
1. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka meningkatkan pendapatan dan diversifikasi produksi 

pertanian kini dikembangkan agribisnis tanaman obat. Rencana 

pengembangan tanaman obat selaras dengan arahan pembangunan di 

bidang kesehatan, khususnya yang menyangkut obat tradisional. Pada 

dasawarsa terakhir ini produk obat tradisional semakin meningkat. Obat 

tradisional yang sering disebut jamu merupakan salah satu unsur budaya 

bangsa. 

Pada umumnya ramuan tersebut dari bahan baku berupa 

tumbuhan obat. Pemanfaatan tumbuhan berkhasiat kini berkembang ke 

dalam bentuk yang praktis dan mudah diperoleh di pasaran, antara lain 

berupa jamu serbuk, pi1 dan kapsul yang kesemuanya ditujukan untuk 

menerobos peluang besar sekaligus sebagai pemberi keuntungan 

ekonomi yang cukup besar. Perkembangan teknologi pada industri obat 

tradisional ini didukung oleh semakin tingginya minat masyarakat pada 

obat tradisional karena dipandang lebih aman. Potensi lndonesia sebagai 

salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbanyak 

didunia yaitu 40.000 jenis tumbuhan dan hampir 1000 jenis tanaman di 

antaranya merupakan bahan peramu obat dan jamu, dimana tempat 

berasalnya jamu sebagai obat-obatan tradisional yang dipetik dari alam. 

Pada saat ini diperkirakan industri unggulan lndonesia adalah industri 

yang mampu mengembangkan hal-ha1 yang sifatnya tradisional dengan 



sentuhan teknologi, dirnana obat tradisional terrnasuk di dalarnnya. 

Sarnpai saat ini industri obat tradisional rnerupakan peranan penting 

dalarn kesehatan. Karena saat ini terjadi perubahan dalarn ha1 pola 

konsurnsi rnakanan, kosrnetik dan obat. Perubahan pola konsurnsi 

barang-barang tersebut rnengarah pada back to nature (kernbali ke alarn). 

Pasalnya, orang sekarang rnernilih ke alarn karena harga obat-obatan 

rnakin tidak terjangkau, setelah harga obat kirnia rnelarnbung tinggi pada 

rnasa krisis moneter. Apalagi bagi sebagian rnasyarakat Indonesia, daun 

salarn sudah lama dikenal dan rnenjadi obat alternatif untuk penyakit 

diabetes. 

Baru sebagian kecil obat tradisional yang rnelalui uji klinis seperti 

Prodiab, produksi obat tradisional PT. lndofarrna yang dapat rnenurunkan 

diabetes yang biasanya dialarni oleh harnpir sernua orang dewasa. 

Prodiab terbuat dari tanarnan utarna yakni, daun salarn, tapak dara, 

sarnbiloto, pule. 

PT. lndofarrna rnerupakan perusahaan produsen obat tradisional 

yang produknya terbagi atas dua seri, yaitu seri bio dan seri pro seperti 

prodiab, prouric, prolipid, biovision. Seri pro rnerupakan produk yang 

bahan bakunya berasal dari dalarn negeri dan seri bio bahan bakunya dari 

luar negeri. Selain itu perusahaan juga rnenerapkan sistern teknologi 

modern Extract Center dan efisiensi produksi rnelalui uji klinis dalarn 

rnenjalankan operasinya. 

Ini terbukti dengan diperolehnya predikat perusahaan yang 

berkinerja baik oleh Perusahaan Perneringkat Efek lndonesia (Pefindo) 



pada tahun 2000. PT. lndofarrna juga rnenerapkan konsep perbaikan 

terus-rnenerus dalarn proses produksinya dalarn rangka rnengupayakan 

pernanfaatan obat tradisional dalarn pelayanan kesehatan formal terutarna 

kalangan rnenengah ke atas yang selarna ini cenderung hanya rnau 

rnenggunakan obat farrnasi. 

PT. lndofarrna rnerupakan inovator dalarn produk-produknya, baik 

dalarn penerapan inovasi produk rnaupun inovasi teknologi sehingga 

rnenjadikan perusahaan tersebut rnerniliki pangsa pasar yang tinggi. 

Dengan penerapan mesin-mesin modern dan cara pengolahan yang 

inovatif dengan berbahan baku lokal dari dalarn negeri, produksi yang 

dihasilkan akan lebih rneningkat, sehingga dapat rnenunjang keberhasilan 

perusahaan. 

Harapan di atas kadangkala terbentur oleh berbagai rnasalah atau 

tidak sesuai harapan rnaka kondisi tersebut rnengindikasikan bahwa 

pelaksanaan rnanajernen teknologi (Technoware, Humanware, Orgaware, 

Infoware dan Orgaware) pada PT. lndofarrna belurn optimal. Untuk lebih 

rneningkatkan kualitas dan kuantitas produk, produktifitas, dan 

keuntungan perusahaan perlu rnengetahui sarnpai di rnana tingkat 

teknologi yang dirniliki. 

Dengan rnernperhatikan kornponen-kornponen teknologi 

(Technoware), Surnber Daya Manusia (Humanware), lnforrnasi (Infoware), 

dan Organisasi (Orgaware) diharapkan perusahaan dapat 

rnengernbangkan rnanajemen teknologi yang dirniliki sesuai dengan 

kebutuhan dan kernarnpuan perusahaan serta kernarnpuan pasar. 



Diharapkan juga perusahaan menerapkan strategi teknologi dan strategi 

bisnis yang tepat, untuk mencapai tujuan perusahaan yang optimal. 

B. ldentifikasi Masalah 

1. Perlunya strategi yang mengarah pada kualitas dan kuantitas produk. 

2. Terjadinya perubahan pola konsumsi masyarakat dalarn 

mengkonsumsi obat tradisional. 

3. Kurangnya promosi yang dilakukan untuk produk obat tradisonal 

sehingga menyebabkan rendahnya pengetahuan konsumen. 

C. Rumusan Masalah 

Permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan strategi teknologi dan bisnis produksi obat 

tradisional di PT. lndofarma ? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kemampuan penerapan 

strategi teknologi dan bisnis di PT. lndofarma ? 

3. Adakah alternatif penerapan strategi teknologi dan bisnis guna 

pengembangan obat tradisional dalam pelayanan kesehatan ? 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengkaji penerapan strategi teknologi dan bisnis dalam proses 

pengolahan produk. 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi kernarnpuan teknologi dan bisnis perusahaan 

dalam upaya peningkatan mutu produk. 

A 



3. Mernberikan alternatif strategi teknologi dan bisnis dalarn rangka 

rneningkatkan rnutu produk. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini, diharapkan dapat rnernberikan rnanfaat bagi berbagai 

pihak, terutama untuk rnernberikan rnasukan dan rekornendasi kepada 

manajernen PT. lndofarma dalarn pengelolaan teknologi. 

2. Bagi penulis, sebagai sarana dalam pengernbangan wawasan 

khususnya dalarn penerapan rnanajernen teknologi di PT. Indofarrna. 

3. Bagi institusi pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan akan 

berrnanfaat sebagai bahan pustaka dan studi lanjutan. 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada : 

1. Kajian kornponen teknologi yang rneliputi perangkat teknologi 

(technoware), perangkat rnanusia (humanware), perangkat 

informasi (infoware) dan perangkat organisasi (orgaware) untuk 

penentuan strategi teknologi pengolahan produksi yang 

dilaksanakan oleh perusahaan. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang rnernpengaruhi penerapan 

strategi teknologi di PT. Indofarma. 

3. Kajian dibatasi pada tahap pernberian alternatif pengernbangan 

strategi teknologi di perusahaan, sedangkan irnplernentasi 

selanjutnya diserahkan pada rnanajernen PT. Indofarrna. 

4. Kajian hanya dipusatkan pada satu produk yaitu Prodiab. 




