
I.  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

 Jumlah penduduk Indonesia yang secara rutin minum susu masih tergolong 

rendah. Data yang dirilis FAO (Food and Agriculture Organization) menunjukkan, 

pada 2007 angka per kapita konsumsi susu Indonesia hanya di level sembilan liter  

per kapita per tahun.  Jumlah itu tidak sampai setengah dari angka konsumsi susu 

di Malaysia yang mencapai 25,4 liter. Negara berkembang lain seperti Vietnam 

konsumsi susunya 10,7 liter per kapita per tahun, sedangkan negara maju Amerika 

mencapai 100 liter per kapita per tahun.   

 Industri susu nutrisi kesehatan merupakan salah satu industri pangan, di 

mana keberadaannya di Indonesia relatif masih baru.  Pemasaran susu nutrisi 

kesehatan untuk dewasa di Indonesia dimulai oleh Mead Johnson sejak tahun 

1980an, yang pada saat itu masih dikenal sebagai susu reguler dewasa Sustagen 

HP susu nutrisi kesehatan high protein berbahan dasar susu sapi full cream.  Pada 

kurun tahun yang sama produsen susu Wyeth Nutrition mengeluarkan Enercal 

yang juga berbahan dasar susu sapi full cream, sebagai susu nutrisi kesehatan 

untuk dewasa.  Kemudian sekitar tahun 1990an produsen lokal PT Kalbe 

Nutritionals yang dahulu bernama PT. Shanghiang Perkasa, meluncurkan susu 

nutrisi kesehatan berbahan dasar susu sapi full cream yang lebih spesifik memiliki 

positioning yang lebih tajam untuk dewasa dengan merek Entrasol yaitu sebagai 

susu nutrisi kesehatan yang lengkap dan seimbang khusus untuk dewasa. 
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 Di industri Internasional kategori susu nutrisi kesehatan istilahnya lebih 

spesifik yaitu enteral clinical nutrition (susu nutrisi enteral klinikal).  Susu Nutrisi 

Enteral Klinikal didefinisikan sebagai makanan suplemen yang diberikan melewati 

saluran pencernaan melalui mulut (oral) atau melalui tube feeding (sonde/selang) 

dimana mengantarkan nutrisi yang masuk kedalamnya (Heimburger, 2008).  

Pemasaran susu ini sudah ada sejak era tahun 1970, yang terdiri dari delapan 

pemain besar di dunia yang memasarkan susu nutrisi enteral klinikal yaitu, Abbott 

Laboratories, Nutricia Clinical, Nestle Nutrition, Clintec Baxter, Wyeth Nutrition, 

Otsuka, Mead Johnson, Novartis Nutrition.  Data AC Nielsen (2008) menyebutkan 

ada tiga perusahaan multinasional yang masuk ke pasar Indonesia yaitu, PT. 

Abbott Indonesia, PT. Nestle Indonesia dan PT. Wyeth Nutrition, sedangkan PT. 

Mead Johnson sudah menarik susu nutrisi Sustagen HP dari pasar Indonesia sejak 

2004.  Data AC Nielsen (2008) menyebutkan ada dua pemain lokal yaitu 

perusahaan PT. Kalbe Nutritionals dan PT. Nutrifood yang melakukan pemasaran 

produk susu nutrisi enteralnya.  PT. Otsuka Indonesia juga sudah masuk di pasar 

Indonesia dengan fokus penjualannya sejak tahun 2004 hanya di rumah sakit dan 

khusus di bangsal perawatan saja, sedangkan AC Nielsen tidak melakukan market 

research di medical channel. 

 Menurut sumber data AC Nielsen susu nutrisi kesehatan dalam bentuk 

bubuk untuk dewasa dikelompokkan dalam dua kategori yaitu susu formula bubuk 

dewasa regular dan susu enteral klinikal dewasa.  Sumber data yang didapatkan 

pada Agustus 2008 terdapat 12 merek susu nutrisi enteral klinikal untuk dewasa 

dari lima produsen yang beredar di Indonesia, sementara ada sepuluh perusahaan 



  3

di Indonesia yang memasarkan susu formula bubuk reguler untuk dewasa dengan 

total merek berjumlah 14 merek.  Tabel 1 menunjukkan data total penjualan susu 

dewasa yang beredar di Indonesia sejak tahun 2006 sampai dengan 2008 yang 

dikategorikan oleh AC Nielsen menjadi dua yaitu susu formula bubuk dewasa 

reguler yaitu susu bubuk dengan bahan dasar susu sapi full cream/skim milk untuk 

dewasa dan susu bubuk nutrisi enteral klinikal dewasa yaitu susu bubuk nutrisi 

enteral klinikal yang lebih spesifik. 

Tabel 1.  Total Pasar Susu Nutrisi Bubuk Untuk Dewasa (Juta Rupiah) 
 

Jenis Susu Formula Bubuk untuk Dewasa 2006 2007 2008 
Susu Nutrisi Bubuk Untuk Dewasa 628,009 655,212 697,861 
Susu Nutrisi Enteral Klinikal Untuk Dewasa 74,733 85,833 85,139 
Susu Formula Bubuk Dewasa Regular 553,276 569,379 612,722 

Sumber: AC Nielsen Retail Audit ND-2008 
 

 Data Retail audit AC Nielsen yang diambil pada bulan Desember 2008, 

menunjukkan bahwa susu nutrisi bubuk untuk dewasa tahun 2008 total 

penjualannya mencapai sejumlah nilai Rp. 697,86 milyar.   Perbandingan pasar 

kedua jenis susu formula bubuk untuk dewasa masih memiliki rentang sangat 

besar.  Susu nutrisi enteral klinikal untuk dewasa masih kecil prosentase 

penjualannya dibandingkan dengan susu formula bubuk dewasa reguler.  Nilai 

total penjualan tahun 2008 sebesar Rp. 85,14 milyar dan dengan tingkat 

pertumbuhan di tahun 2007 sebesar 12%, namun di tahun 2008 pertumbuhannya 

negatif sebesar -16%.  Gambar 1 menunjukkan gambaran trend volume penjualan 

susu nutrisi bubuk untuk dewasa di Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun 
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belakangan, dimana terlihat terjadi penurunan. Penurunan itu terjadi terus menerus 

sampai dengan bulan September 2008,  kemudian terjadi kenaikan di kuartal 

terakhir pada tahun 2008.   
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      Sumber: AC Nielsen Retail Audit Data Agustus 2008 
 
Gambar 1. Perbandingan Volume Penjualan Susu Nutrisi Bubuk Dewasa Dengan                    

Susu Nutrisi Enteral Klinikal 
 
 
 Gambar 1 menunjukkan adanya perbedaan volume penjualan susu nutrisi 

bubuk untuk dewasa dengan susu nutrisi enteral klinikal, dimana total volume 

penjualan susu nutrisi enteral klinikal masih rendah dibandingkan dengan total 

penjualan susu nutrisi bubuk dewasa.  Volume penjualan susu nutrisi bubuk 

dewasa dalam kurun waktu bulan November 2007 sampai dengan September 2008 

terlihat semakin menurun. Pada periode terakhir bulan November 2008 terlihat 

adanya kenaikan volume penjualan.  Gambar 2 menunjukkan share volume 

penjualan susu formula dewasa regular dibandingkan dengan susu nutrisi enteral 
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klinikal di Indonesia.  Gambar menunjukkan 92% total pasar susu nutrisi bubuk 

dewasa masih didominasi oleh susu dewasa reguler dan 8% adalah bagian dari 

susu nutrisi enteral klinikal.   
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       Sumber AC Nielsen Retail Audit 2008 
 

 

 Sejak tahun 2007 dan 2008 kategori susu khusus nutrisi enteral klinikal 

untuk dewasa, pangsa pasar di Indonesia dikuasai oleh perusahaan lokal PT. Kalbe 

Nutritionals sebesar 66.6% disusul kemudian oleh PT Abbott Indonesia sebesar 

25.5%.  Pada tahun 2008 pangsa pasar produk dari PT Abbott Indonesia menurun 

menjadi 24.8%.  Gambar 3 menunjukkan pangsa pasar susu bubuk nutrisi enteral 

klinikal di pasar Indonesia dari tahun 2006 sampai dengan 2008.  Lima perusahaan 

susu nutrisi enteral klinikal yang berada di Indonesia bersaing memperebutkan 8% 

pasar susu nutrisi enteral klinikal dari total susu nutrisi bubuk dewasa. Data pada 

Gambar 2. Share Volume Penjualan Susu Formula Dewasa di Indonesia 
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gambar 3 menjelaskan bahwa Kalbe Nutritionals menguasai pangsa pasar terbesar 

selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2006 sampai dengan 2008.  Pangsa 

pasar kedua diduduki oleh PT. Abbott Indonesia.  PT Wyeth Nutritionals, PT 

Nutrifood dan PT Nestle Indonesia, ketiga perusahaan ini memiliki pangsa pasar 

yang relatif sangat kecil dibandingkan dengan kedua perusahaan lainnya. Pasar 

susu nutrisi enteral klinikal secara total masih sangat minim dibandingkan dengan 

total susu formula bubuk dewasa.   
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Sumber: AC Nielsen Retail Audit Data 2008 
 

Gambar 3. Pangsa Pasar Lima Perusahaan Susu Nutrisi Enteral Klinikal  
  

 Kesadaran orang Indonesia mengkonsumsi susu masih sangat rendah. Susu 

masih dianggap sebagai konsumsi anak-anak yang membutuhkan lebih banyak 

gizi dibandingkan dengan orang dewasa, padahal susu untuk kelompok orang 
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dewasa dan lansia bermanfaat bukan hanya untuk menjaga kesehatan tulang.  Susu 

orang dewasa juga ada yang diformulasikan khusus untuk perkembangan fisik 

tubuh. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Laake et al. (2001)  membuktikan 

bahwa konsumsi susu tiga gelas atau lebih setiap hari dapat menurunkan resiko 

kanker payudara pada perempuan pra-menopause di bawah usia 50 tahun. Susu 

telah diakui adalah bahan makanan bergizi tinggi yang sangat baik dikonsumsi 

oleh semua kelompok umur.  Para pakar kesehatan dari European Nutrition for 

Health Alliance (ENHA) memperhatikan masalah malnutrisi kian banyak menelan 

korban jiwa. Menurut Baeyens, J.P. (2005), wakil ketua ENHA, ada dua penyebab 

utama munculnya masalah malnutrisi yaitu penyakit dan usia yang makin tua. 

Malnutrisi kini menjadi endemik yang kian parah, banyak orang tak memahami 

masalah ini.  Jika tidak dilakukan suatu pencegahan dan penanganan dari sekarang 

maka kasus ini bisa terus meningkat.  Malnutrisi tidaklah sama dengan berat tubuh 

yang kurang meskipun seringkali terjadi orang yang mengalami masalah kurang 

berat badan juga mengalami malnutrisi. Malnutrisi adalah keadaaan tubuh yang 

tidak mendapatkan nutrisi yang penting dan cukup. Lebih mengkhawatirkan lagi 

angka malnutrisi masih sangat tinggi di rumah sakit ataupun di rumah pada orang 

dewasa.  Data dari RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo) tahun 2007 

menyatakan bahwa angka malnutrisi di rumah sakit adalah 40%. 

 Pasar makanan kesehatan di dunia terus bertumbuh meskipun pertumbuhan 

ekonomi Indonesia belum memuaskan, standar kehidupan semakin meningkat, 

yang tentu saja diiringi dengan peningkatan harapan akan gaya hidup yang lebih 

sehat. Pada gilirannya peningkatan gaya hidup yang lebih sehat akan menciptakan 
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kebutuhan baru akan produk-produk makanan berkualitas dan merek-merek yang 

bisa diandalkan demi tercapainya tingkat kesehatan dan kehidupan yang lebih 

baik. Kesadaran bahwa merek adalah aset perusahaan yang sangat penting, 

menuntut pengelolaan merek (brand management) yang lebih seksama. Untuk 

mendapatkan loyalitas pelanggan perlu selalu adanya pengulangan dan pengaruh 

kuat. 

 Putranti (2006) dalam penelitian tentang Analisis Preferensi & Persepsi 

Konsumen Susu Khusus Diabetes, menyatakan bahwa informasi penggunaan susu 

diabetes didapat dari dokter dan ahli gizi.  Namun secara total, susu nutrisi enteral 

klinikal termasuk susu untuk diabetes di rumah sakit penggunaannya masih sangat 

kecil.  Para dokter dan ahli gizi yang bekerja di rumah sakit belum menerapkan 

sepenuhnya konsep pemberian nutrisi untuk pasiennya.  Hal ini terbukti dari 

volume penjualan susu nutrisi enteral klinikal yang masih rendah dibandingkan 

dengan jumlah pasien malnutrisi di rumah sakit. 

 Sejak pertama kali dipasarkan, awalnya susu nutrisi enteral klinikal hanya 

dipasarkan melalui medical representatives dari produsennya sebagai tenaga 

pemasaran kepada tenaga profesional kesehatan yang berada di rumah sakit atau 

pusat-pusat kesehatan yang diperuntukkan bagi pasien.  Para kalangan profesional 

kesehatan adalah sebagai influencer yang selama ini mempengaruhi dalam 

keputusan mengkonsumsi produk ini.  Medical representative dari setiap 

perusahaan diperlukan untuk melakukan one on one presentation kepada tenaga 

profesi kesehatan. 
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 Sejak tahun 1980an Wyeth Nutrition dan Mead Johnson selain mempunyai 

medical representative, kedua produsen tersebut juga telah melakukan promosi 

memasarkan produk susu nutrisi kesehatannya di Indonesia, melalui kegiatan 

komunikasi ke mass media berupa iklan, melakukan kegiatan seminar dan 

sampling.  Produsen susu nutrisi kesehatan Kalbe Nutritionals pada tahun 1990an 

mengikuti jejak pendahulunya untuk memulai melakukan kegiatan yang sama.  

Promosi yang dilakukan adalah aktivitas  above the line media dengan melakukan 

pemasangan iklan di mass media dan melakukan aktivitas below the line media.  

Kedua aktivitas ini hanya bersifat sementara dan tidak dilakukan terus menerus.   

 

1.2.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang telah dilakukan, maka 

ditetapkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

a. Bagaimana karakteristik dan preferensi orang dewasa yang mengkonsumsi 

susu nutrisi enteral klinikal? 

b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi susu nutrisi enteral 

klinikal untuk dewasa? 

c. Bagaimana pengetahuan para dokter atau ahli gizi terhadap susu nutrisi 

enteral klinikal  

d. Bagaimana strategi pemasaran yang tepat untuk digunakan dalam 

memasarkan susu nutrisi enteral klinikal? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui karakteristik dan preferensi orang dewasa pengguna rutin dan 

bukan pengguna rutin susu nutrisi enteral klinikal terhadap konsumsi susu 

nutrisi enteral klinikal 

b. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi susu nutrisi 

enteral klinikal 

c. Menganalisa pengetahuan dan sikap para dokter/ahli gizi terhadap susu 

nutrisi enteral klinikal.   

d. Merumuskan strategi pemasaran yang dapat diterapkan dalam pemasaran 

susu nutrisi enteral klinikal  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

a. Bagi industri health food company, sebagai produsen susu nutrisi enteral 

klinikal dalam penyusunan kerangka analisis bisnis secara terpadu, guna 

menyusun strategi yang lebih efektif dalam rangka peningkatan pasar susu 

nutrisi enteral klinikal. 

b. Bagi penulis, penelitian ini akan bermanfaat dalam mengaplikasikan ilmu 

manajerial yang diperoleh selama studi dan untuk meningkatkan 

pengetahuan, wawasan dan pengalaman praktis dalam ilmu manajerial 

pemasaran.  

c. Bagi dunia akademik dapat digunakan untuk menambah kajian perilaku 

perusahaan dalam melakukan strategi pemasaran  
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1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

a. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian strategi bisnis ini 

dibatasi hanya ditinjau dari dua sisi yaitu karakteristik responden pengguna 

rutin susu nutrisi enteral klinikal dan responden bukan pengguna rutin susu 

nutrisi enteral klinikal.  Juga dilakukan identifikasi pengetahuan para 

dokter dan ahli gizi dalam mengetahui susu nutrisi enteral klinikal 

b. Ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas mengidentifikasi karakteristik 

orang dewasa pengguna rutin dan bukan pengguna rutin susu nutrisi enteral 

klinikal, pengetahuan para dokter/ahli gizi terhadap kepentingan 

pemakaian susu nutrisi enteral klinikal.  

c. Hasil temuan ini diharapkan dapat merekomendasi strategi bisnis untuk 

unit susu nutrisi enteral klinikal yang dapat dimanfaatkan perusahaan 

sebagai bahan pertimbangan, sedangkan implementasinya merupakan 

kewenangan sepenuhnya manajemen perusahaan. 
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