
1. PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

Pengambilan keputusan adalah proses  yang sangat kompleks, sehingga 

proses pengambilan keputusan selalu menarik para ahli manajemen untuk 

melakukan penelitian terhadap fenomena tersebut. Penelitian terkait dengan peran 

emosi dalam pengambilan keputusan oleh Taylor  (2009), Bell (2010).  Kemudian  

Garg (2004), Morris dan Luce (2007), Khan (2010) fokus pada peranan emosi 

positif atau negatif pada akhir transaksi konsumen. Carrera dan Oceja (2007) 

meneliti tentang ambivalensi dari konsumen,  konflik konsumen Beverland, 

Chung, & Kates (2009), keterbukaan dari perasaan  konsumen Chuang dan Lin 

(2007), kecerdasan emosional konsumen Kidwell, Hardesty dan Childers (2008), 

Jewell, Cui, Kidwell dan Wang (2009), Peter dan Krishnakumar (2010).  

Penelitian lainya tentang pengambilan keputusan terkait etika moral dan 

pengaruh sosial dilakukan oleh Haque, Rahman dan Khatibi (2010), kemudian 

Razzouk, Seitz dan Kapo (2007) fokus kepada komunikasi periklanan, Lysonski 

dan  Durvasula (2013) menemukan variabel psikologis dapat menjelaskan 

beberapa perbedaan dalam gaya pengambilan keputusan di kalangan konsumen, 

Yoon, Gonzales, Bechara, Bern, Daghar, Dube, Hueetel, Kable, Liberzon, 

Plassmann, Smitdth dan Spenc (2012) menemukan penggunaan paradigma 

neuroscience akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik dalam pengambilan 

keputusan, Gupta, Brantley dan Jackson (2010) menemukan pengambilan 

keputusan Generasi Y berbeda gaya saat membeli produk keterlibatan tinggi dan 

rendah. Hanzae (2011) menunjukkan bahwa struktur keluarga dapat 

mempengaruhi gaya pengambilan keputusan pada istri atau suami.  

Tanenbaum (2008) meneliti tentang peran informasi terkait perpektif 

kesehatan mental konsumen pada pengambilan keputusan. Zellman (2010) 

menemukan bahwa konsumen tidak bisa menggunakan semua informasi didalam 

pengambilan keputusan. Rosenbloom, Haefner, Lee. (2012) mengamati peran 

empat konstruk (keakraban merek, kesukaan akan merek, brand trust dan negara  

asal) dalam pengambilan keputusan pembelian merek global. Guiltinan (2010) 

mengamati perilaku pengambilan keputusan untuk mengganti barang-barang 

tahan lama. Mihart  (2012)  menjelaskan efek dari komunikasi marketing 

terintegrasi (IMC) pada perilaku konsumen, terwujud dalam proses pengambilan 

keputusan konsumen. Willem (2011) menggunakan ilmu perilaku yang 

dikombinasikan dengan analisis hukum konsumen, untuk memetakan beberapa 

pengaruh yang merugikan dari ketidak transparanan  harga pada proses 

pengambilan keputusan konsumen. Chi dan  Lovett (2010) temuanya adalah 

segmentasi pasar berdasarkan gaya pengambilan keputusan bisa menjadi lebih 

efektif bila digunakan bersama dengan kriteria segmentasi lain, misalnya 

segmentasi berdasarkan demografis atau psikografis.  

Penelitian tentang pengambilan keputusan dokter sudah banyak dilakukan.  

Saenz (2004) mengamati tentang peranan pasien dan sembilan faktor yang 

memberikan pengaruh langsung dalam peresepan obat  yaitu Sales Representative, 

pengalaman, pengaruh klinis, kolega, perawatan kesehatan, harga obat, 

permintaan pasien, diagnosa pasien, dan program promosi langsung (DTC).  

Peranan pasien memberikan pesan persuasif telah diteliti oleh Yaldo (2002), 
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kemudian Goldstein (2007) mengamati tentang pengaruh demografi dari pasien 

dalam memberikan pengaruh terhadap keputusan meresepkan obat, Ogbru (2009) 

menekankan pengaruh daya beli dan kepesertaan asuransi pasien. Peranan industri 

farmasi kususnya respon dokter terhadap kegiatan promosi perusahaan farmasi 

dalam mempengaruhi peresepan obat sudah diteliti oleh  Gonul,Fusun, Carter, 

Franklin, Petrova, Elina,Srinivasan dan Kannan. (2001), Mizik dan Jacobson 

(2004), Manchanda dan Chintagunta (2004), Motivasi dokter dalam peresepan 

obat juga sudah diteliti  oleh Retchin (1997) menemukan bahwa peresepan obat 

dimotivasi agar dapat diterima oleh  kolega  dan pasien. Lebih lanjut Smith (2000) 

menemukan motivasi dokter meresepkan obat adalah untuk memberikan 

kesembuhan kepada pasien yang terbaik. 

Dengan latar belakang diatas penelitian ini bertujuan untuk melengkapi 

penelitian sebelumnya dengan lebih memahami faktor-faktor yang terlibat dalam 

menggerakan perilaku dokter dalam pembuatan keputusan untuk meresepkan  

obat resep kepada pasien, khususnya seberapa kuat tingkat pengaruh dan 

keterikatan antar faktor serta implikasi yang akan terjadi terkait dalam pembuatan 

keputusan itu. 

 

Permasalahan Kesehatan di Indonesia 

 

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual 

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis (Undang-Undang No 36 tahun 2009). Pembangunan kesehatan sebagai 

salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, 

kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar terwujud 

derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Upaya untuk mewujudkan derajat 

kesehatan yang optimal bagi masyarakat maka diselenggarakan upaya kesehatan 

dengan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit 

(preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan 

(rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan 

berkesinambungan, dan diselenggarakan bersama antara pemerintah dan 

masyarakat. 

Meningkatnya aktivitas masyarakat  diberbagai bidang seiring dengan 

pertumbuhan ekonomi, ternyata juga mendorong meningkatnya berbagai masalah 

kesehatan di Indonesia. Peningkatan pendapatan per kapita secara langsung akan 

meningkatkan kesejahteraan. Sejalan dengan hal tersebut maka kesadaran akan 

pentingnya kesehatan juga semakin meningkat. Meski secara indikator ekonomi 

terjadi peningkatan pendapatan, namun masyarakat yang berpenghasilan rendah 

hingga menengah, yang merupakan proporsi terbesar penduduk Indonesia ternyata 

masih belum terakses pada layanan kesehatan yang memadai.  Hal ini disebabkan 

oleh banyak faktor seperti, tingginya biaya kesehatan, dimana salah satu 

komponen didalamnya adalah harga obat-obatan yang masih relatif tinggi. 

Menurut undang-undang, obat farmasi dibagi dalam tiga golongan yaitu 

obat bebas atau Over The Counter (OTC),  obat keras,  obat psikotropika dan 

narkoba. Obat bebas adalah obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter, terdiri 

atas obat bebas dan obat bebas terbatas. Obat keras yaitu obat berkhasiat keras 

yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter. Psikotropika dan 

narkotika yaitu obat-obat ini yang dapat menimbulkan ketagihan sehingga obat-
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obat ini mulai dari pembuatannya sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat 

oleh pemerintah dan hanya boleh diserahkan oleh apotek dengan resep dokter. 

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan, obat resep dibagi  menjadi tiga 

jenis yaitu obat generik, generik bermerek dan paten. Obat Paten adalah obat yang 

masih memiliki hak paten, seperti Panadol (Glaxo), Lipitor (Pfizer), Obat generik 

bermerek (me-too)  yaitu obat generik dari obat yang telah habis masa patennya 

lalu diberi merek dagang oleh perusahaan yang memasarkanya, obat 

generik adalah obat yang mengandung zat aktif sesuai nama generiknya yang ada 

pada International Non Propletery Names (INN) yang ditetapkan dalam 

Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya, contoh parasetamol generik 

berarti obat yang dibuat dengan kandungan zat aktif parasetamol, dipasarkan 

dengan nama parasetamol. 

Pada prinsipnya, tidak ada perbedaan dalam hal mutu, khasiat dan 

keamanan antara obat generik dengan obat bermerek, khususnya untuk obat 

dengan zat aktif yang sama. Di Indonesia sesuai peraturan yang dikeluarkan 

BPOM no. HK 03.133.12.12.8195 yang mengharuskan semua perusahaan farmasi 

dalam memproduksi obat menerapkan CPOB (Cara Produksi Obat yang Baik). 

Dengan peraturan ini menjamin tidak ada perbedaan antara proses produksi obat 

generik, branded generik dan paten. Selain itu, untuk zat aktif tertentu, BPOM   

mempersyaratkan uji bioavailabilitas dan bioekuivalensi untuk obat generik, yang 

bertujuan untuk menyetarakan khasiatnya dengan obat originatornya. Perbedaan 

utama dari obat generik, branded generik dan paten adalah dari segi harga. 

Menurut MIMS, edisi121 tahun 2012, harga  obat generik lebih murah bisa 

sampai sepersepuluh  sampai setengah jika dibandingkan dengan harga obat paten. 

 Saat ini di Indonesia ada sekitar 126  perusahaan farmasi, hampir 80%  

didominasi perusahaan dalam negeri (PMDN)  sementara 20% merupakan 

perusahaan modal asing (PMA). Sesuai daftar obat dalam buku MIMS jumlah 

produk obat resep (etikal) yang ada di pasaran saat ini, secara keseluruhan 

jumlahnya mencapai hampir 10 ribu jenis obat. Kondisi ini berakibat timbulnya 

persaingan yang  sangat ketat antar perusahaan farmasi didalam memasarkan 

produknya. Mengingat obat etikal hanya bisa dipasarkan melalui peresepan dari 

dokter, maka semua kegiatan promosi dari perusahaan farmasi  sebagian besar 

ditujukan kepada dokter. Akibat dari kegiatan promosi ini maka terjalin hubungan 

emosional antara farmasi dan dokter, kondisi ini dikawatirkan akan menimbulkan 

konflik kepentingan. 

Laporan  Business Monitor International (BMI)  penjualan obat tahun 

2013  adalah 63,81 triliun rupiah dan diprediksi akan mengalami peningkatan 

sebesar 8.9% pada tahun 2014  menjadi 69,46 triliun rupiah. Ini adalah 

keseluruhan penjualan obat resep dan obat bebas (OTC). Sedangkan angka belanja 

biaya kesehatan Indonesia pada  tahun 2013 adalah  248.15 triliun rupiah dan 

dipredksi akan naik sebesar 10.5 % yaitu menjadi  272.17 triliun rupiah pada 

tahun 2014.  

Berdasarkan laporan dari Intercontinental Marketing Service (IMS) 

Quartal pertama tahun 2014, yang dapat dilihat pada pada  Tabel 1. Total 

penjualan obat di Indonesia pada tahun periode April 2013 sampai Maret 2014 

(Data MAT) nilai transaksi setara 54 triliun rupiah. Total penjualan tersebut  

merupakan seluruh penjualan obat bebas (OTC) dan obat yang diresepkan (etikal) 

dengan perbandingan  pangsa pasar antara obat bebas dan obat resep yaitu 40.80 
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% kontribusi dari obat bebas, sedangkan obat resep sebesar 59.10 %. Ternyata 

nilai penjualan obat bebas lebih rendah dari obat yang diresepkan oleh dokter. 

 

Tabel 1. Pertumbuhan penjualan obat resep di Indonesia 

 
Sumber : IMS MAT Q-1 2014 

 

 Berdasarkan data  pada Tabel 1. Dapat diketahui bahwa khusus nilai 

penjualan obat etikal (resep) selama  April sampai dengan Maret 2014  sebesar 

31.994 triliun rupiah  (data MAT) dengan pertumbuhan sebesar 10.25 %. Hal 

yang menarik ternyata pangsa  pasar obat generik hanya sebesar   14.09 %  dari 

keseluruhan total penjualan obat resep, pada pasar ini dominasi oleh obat resep 

bermerek (branded dan paten)  yaitu sebesar 85.91 %. Meskipun pertumbuhan 

obat generik cukup tinggi yaitu sebesar 21.05 %  tetap saja pangsa pasar obat 

generik  masih belum mengalami perubahan yang bermakna dibandingkan pangsa 

pasar obat branded. Pertanyaan yang mandasar dari fenomena penjualan obat 

resep ini  yaitu mengapa penjualan obat generik masih sangat kecil, apakah dokter 

masih meragukan kualitas obat generik, atau apakah  kapasitas produksi obat dari 

perusahaan farmasi hanya sebesar itu atau karena ada faktor lain yang lebih kuat  

yang memengaruhi dokter sehigga mendorong pola peresepan obat yang lebih pro 

ke produk branded atau bermerek dibandingkan obat generik.  

 Berdasarkan data penjualan obat tersebut menggambarkan bahwa asumsi  

bahwa obat murah merupakan jaminan untuk diresepkan ternyata tidak terbukti 

karena seandainya seluruh dokter di Indonesia seyogyanya mempertimbangkan 

daya beli kebanyakan  masyarakat Indonesia yang didominasi pendapatan rendah 

dan menengah, maka obat generik akan menjadi pilihan pertama yang diresepkan 

baru diikuti obat branded (obat branded generik dan paten).  Kondisi ini 

menggambarkan bahwa dokter memiliki pertimbangan khusus yang tidak bisa 

diukur dengan menggunakan satu asumsi dari  daya beli pasien saja, melainkan  

ada faktor-faktor lain  yang lebih kuat yang diduga mampu  memengaruhi dokter 

dalam memilih obat yang akan diresepkan.  

 Promosi obat resep di Indonesia diatur dengan regulasi yang dikeluarkan 

oleh BPOM, promosi hanya diperbolehkan untuk obat yang sudah mendapatkan 

ijin edar dipasar. Medical representatve sebagai duta dari perusahaan farmasi  

harus mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dan telah dilatih secara 

memadai serta memiliki pengetahuan medis dan teknis untuk dapat menyajikan 

informasi tentang obat secara akurat, berimbang, etis, dan bertanggung jawab. 
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Medical representative tidak diperbolehkan menawarkan hadiah/penghargaan, 

insentif, donasi, finansial, dan bentuk lain yang sejenis kepada profesi kesehatan. 

Pemasaran obat etikal atau obat yang diresepkan adalah bersifat indirect 

selling atau tidak langsung  dimana  perusahaan farmasi tidak diijinkan 

berhubungan langsung dengan pasien sebagai pemakai produk tersebut tetapi 

melalui dokter yang akan menentukan pilihan. (Viiji dan Britten, 1991) 

menyatakan resep obat yang dibuat oleh dokter telah diidentifikasi sebagai 

permasalahan yang serius dalam pertemuan  dokter dengan pasienya. Penelitian 

tentang keluhan pasien tentang  peresepan yang berlebihan oleh dokter   sudah 

dilakukan oleh  Bradley (1992). Meskipun para ahli dunia kedokteran telah 

mengeluarkan pedoman tentang tata-cara pengobatan suatu penyakit atau 

guideline pengobatan. Pedoman tersebut dibuat untuk membantu  dokter dalam 

melakukan pengobatan kepada pasien. Hanya saja dalam praktek sehari masih 

banyak dokter yang tidak mengikuti guideline  karena alasan kurangnya 

informasi, tidak ada waktu dan keengganan untuk berubah dari kebiasaan, 

(Cabana, Rand, Powe, Wu,  Aboud dan Rubin, 1999).  Philips (2001) dan Alvanso 

(2003) menemukan  banyak dokter  yang    tidak rasional dalam meresepkan obat, 

pemakaian obat yang diresepkan hanya berdasarkan pengaruh promosi dan 

berdasarkan pertimbangan pribadi sesuai sikap dan perilaku mereka. Kasus 

pemakaian antibiotik  yang diresepkan  untuk pasien dengan gejala yang konsisten 

seperti  pilek dan gejala pernafasan non pesifik yang disebabkan oleh virus,  

dokter meresepkan obat yang tidak perlu yaitu  antibiotik yang  tidak akan efektif   

terhadap virus dan peresepan  antibiotik akan menyebabkan peningkatan resistensi 

obat, kondisi ini jelas bertentangan dengan praktik terbaik berbasis bukti 

(Gonzales dan Sande, 1995). 

 Dalam hubungan dokter dan industri farmasi masing masing memainkan 

peran yang cukup signifikan seperti dijelaskan dalam penelitian  (Bansal dan 

Sanjoy, 2005),  Susan (2002) yaitu  dokter dan industri farmasi memiliki 

kepentingan bersama dalam memajukan pengetahuan medis. Meskipun demikian, 

etika utama dari dokter adalah  mempromosikan kepentingan terbaik bagi pasien, 

sedangkan etika utama industri adalah untuk mempromosikan dalam mendapatkan 

profitabilitas. Meskipun kemitraan antara dokter dan industri dapat menghasilkan 

kemajuan medis yang mengesankan, mereka juga menciptakan peluang untuk 

terjadinya bias dan dapat mengakibatkan persepsi publik yang tidak 

menguntungkan. Hubungan antara dokter dengan perusahaan farmasi menurut 

penelitian Christina (2007) dijelaskan bahwa interaksi antara dokter dan 

perusahaan obat harus terkandung dalam batas-batas yang dapat diterima, 

hubungan antara dokter dan perusahaan obat merupakan hubungan yang saling 

membutuhkan satu sama lain. (Bret, Bur dan Moloo, 2003) menemukan bahwa 

dokter di sebuah institusi tunggal cenderung memiliki pandangan yang cukup 

lunak pada kepatutan etis dari berbagai hadiah dan kegiatan yang disponsori oleh 

industri farmasi.  

 Oleh karenanya merupakan tantangan nyata bagi profesi medis, indutri 

farmasi dan pemerintah untuk merumuskan pedoman yang dapat diterima bersama 

untuk menghindari praktek medis yang tidak etis. Wasit utama malpraktek ini 

tentu saja profesi medis itu sendiri. Hal Ini tergantung dari dokter itu sendiri untuk 

memutuskan apakah menerima atau tidak menerima informasi yang disodorkan 

dan hadiah dari perusahaan obat. Didalam proses melakukan pengambilan 
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keputusan meresepkan obat itu ada dua faktor penting yaitu faktor internal adalah 

faktor-faktor yang diyakini oleh individu dokter  bahwa mereka dapat 

mengendalikan tujuan mereka dan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi individu dokter dan diyakini bahwa yang terjadi didalam diri 

seorang dokter itu  dikendalikan oleh kekuatan luar. 

 

 

Rumusan Masalah 

 

 Fakta-fakta menunjukan masih ada gap  dari harapan para pemangku 

kepentingan terkait   proses peresepan obat oleh dokter. Peranan  dokter sangat 

kuat dalam proses peresepan obat, dan regulasi yang mengatur didalam bisnis 

industri farmasi dimana perusahaan farmasi tidak bisa menjual langsung 

produknya kepada pasien, mengakibatkan pasien semakin terjepit diantara 

kepentingan farmasi sebagai produsen obat dan dokter sebagai pembuat keputusan 

yang mempunyai kewenangan dalam menuliskan obat kepada pasien sesuai 

hukum yang berlaku. 

 Himbauan pemerintah untuk mengajak dokter menggunakan obat murah 

atau obat generik kepada seluruh dokter di Indonesia melalui program campaign 

dari departemen kesehatan dan peraturan menteri kesehatan khususnya kepada 

dokter yang berpraktek di rumah sakit pemerintah untuk  menggunakan obat 

generik ternyata belum berjalan dengan baik. Kondisi ini bisa dilihat dari hasil 

peresepan obat generik yang hanya 14% dari keseluruhan penjualan obat di 

Indonesia, dan seandainya semua dokter mengikuti anjuran pemerintah akan 

semakin banyak jumlah penduduk Indonesia yang bisa mendapatkan akses 

kesehatan yang lebih baik, dan penghematan biaya untuk pemeliharaan kesehatan 

secara nyata.   

 Dokter adalah profesional kesehatan yang bertugas membantu mendapatkan 

kesembuhan untuk pasien. Pada waktu menjalankan profesinya dokter memiliki 

berbagai aturan yang mengikat, baik dari  sisi etika profesi, peraturan pemerintah, 

dan standar prosedur operasi yang harus dipatuhi terkait dengan perannya sebagai 

tenaga medis yang memberikan layanan kepada pasien. Namun tidak dipungkiri 

bahwa dokter sebagai individu juga memiliki pengetahuan atau keahlian serta 

motivasi yang perlu di apresiasi atas keahliannya. Karena saat ini perhatian 

pemerintah terhadap kesejahteraan para dokter masih sangat rendah, sedangkan 

biaya untuk mendapatkan gelar dokter sangat mahal, sehingga kondisi ini 

mendorong dokter untuk melakukan segala cara untuk dapat memenuhi motivasi 

pribadinya.  

 Disisi lain dari pihak industri farmasi, jumlah perusahaan  farmasi yang 

memproduksi obat resep mencapai  126 perusahaan. Delapan puluh persen 

merupakan perusahaan dalam negeri, dan sisanya adalah perusahaan 

multinasional. Jenis obat yang diproduksi dari kebanyakan perusahaan farmasi 

nasional hampir sama,  maka  mendorong terjadinya persaingan yang tidak sehat 

didalam menjalankan promosi kepada dokter.  Semua perusahaan farmasi 

memandang bahwa dokter merupakan suatu media yang sangat potensial guna 

dijadikan partner dalam menjalankan bisnisnya. Karena secara regulasi hanya 

dokter yang bisa membantu perusahaan farmasi untuk bisa bertahan didalam 

industri melalui persepan obat kepada pasien yang ditanganinya, sehingga 
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perusahaan farmasi akan melakukan berbagai upaya melalui program promosi,  

supaya produknya bisa diresepkan oleh dokter.  

 Permasalahan seperti keinginan dokter untuk menegakkan 

keprofesionalanya, dan  disisi lain sebagai makluk sosial akan terdorong untuk 

memiliki  motivasi pribadi. Pilihan berbagai jenis obat, kondisi pasien, pengaruh 

promosi perusahaan  farmasi dengan berbagai tawaran yang menarik, regulasi dan 

berbagai kondisi lain disekitar dokter seperti ketersedian obat sesuai formularium 

obat dirumah sakit, kepesertaan asuransi pasien, etika profesi dokter, motivasi 

dokter, pengetahuan dokter, berbagai macam faktor  ini  diduga dapat manambah 

kompleksitas dalam proses pengambilan keputusan dalam membuat resep obat 

kepada pasien. Jadi penelitian ini diharapkan dapat mengungkap sisi lain terkait 

dalam bidang pemasaran obat farmasi khususnya dalam peresepan obat oleh 

dokter kepada pasien, faktor faktor yang berhubunganya dalam proses 

pengambilan keputusan itu, disamping itu penelitian ini diharapkan sebagai 

pelengkap atas upaya untuk meningkatkan kondisi riel saat ini terkait dalam bisnis 

bidang farmasi, khususnya keterkaitan antara dokter, pasien, regulasi dan 

perusahaan farmasi.  

 

Tujuan Penelitian 

 

  Berdasarkan uraian di atas, serta identifikasi dan perumusan masalah yang 

telah dilakukan, maka penelitian ini secara khusus ditujukan untuk: 

1. Melakukan identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi dokter dalam 

pembuatan resep  obat etikal kepada pasien. 

2. Mengembangkan model proses pengambilan keputusan dokter dalam 

meresepkan produk etikal  terkait dengan kondisi pasien, industri farmasi,  

regulasi dan dokter sebagai pembuat keputusan.  

 

Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai   

pihak antara lain: 

1. Manfaat bagi Pelaku Bisnis Farmasi 

a. Dapat dijadikan acuan untuk pengembangan bisnis terkait pembuatan 

strategi promosi kepada dokter dalam mengantisipasi perubahan 

lingkungan bisnis eksternal di masa yang akan datang. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

berguna bagi manajemen, sebagai masukan untuk merancang 

perencanaan strategi perusahaan. 

 

 

2. Kegunaan dalam Pengembangan Ilmu 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu manajemen khususnya pemasaran  dengan 

pendekatan manajemen strategis. 

b. Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi yang berguna kepada para pelaku bisnis yang terkait 
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pengambilan keputusan dokter dalam meresepkan obat dalam hal ini  

Industri farmasi,  pasien  dan  regulator.  

c. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

yang berguna bagi mereka yang ingin mengetahui lebih mendalam 

mengenai keterkatian antara, dokter, farmasi, pasien dan regulasi serta 

dapat melakukan penelitian lanjutan dengan cara mengkonfirmasi ulang 

model yang sudah dibangun atau menambahkan faktor lainnya yang 

tidak dibahas dalam penelitian ini. 

 

Kebaruan Penelitian 

 

 Selama ini sebagian masyarakat Indonesia tidak pernah menyadari saat 

dirinya atau keluarganya  sedang sakit menjadi bagian dari rantai bisnis dalam 

industri farmasi. Berbagai peraturan yang ada belum mampu mengatur perilaku 

dokter dan perusahaan farmasi sebagai produsen obat etikal dalam menjalankan 

peran mereka masing-masing sesuai kode etik yang berlaku. 

 Kebaruan dari penelitian ini adalah membangun model baru proses 

pembuatan keputusan dokter dalam meresepkan obat melalui pendekatan secara 

integratif dari berbagai faktor yang diduga mempengaruhi keputusan dokter dalam 

meresepkan obat kepada pasien. 

 

Lingkup Penelitian 

 

Sesuai dengan tujuan masalah di atas serta upaya untuk mencapai tujuan 

yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini ada beberapa pembatasan 

dengan harapan untuk mempertajam hasil penelitian. Beberapa batasan tersebut 

adalah: 

1. Respoden yang menjadi sumber informasi adalah dokter yang  aktif 

berpraktek  di  Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Banten.  

2. Dokter aktif yaitu pada saat survey berlangsung dokter tersebut sedang 

melakukan praktek di rumah sakit atau klinik serta tidak dibatasi 

spesialisasinya.   

3. Penelitian difokuskan pada faktor-faktor yang dipentingkan dan 

menjadi pertimbangan para dokter untuk melakukan pengambilan 

keputusan untuk memilih obat kepada pasiennya. 
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