalam berbagai aktivitas dan kegiatan bisnis. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini ada pada tahap survei konsumen. Survei 

konsumen dibatasi pada konsumen yang melakukan pembelian produk  secara 

online melalui market place dan sosial media, seperti Tokopedia, Whatss App, 

Facebok,  dan Instagram. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengidentifikasian 

konsumen yang membeli jahe merah Sang Jawara. Selain itu, dengan karakteristik 

konsumen yang membeli secara online membuat aspek pelayanan dapat diukur 

karena model penjulan yang dilakukan secara B to C (Business to Consumer). 

 

 

 

 

 




