
1 

 

 

 

1 PENDAHULUAN 

 

 

 

Latar Belakang 

 

 

Kondisi makro ekonomi yang stabil dan jumlah penduduk yang mencapai 

240 juta jiwa pada tahun 2012 menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi yang 

menarik dan menjanjikan bagi investor asing. BKPM (Badan Koordinasi 

Penanaman Modal) mencatat realisasi investasi asing (foreign direct investment) 

yang masuk pada tahun 2013 mencapai Rp 270,4 triliun atau meningkat sebesar 

25,2% jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2012. Investor asing 

mendominasi dengan kontribusi sebesar 67,83% dibandingkan dengan investor 

dalam negeri yang hanya sebesar 32,17% dari total realisasi investasi yang 

mencapai Rp 398,6 triliun (BKPM 2014). Investasi asing khususnya yang 

bergerak pada sektor manufaktur tidak hanya memberikan dampak positif 

terhadap penyerapan tenaga kerja, juga memacu pertumbuhan bisnis di sektor 

lainnya yang menjadi penyokong kegiatan tersebut. Salah satu bisnis yang 

berkembang pesat dengan adanya peningkatan aliran dana dari investor asing ini 

adalah industri jasa yang bergerak dalam bidang pengendalian hama permukiman 

(pest management service industry).   

Bisnis jasa pengendalian hama permukiman mengalami perkembangan 

yang pesat setelah berakhirnya krisis ekonomi dan moneter di tahun 1998. 

Pertumbuhan bisnis jasa pengendalian hama permukiman cukup signifikan 

dengan rata-rata di atas 10% per tahun. Perkembangan bisnis jasa ini didukung 

oleh masuknya investasi modal asing, pendapatan masyarakat meningkat, 

berkembangnya bisnis properti, restoran, perhotelan dan kawasan industri di 

beberapa kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar dan Medan. 

Jasa pengendalian hama permukiman dikelompokan menjadi empat segmen, yaitu 

pengendalian hama di penyimpanan, perlakuan antirayap, pengendalian tikus dan 

pengendalian hama umum. Berdasarkan survei pasar yang dilakukan oleh Ipsos 

(2013), nilai pasar dari bisnis jasa pengendalian hama permukiman di Indonesia 

yang dikerjakan oleh PCO diperkirakan sebesar Rp 280 miliar. Bisnis jasa 

pengendalian hama permukiman masih didominasi oleh segmen pengendalian 

hama di tempat penyimpanan dengan fumigasi, posisi kedua ditempati oleh 

segmen perlakuan antirayap, pengendalian tikus dan pengendalian hama umum 

seperti yang disajikan pada Tabel 1.1 berikut: 

 

Tabel 1.1 Pasar jasa pengendalian hama permukiman 

Nama Perusahaan Nilai Pasar (Rp.) Persentase (%) 

- Hama di penyimpanan 112.000.000.000 40,0 

- Perlakuan antirayap    96.600.000.000 34,5 

- Pengendalian hama umum    43.400.000.000 15,5 

- Pengendalian tikus    28.000.000.000 10,0 

Sumber: Ipsos (2013) 
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Jasa pengendalian hama permukiman pada awalnya hanya ditujukan untuk 

kalangan perusahaan dan pekerja asing, tetapi seiring berjalannya waktu mulai 

bertambah banyak rumah tangga yang menggunakan jasa pengendalian hama 

permukiman di lingkungan tempat tinggalnya, terutama untuk mengendalikan 

nyamuk demam berdarah dan pencegahan serangan rayap. Jasa pengendalian 

hama permukiman dilakukan oleh perusahaan pengendali hama profesional dan 

terlatih disebut PCO (Pest Control Operator). ASPPHAMI (Asosiasi Perusahaan 

Pengendali Hama Indonesia) merupakan organisasi resmi yang menaungi bisnis 

jasa pengendalian hama permukiman di Indonesia. ASPPHAMI memperkirakan 

terdapat sebanyak 600 perusahaan PCO, tetapi yang telah bergabung menjadi 

anggotanya berjumlah 485 perusahaan (www.aspphami.or.id). Mayoritas PCO 

tersebut merupakan perusahaan lokal yang menjalankan bisnisnya di wilayah 

Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi), Surabaya, Denpasar, 

Balikpapan, Medan, Pekanbaru, Lampung, Batam, Makasar dan Lombok. 

PCO dalam melakukan pengendalian hama menggunakan pestisida yang 

diformulasi khusus untuk hama permukiman. Pada awalnya, pestisida untuk hama 

permukiman hanya diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan-perusahaan 

multinasional, seperti BASF, Bayer, Dow, FMC, Novartis, Sumitomo dan 

Syngenta. Perusahaan pestisida dalam negeri mulai masuk dalam bisnis ini sejak 

dibukanya kesempatan berinvestasi oleh Menteri Pertanian di tahun 2003. 

Beberapa perusahan baru bermunculan sebagai formulator atau distributor 

pestisida yang diimpor dari China dan India, seperti Agricon, Biotek, Chemigard, 

Dalzon, Hextar, Makthesim, Johny Jaya Makmur dan Megasari. Hal ini 

mengakibatkan persaingan bisnis pestisida hama permukiman bertambah ketat 

sehingga menuntut setiap perusahaan untuk memproduksi pestisida berkualitas, 

memasarkannya dengan harga yang terjangkau dan memberikan pelayanan terbaik 

kepada sebagai pelanggannya. Situasi ini menyebabkan perusahaan formulator 

mengeluarkan biaya pemasaran tambahan untuk mengikat PCO yang menjadi 

aplikator produknya supaya tidak beralih menggunakan pestisida lain.  

PT Bayer Indonesia telah menekuni bisnis pestisida hama permukiman 

sejak tahun 1993 juga mengalami situasi yang sama dalam menghadapi 

persaingan bisnis terutama dengan pestisida impor dari China dan India yang 

harganya lebih murah. Manajemen perusahaan mengalokasikan anggaran 

pemasaran yang cukup besar untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas PCO 

supaya menggunakan produk Bayer secara terus-menerus. Perusahaan melakukan 

beberapa perubahan untuk menambah jaringan distribusi, memperluas wilayah 

pemasaran, menjamin ketersediaan produk, memperbanyak jumlah kemasan, 

meluncurkan produk baru dan memperkuat hubungan komersial dengan para 

stakeholder. Perubahan strategi bisnis ini meningkatkan penjualan perusahaan dan 

penguasaan pangsa pasar pestisida hama permukiman secara signifikan dalam 

kurun waktu tahun 2009-2011 seperti yang disajikan pada Tabel 1.2 berikut: 

Tabel 1.2 Kinerja penjualan dan penguasaan pangsa pasar 

Indikator 2009 2010 2011 2012 

- Persentase kenaikan penjualan (%) 41,8 39,6 25,3 14,2 

- Penguasaan pangsa pasar (%) 

- Rata-rata pertumbuhan pasar (%) 

18,6 

9,4 

23,7 

10,2 

24,5 

10,7 

22,8 

11,5 

Sumber: Data internal Bayer Indonesia 
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Kinerja penjualan Bayer mulai melambat pada tahun 2012, meskipun 

secara umum masih mengalami pertumbuhan, tetapi persentase pertumbuhan 

penjualannya lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perlambatan 

penjualan tersebut disebabkan oleh penurunan penjualan pestisida Bayer yang 

signifikan pada segmen pasar perlakuan antirayap dan pengendalian hama umum. 

Persaingan bisnis yang semakin ketat dengan hadirnya perusahaan formulator 

baru menyebabkan terjadinya perang harga. Produk antirayap yang dipasarkan 

oleh Bayer mendapatkan persaingan yang ketat dari perusahaan formulator dalam 

negeri yang mengimpor pestisida dari China dan India. Mereka cenderung 

memasarkan produknya dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan 

dengan produk antirayap dari Bayer dengan tujuan untuk mempercepat penetrasi 

pasar secara agresif. Kondisi ini menyebabkan sebagian PCO pengguna antirayap 

dari Bayer terpengaruh dan mulai beralih menggunakan produk antirayap generik 

karena harganya lebih murah.  

Penurunan penjualan pestisida Bayer pada segmen pasar pengendalian 

hama umum terjadi disebabkan oleh kebijakan internal Bayer dengan melakukan 

penarikan (streamlining) produk lama dari pasar, seperti Coopex® dan Resigen®  

yang digantikan dengan produk baru. Produk baru yang diluncurkan ke pasar, 

yaitu Aqua-K-Othrine® dan Maxforce® mendapatkan sambutan yang positif dari 

PCO, meskipun demikian kontribusi penjualan keduanya masih belum dapat 

menggantikan nilai penjualan dari produk lama. Keterlambatan penetrasi pasar 

dari produk pestisida baru disebabkan cara aplikasinya menggunakan metode 

yang sedikit berbeda dibandingkan dengan produk-produk sebelumnya. Kondisi 

ini mengakibatkan sebagian PCO salah dalam aplikasinya yang menyebabkan 

waktu aplikasi lebih lama, hasil efikasinya kurang optimal dan peningkatan 

komplen dari klien. Ketiga faktor itu menjadikan biaya operasional yang harus 

dikeluarkan oleh PCO lebih mahal ketika mereka menggunakan produk baru 

dibandingkan dengan produk lama.  

Situasi ini tentu saja tidak menguntungkan bagi Bayer yang pada tahun-

tahun sebelumnya telah mengeluarkan investasi cukup besar untuk pengembangan 

produk, meluncurkan produk baru dan melakukan perubahan jaringan distribusi. 

Oleh karena itu, manajemen perusahaan perlu memberikan perhatian yang serius, 

membuat skala perioritas dan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap 

faktor-faktor yang terkait, seperti kualitas produk dan layanan pelanggan. Evaluasi 

ini bertujuan untuk merumuskan sebuah strategi bisnis baru yang akan dijalankan 

dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Perubahan strategi tersebut tentu 

saja diperlukan untuk merespon persaingan bisnis yang semakin ketat dan supaya 

perusahaan dapat kembali meningkatkan pertumbuhan penjualan dan menjaga 

posisinya sebagai pemimpin pasar dalam industri pestisida hama permukiman. 

Bayer perlu melakukan penelitian untuk mengidentifikasi dan mengkaji faktor-

faktor yang menyebabkan terjadinya perlambatan tingkat penjualan sehingga 

mengakibatkan penguasaan pangsa pasar menurun dalam dua tahun terakhir. 

Salah satu penelitian yang perlu dilakukan adalah untuk mengidentifikasi 

karakteristik pelanggan dan pengaruh kualitas produk dan layanan pelanggan 

terhadap kepuasan dalam membentuk loyalitas PCO sebagai aplikator pestisida 

hama permukiman. 
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Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka beberapa permasalahan yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh kualitas produk pestisida hama permukiman dari Bayer 

terhadap kepuasan PCO? 

2. Bagaimana pengaruh layanan pelanggan yang disediakan oleh Bayer terhadap 

kepuasan PCO? 

3. Bagaimana tingkat kepuasan dan loyalitas PCO sebagai aplikator produk 

pestisida hama permukiman dari Bayer? 

4. Bagaimana strategi pemasaran yang seharusnya dikembangkan oleh Bayer 

untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas PCO? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian kepuasan dan loyalitas ini sebagai berikut: 

1. Menganalisis hubungan dan pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan 

PCO. 

2. Menganalisis hubungan dan pengaruh layanan pelanggan terhadap kepuasan 

PCO. 

3. Menganalisis hubungan dan pengaruh kepuasan dalam membentuk loyalitas 

PCO. 

4. Merekomendasikan strategi pemasaran kepada Bayer dalam industri pestisida 

hama permukiman. 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor apa saja 

yang berpengaruh terhadap kepuasan dalam membentuk loyalitas PCO sebagai 

aplikator pestisida hama permukiman. Para stakeholder dalam industri jasa 

pengendalian hama permukiman juga dapat mengetahui informasi lainnya tentang 

omset, nilai pembelian pestisida dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan 

PCO sebelum menentukan pestisida yang akan digunakan. Informasi-informasi di 

atas berguna untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan 

produk dan membuat strategi pemasaran yang tepat sehingga dapat memenangkan 

persaingan dalam bisnis pestisida hama permukiman. 

Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian dilakukan terhadap PCO baik perusahaan multinasional maupun 

lokal yang menjadi aplikator pestisida dari Bayer dalam kurun waktu enam bulan 

terakhir. PCO tersebut merupakan anggota ASPPHAMI yang berdomisili di 

wilayah Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, 

Medan dan Pekanbaru sebagai perwakilan dari seluruh PCO di Indonesia. Kota-

kota tersebut dipilih berdasarkan nilai pasar dari bisnis jasa pengendalian hama 

permukiman dan memberikan kontribusi utama terhadap penjualan pestisida dari 

Bayer. Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi indikator-indikator pembentuk 

kualitas produk dan layanan pelanggan, serta hubungan dan pengaruh keduanya 

terhadap kepuasan dalam membentuk loyalitas PCO sebagai aplikator pestisida 

hama permukiman.  
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