
I.' PENDAHULUAN 

1 .  Latar Belakang 

lndustri farmasi rnerupakan suatu industri dengan tingkat kompetisi 

sangat tinggi, ha1 ini dapat dimengerti karena produk obat-obatan yang 

dihasilkannya sudah merupakan suatu kebutuhan manusia dalam 

menjaga kesehatan. Perlunya menjaga kesehatan dan rnenyernbuhkan 

penyakit, telah mendorong berdirinya banyak perusahaan-perusahaan 

farrnasi baik yang bersifat PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) 

rnaupun PMA (Penanaman Modal Asing). Penggunaan modal oleh para 

investor antara lain untuk mendirikan pabrik obat, rnenjadi pedagang 

besar farmasi (PBF) atau penyalur langsung ke konsumen seperti apotik 

dan toko-toko obat. 

Perusahaan farmasi saat ini sedang menghadapi masa sulit sebab 

sekitar 70% kapasitas pabrik obat di Indonesia dalam keadaan 

rnenganggur (idle capacity) karena adanya pengurangan produksi akibat 

krisis ekonomi yang berkepanjangan. Penurunan produksi obat ini 

disebabkan oleh melemahnya daya beli rnasyarakat yang saat ini 

cenderung mencari alternatif pengobatan lain di luar obat-obatan modern. 

Penurunan konsumsi obat mengakibatkan turunnya volume penjualan, 

akhirnya para produsen rnenaikkan harga jual obat untuk menutupi biaya 

perusahaan. Narnun kenaikan harga jual tersebut belum marnpu 

menutupi biaya operasional, karena industri farmasi di lndonesia masih 

sangat bergantung pada bahan baku impor yang berkaitan dengan nilai 

tukar rnata uang rupiah, terutarna terhadap dolar. Dalarn kondisi nilai 
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mata uang rupiah yang rnelernah terhadap dolar berakibat pada biaya 

produksi yang tinggi sedangkan pendapatan yang diterirna oleh 

perusahaan dalam rupiah. Hal ini seringkali rnengakibatkan defisit pada 

neraca usaha dalam perusahaan farrnasi. 

Terjadinya pergeseran konsumsi obat oleh masyarakat, yaitu dari 

obat paten ke jenis obat generik dan obat tradisional termasuk jamu juga 

menyulitkan industri farmasi. Bergesernya pola konsumsi obat ini 

disebabkan oleh semakin rnahalnya harga obat paten sedangkan obat 

generik dan obat tradisional seperti jamu masih dapat dijangkau oleh 

masyarakat. 

Saat ini struktur industri farmasi di lndonesia berada dalam posisi 

yang tidak seimbang. Selain tingginya intensitas persaingan dalarn 

industri tersebut, ternyata sebagian kecil produsen menguasai sebagian 

besar pangsa pasar. Dari 193 produsen farmasi, sekitar 60 perusahaan 

diantaranya menguasai 84% pangsa pasar. Perusahaan-perusahaan 

tersebut menguasai berbagai jenis pasar, baik rumah sakit, apotik rnaupun 

toko-toko obat. Beberapa perusahaan besar tersebut antara lain, Hoechst 

Group, Sanbe Farma, Kalbe Group. Khusus untuk obat generik, pasar 

dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan farmasi BUMN (Badan Usaha Milik 

Negara) seperti, Indofarma, Kimia Farma dan Pharos. 

Hingga saat ini jenis obat paten (ethical) masih menguasai pangsa 

pasar obat-obatan di Indonesia sekalipun harga jenis obat tersebut 

tergolong cukup mahal. Data dari Indonesian Business Trend yang dikutip 

dari IMS-Health sebuah lembaga penyedia inforrnasi industri farmasi dan 

http://www.mb.ipb.ac.id



kesehatan, menunjukkan bahwa dari jumlah Rp 4,9 triliun pasar obat di 

Indonesia pada tahun 1998, sebesar Rp 1,87 triliun atau sekitar 38 %-nya 

merupakan jenis obat paten. Obat bebas (OTClOver The Counter) 

menduduki urutan kedua dengan nilai Rp 921 miliar, disusul penjualan 

obat dari rumah sakit dan pedagang besar farmasi yang masing-masing 

sebesar Rp 739 miliar dan Rp 600 miliar. Data struktur pasar farmasi 

lndonesia dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Struktur Pasar Farmasi lndonesia 
(Sumber : Indonesian Business Trend. 1999) 

Pengadaan obat melalui pemerintah yang biasanya dipasok untuk 

kebutuhan Puskesmas memiliki nilai pasar terkecil yaitu sebesar Rp 300 

miliar. Padahal pada tahun 1997, pasok obat dari pemerintah ini 

menduduki peringkat kedua terbesar dengan nilai Rp 900 miliar. 

Menurunnya pengadaan obat pemerintah ini, disebabkan oleh 

berkurangnya dana pemerintah akibat krisis ekonomi. Secara 

keseluruhan, nilai pasar obat di lndonesia mengalami peningkatan sekitar 

16% dibandingkan tahun 1997. 

Persaingan industri di bidang farmasi saat ini salah satunya dapat 

terlihat dari semakin banyaknya produk obat-obatan dalam berbagai jenis 
4 

yang beredar di pasar, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun 
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produk impor dari luar negeri. Selain itu maraknya iklan obat bebas 

(OTCIOver The Counferj yang terlihat di berbagai media cetak maupun 

elektronik menunjukkan semakin ketatnya persaingan dalam merebutkan 

dan mempertahankan market share dari pasar obat di Indonesia. 

Persaingan industri di bidang farmasi ini, secara langsung akan 

berpengaruh terhadap strategi perusahaan terutama dalam memutuskan 

strategi pemasaran yang tepat. 

Selain ditunjukkan oleh adanya berbagai produk dengan beragam 

jenis dan merek yang berbeda di pasar, persaingan dalam bidang farmasi 

juga didorong oleh adanya kesadaran masyarakat yang terus 

berkembang di bidang kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu 

kebutuhan mendasar bagi seseorang sehingga setiap orang akan 

berusaha untuk mendapatkannya meskipun melalui berbagai upaya dan 

konsekuensi biaya yang cukup tinggi. Kondisi ini rnerupakan salah satu 

pendorong bagi setiap pemasar yang bergerak di bidang farmasi untuk 

terus berupaya menyediakan berbagai produk obat atau alat kesehatan 

lainnya yang dapat memberikan kepuasan terhadap kebutuhan dasar 

akan kesehatan bagi konsumen atau masyarakat secara umum. Hal ini 

akan berimplikasi pada strategi dan bentuk kegiatan pemasar dalam 

rangka mencapai tingkat keuntungan yang besar serta kepuasan terhadap 

konsumen. 

Perusahaan pemasar obat-obatan harus mampu mengantisipasi 

persaingan yang cukup besar dengan melakukan berbagai kegiatan atau 

strategi pemasaran yang terintegrasi dan salah satu diantaranya dengan 
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lebih memahami kondisi serta karakteristik target market dari produk- 

produknya. 

Salah satu jalan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak 

dalam bidang farmasi adalah dengan mengetahui informasi pasar yang 

dapat memberikan informasi tentang sejauh mana penerimaan konsumen 

terhadap produk yang dihasilkannya. Konsumen yang menjadi tujuan 

akhir dari suatu produk di pasar, memiliki sifat yang dinamis dalam ha1 

perilakunya, sehingga setiap perusahaan akan lebih baik jika dapat 

memanfaatkan kondisi ini untuk lebih menarik minat mereka dalam 

keputusan pembeliannya. Disamping itu, kepercayaan konsumen 

terhadap suatu produk akan menimbulkan suatu loyalitas mereka 

terhadap suatu merek produk. Demikian pula halnya dengan produk obat- 

obatan atau farmasi diharapkan akan mampu menimbulkan sikap positif 

dan loyalitas yang tinggi dari konsumennya. 

PT. Kalbe Farrna sebagai perusahaan yang bergerak di bidang 

farmasi merupakan salah satu perusahaan yang memiliki pangsa pasar 

yang cukup besar dengan jumlah dan jenis produk yang beragam. Saat 

ini PT. Kalbe Farma sudah menghasilkan sekitar 60 produk obat bebas 

(OTC) dan 280 obat resep (Ethical). Dengan keragaman produk yang 

diproduksinya, PT. Kalbe Farma memiliki segmentasi, target market dan 

positioning yang berbeda-beda untuk setiap produk sesuai dengan 

perilaku setiap konsumennya yang berbeda-beda pula. 

Salah satu produk yang dihasilkan oleh PT. Kalbe Farma adalah 

produk obat OTC dalam bentuk tablet hisap vitamin C dengan merek 
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Xon-Ce. Secara umum, produk Xon-Ce telah dikenal dalam masyarakat 

dan dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Namun demikian, persaingan 

dalam industri produk sejenis saat ini juga mengalami peningkatan. 

Kondisi ini ditandai dengan semakin banyaknya merek-merek lain yang, 

beredar di pasaran. Produk sejenis yang diproduksi oleh perusahaan 

pesaing juga menawarkan keunggulan produk yang sama dengan produk 

Xon-Ce yaitu rata-rata mernberikan kelebihan pada faktor kadungan 

vitamin C dan khasiat yang diberikannya serta harga yang relatif 

bersaing. Hal ini akan menjadi salah satu kendala bagi perusahaan 

terutama dalam ha1 mempertahankan market-share yang telah diperoleh 

sebelumnya. 

Kondisi persaingan yang cukup berat di bidang farmasi terutama 

dalam ha1 produk obat vitamin C seperti Xon-Ce ini, berirnplikasi pada 

strategi pemasaran yang dilakukan PT. Kalbe Farma terutama dalam 

segmentasi, targeting dan positioning dari produknya. Berbagai bentuk 

strategi pemasaran telah banyak dilakukan oleh perusahaan disamping 

kegiatan lainnya yang rnemakan waktu, biaya serta konsekuensi lain bagi 

perusahaan. Salah satu usaha yang telah dilakukan perusahaan adalah 

tetap mernbuat atau memberikan kegitan promosi dan iklan dalam 

berbagai media. Namun demikian, keadaan ini belum rnenjamin adanya 

ketertarikan konsumen untuk melakukan pernbelian disamping dapat 

mempertahankan loyalitas bagi konsumen yang telah menggunakan 

produk Xon-Ce lebih dahulu. 
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Di satu pihak, perusahaan menginginkan adanya sikap yang positif 

dan loyalitas konsurnen terhadap produk yang dihasilkannya, tetapi di lain 

pihak konsumen memiliki keterbatasan dalam ha1 mengingat merek 

produk dan memiliki preferensi yang berbeda-beda pula dalam melihat 

dan memutusakan pernbelian suatu produk. 

Selain itu, perilaku konsurnen memiliki sifat dinamis sehingga 

setiap waktu akan berubah sesuai dengan faktor internal dan eksternal 

yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, perusahaan perlu untuk 

mengadakan analisis terhadap perilaku konsumen terhadap produk Xon- 

Ce untuk mengetahui kedinamisan mereka. Selain itu, juga diperlukan 

informasi mengenai keunggulan-keunggulan produk Xon-Ce dan 

kedudukan relatifnya dibandingkan dengan pesaingnya ditinjau dari 

perilaku dan preferensi konsumennya. 

Kondisi konsumen yang senantiasa berubah akan berpengaruh 

secara langsung terhadap strategi pemasaran yang dilakukan oleh 

perusahaan. Sehingga dengan mengetahui perilaku konsumen, 

perusahaan akan dapat rnenentukan strategi segmentasi, targeting dan 

positioning yang tepat sesuai dengan pasar sasarannya, serta 

memperbaiki kegiatan pemasaran yang telah dilakukannya. 

1.2 ldentifikasi Masalah 

Saat ini persaingan dalam bidang farmasi di Indonesia cukup ketat 

dan ditandai dengan jumlah produsen farmasi yang mencapai 193 

produsen pada tahun 1999 serta adanya berbagai jenis produk obat- 
.+* 

obatan dalam jumlah yang besar, membawa dampak pada strategi 
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perusahaan untuk memenangkan pasar, khususnya dalam bidang 

pemasaran. 

Penetapan strategi pemasaran yang tepat merupakan kunci bagi 

perusahaan farmasi agar bisa menang dan terus tumbuh di pasar obat- 

obatan. Strategi pernasaran sejak awal harus melakukan pemetaan atau 

segmentasi yang bukan sekedar demografis dan geografis saja, tetapi 

juga harus perilaku konsumen agar bisa mendapatkan garnbaran pasar 

yang benar-benar berbeda dari pesaing. Perusahaan farmasi harus 

rnencari informasi tentang kebiasaan, kebutuhan dan keinginan 

konsumen, sehingga perusahaan bisa mempunyai gambaran dari perilaku 

mereka serta menetapkan pasar mana yang akan dijadikan pasar 

sasaran. Strategi pemasaran dengan penentuan segmen yang lebih 

terinci serta target pasar sasaran yang jelas selanjutnya diikuti dengan 

rnembangun positioning produk obat yang sesuai pasar sasaran. 

Para pemasar wajib memahami keragaman dan kesamaan konsumen 

atau perilaku konsumen agar mereka mampu memasarkan produknya 

dengan baik. Para pemasar harus mernahami mengapa dan bagaimana 

konsumen mengambil keputusan pernbelian, sehingga pemasar dapat 

rnerancang strategi pernasaran dengan lebih baik. Pemasar yang 

mengerti perilaku konsumen akan mampu mernperkirakan bagairnana 

kecenderungan konsumen untuk bereaksi terhadap informasi yang 

diterimanya, dan pada akhirnya pemasar dapat rnenyusun strategi 

pemasaran yang sesuai serta memberikan kemampuan daya saing yang 

lebih menguntungkan bagi perusahaan. 
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Pemasar yang memahami perilaku konsumen juga akan mampu 

rnempengaruhi perilaku tersebut sehingga sesuai dengan apa yang 

diinginkan pemasar. Mempengaruhi perilaku konsumen adalah 

rnernpengaruhi pilihan konsumen agar mereka mau memilih produk 

tertentu dan merek tertentu yang ditawarkan pernasar tersebut. 

Konsumen dari produk obat-obatan merniliki keragaman, baik dari 

segmen maupun perilakunya. Untuk konsumen produk farmasi atau obat- 

obatan, segmen pasar lebih bersifat psikografis yang ditunjang dengan 

adanya aspek kepercayaan terhadap suatu kualitas dan rnanfaat produk 

secara spesifik disamping memiliki perilaku pernbelian yang berbeda- 

beda, yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Keadaan ini 

akan berimplikasi pada strategi yang dibuat oleh perusahaan. 

PT. Kalbe Farma dengan salah satu produknya yaitu obat OTC 

dalarn bentuk tablet hisap vitamin C merek Xon-Ce juga tidak terlepas dari 

persaingan yang cukup ketat. Hal ini ditandai dengan banyaknya merek 

obat sejenis yang beredar di pasaran. Kondisi ini akan mempengaruhi 

kegiatan atau usaha pemasaran yang telah dilakukan terutama dalarn ha1 

rnempertahankan atau meningkatkan market-share dari produk tersebut. 

Berbagai kegiatan pemasaran yang merupakan bentuk integrasi 

dari bauran pernasaran, seperti kegiatan promosi maupun publisitas yang 
,. 

telah dilakukan oleh PT. Kalbe Farrna dalam rnernasarkan produk Xon-Ce 

tersebut, ternyata belum dapat rnenjarnin adanya ketertarikan konsurnen 

untuk rneningkatkan kesadaran, rnelakukan keputusan pernbelian serta 

mernpertahankan loyalitas rnereka terhadap produk Xon-Ce. 
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Pemahaman terhadap perilaku konsumen merupakan salah satu 

cara untuk mengetahui adanya berbagai masalah yang ada dalam 

konsumen yang berkaitan dengan pemasaran produk tablet hisap vitamin 

C merek Xon-Ce. Salah satu bentuk pendekatan yang dilakukan adalah 

dengan melakukan riset konsumen dengan maksud mengetahui adanya 

kedinamisan dari perilaku mereka yang banyak dipengaruhi oleh berbagai 

aspek serta implikasinya terhadap strategi pemasaran khususnya bauran 

promosi yang akan ditetapkan oleh perusahaan. 

1.3 Perurnusan Masalah 

Berdasarkan uraian identifikasi rnasalah diatas, maka 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana perilaku konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian produk tablet hisap vitamin C merek Xon-Ce. 

2. Atribut-atribut apakah yang menjadi keunggulan dan kedudukan relatif 

produk tablet hisap vitamin C merek Xon-Ce dibandingkan dengan 

produk sejenis lainnya dari sisi konsumen. 

3. Bagairnana strategi pernasaran yang dilakukan perusahaan untuk 

produk tablet hisap vitamin C merek Xon-Ce jika dilihat dari aspek 

perilaku konsumen, atribut-atribut, dan kedudukan relatifnya . 

4. Bagaimana strategi bauran promosi yang tepat untuk produk tablet 

hisap vitamin C merek Xon-Ce jika dilihat dari aspek perilaku 

konsumennya. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini ditujukan untuk mengkaji perilaku 

konsumen produk tablet hisap vitamin C. Tujuan secara terperinci dari 

penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis perilaku konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian produk tablet hisap vitamin C merek Xon-Ce. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi keunggulan dan kedudukan 

relatif produk tablet hisap vitamin C rnerek Xon-Ce dibandingkan 

dengan produk sejenis dari sisi konsumen. 

3. Mengevaluasi strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan 

terhadap produk tablet hisap vitamin C merek Xon-Ce berdasarkan 

perilaku konsumen, atribut-atribut, dan kedudukan relatifnya. 

4. Mernformulasikan strategi bauran promosi yang tepat untuk produk 

tablet hisap vitamin C merek Xon-Ce berdasarkan analisis perilaku 

konsumennya. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai 

pihak, khususnya bagi peneliti dan perusahaan tempat penelitian ini 

dilakukan. 

1. Bagi perusahaan 

Melalui penelitian ini, perusahaan memperoleh informasi tentang 

perilaku konsumen produk tablet hisap vitamin C yang bermanfaat 
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untuk rnemforrnulasikan strategi bauran promosi produk tablet hisap 

vitamin C merek Xon-Ce yang dihasilkannya. 

2. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana dan pengembangan wawasan bagi penulis serta lebih 

rnernaharni dan mendalami ilrnu yang diperoleh, terutarna dalarn kajian 

manajernen pernasaran yang rnenjadi bidang konsentrasi penulis 

dalarn rnenernpuh pendidikan. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini menggunakan pendekatan dari sisi 

konsumen untuk rnengetahui perilaku konsurnen tablet hisap vitamin C 

rnerek Xon-Ce. Hasil analisis perilaku konsurnen yang diperoleh akan 

digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi strategi pernasaran produk 

Xon-Ce saat ini. 
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