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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia ditinjau dari sumber daya alamnya memiliki kekayaan 

hayati yang cukup besar. Salah satu kekayaan hayati yang dimiliki Indonesia 

adalah rempah-rempah dan bahan baku herbal. Tidak hanya menjadi salah satu 

pusat bahan baku obat tradisional dan jamu, ditinjau dari sumber daya manusianya 

Indonesia berpotensi menjadi pusat suplai tenaga kerja yang cukup banyak. 

Semakin maraknya berbagai kolaborasi penelitian di bidang kimia dan farmasi 

tentang jamu herbal menyebabkan obat-obatan yang berasal dari produk alam 

tersebut memberikan peluang kontribusi yang cukup besar terhadap 

berkembangnya industri jamu herbal yang ada di Indonesia sehingga nantinya 

dapat mengangkat citra dan eksistensi produk jamu herbal Indonesia di dalam 

maupun di luar negeri. 

Pemanfaatan jamu herbal sebagai obat alternatif diperkirakan akan 

menjadi suatu terapi yang berpotensi di masa yang akan datang. Hal tersebut 

dibuktikan dengan adanya pengaplikasian praktek-praktek pengobatan tradisional 

yang telah dipercaya dan diterima dengan baik oleh masyarakat di berbagai 

belahan dunia hingga kini. Jamu dalam kehidupan masyarakat Indonesia bukanlah 

hal yang yang baru lagi. Hampir seluruh orang dibagian negeri ini suka 

mengkonsumsi jamu. Sejak dulu sampai sekarang masyarakat Indonesia sudah 

memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap besarnya manfaat jamu bagi tubuh. 
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Jamu merupakan salah satu warisan budaya tradisional di Indonesia, khususnya 

masyarakat Jawa (Angrani, 2015). 

Upaya cermat yang harus dilakukan dalam mengangkat citra jamu salah 

satunya adalah dengan meningkatkan peran strategi pemasaran jamu di beberapa 

sektor. Jamu yang kita ketahui hanya dikonsumsi oleh manusia saja, ternyata juga 

dapat diimplementasikan pada hewan ternak. Ternak juga membutuhkan jamu 

untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuhnya. Hal ini dibuktikan 

dengan pendapat Zainuddin & Wakradiharja (2001) yang menyatakan bahwa 

suatu formula larutan jamu yang terbuat dari berbagai campuran bahan tanaman 

obat tradisional telah dikembangkan oleh salah seorang peternak ayam buras di 

Jakarta selatan. Menurut pengamatan peternak yang telah menggunakan jamu 

tersebut, diperoleh hasil bahwa pertumbuhan dan kesehatan ayam menjadi lebih 

baik, ayam menjadi jarang terserang penyakit, aroma daging dan telur menjadi 

tidak amis, warna kuning telur menjadi lebih kemerahan dibandingkan dengan 

ayam yang tidak diberi jamu, bahkan kotoran ayam menjadi tidak mempunyai bau 

menyengat. Maka dari itulah, perlu adanya peran kita untuk mengembangkan 

strategi pemasaran jamu terhadap ternak sehingga kita juga ikut berperan dalam 

memanajemen dan meningkatkan kesehatan dan produktivitas hewan ternak. 

Sistem pemasaran jamu perlu direncanakan secara matang mengingat 

tingginya persaingan di sektor industri obat-obatan herbal. Oleh karena itu, untuk 

dapat terus bertahan dan menjadi market leader, dibutuhkan rumusan strategi 

yang tepat dalam menyiasati dan mengelola kondisi eksternal yang kompleks dan 

internal perusahaan itu sendiri. Pada umumnya ketika perusahaan mengalami 



3 
 

pertumbuhan sedangkan di pasar dalam negeri sudah jenuh dan peluang untuk 

ekspansi keluar negeri cukup besar, maka banyak perusahaan melakukan 

internasionalisasi bisnis. Salah satu contoh industri jamu yang berkembang di 

Indonesia hingga mancanegara adalah Jamu Sido Muncul yang menggunakan 

strategi global dalam persaingan Internasionalnya. Strategi global merupakan 

strategi yang menawarkan produk-produk standar ke berbagai pasar di berbagai 

negara yang berbeda. Strategi ini mendekati pasar dunia dengan produk-produk 

yang terstandarisasi. Strategi global menekankan pada skala ekonomi di mana 

produk dan jasa yang di hasilkan terstandarisasi dan tersentralisasi pada operasi di 

beberapa lokasi. Dalam persaingan bisnisnya Perseroan tidak hanya fokus pada 

pasar domestik. Meskipun pasar lokal tetap menjadi perhatian utama, mereka 

terus memperbesar penetrasi pasar ekspor melalui promosi iklan di negara 

setempat dan menjalin kerja sama dengan perusahaan distributor lokal (Mubarok, 

2015). 

Penerapan strategi  pemasaran  dalam suatu produk  harus  disesuaikan dan 

dikembangkan seiring dengan perkembangan pasar. Sehingga strategi pemasaran 

dapat memberikan gambaran yang jelas dan terarah tentang  apa  yang  dilakukan  

perusahaan  dalam  menggunakan  setiap  kesempatan sebagai sebuah peluang. 

Menurut Asfar (2015) keberhasilan suatu strategi yang telah ditetapkan sangat 

ditentukan oleh seberapa besar tingkat kesesuaian strategi tersebut dengan 

perubahan lingkungan, persaingan, serta situasi organisasi. Maka dari itu, 

disinilah peran strategi pemasaran sebagai suatu sistem keseluruhan yang dapat 

mengontrol kegiatan pemasaran dengan cara mempertahankan sifat dan mutu 
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produk, penentuan harga yang lebih bersaing, meningkatkan strategi promosi dan 

distribusi sehingga dapat meningkatkan volume penjualan produk pula. 

Berkembangnya produk-produk jamu herbal untuk ternak ayam broiler 

yang beredar di pasaran menjadikan persaingan tersendiri untuk produk jamu 

herbal Temuvit. Penentuan strategi pemasaran sangat penting karena dapat 

berpengaruh terhadap kekuatan produk dalam bersaing sehingga dapat bertahan 

dan berkembang di seluruh peternak ayam broiler di daerah Malang raya maupun 

di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian mengenai strategi pemasaran produk 

jamu herbal untuk ternak ayam broiler dengan merek Temuvit belum pernah 

dilakukan sebelumnya. Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka dari itu perlu 

dilakukan penelitian mengenai strategi pemasaran produk jamu herbal Temuvit 

untuk mengetahui strategi pemasaran yang terbaik sehingga dapat meningkatkan 

penjualan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan utama 

pada pemasaran produk Jamu Herbal Temuvit? 

2. Apakah faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman utama 

pada pemasaran produk Jamu Herbal Temuvit? 

3. Bagaimana alternatif strategi pemasaran yang tepat bagi produsen 

Jamu Herbal Temuvit? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui faktor internal yang menjadi kekuatan dan 

kelemahan utama pada pemasaran  produk Jamu Herbal Temuvit. 

2. Untuk mengetahui faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman 

utama pada pemasaran produk Jamu Herbal Temuvit. 

3. Untuk mengetahui alternatif strategi pemasaran yang tepat bagi 

produsen Jamu Herbal Temuvit. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai berikut : 

Memberikan informasi kepada pihak produsen Jamu Herbal Temuvit dalam 

merencanakan dan menetapkan strategi pemasaran yang tepat bagi perusahaan, 

sehingga dapat membantu meningkatkan penjualan produk Jamu Herbal Temuvit. 

1. Memberikan informasi kepada pihak produsen Jamu Herbal Temuvit 

dalam merencanakan dan menetapkan strategi pemasaran yang tepat 

bagi perusahaan, sehingga dapat membantu meningkatkan penjualan 

produk Jamu Herbal Temuvit. 

2. Memberikan ilmu pengetahuan tentang strategi pemasaran yang dapat 

diaplikasikan sebagai model pemasaran oleh masyarakat maupun 

produsen produk jamu untuk ternak ayam broiler. 

 


	BAB I. PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Manfaat Penelitian


