
I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini, tren gaya hidup sehat semakin mendapat perhatian dari 

masyarakat. Biaya pengobatan yang semakin tinggi mendorong masyarakat untuk 

lebih menghargai kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat. Gaya hidup 

sehat dianggap sebagai bentuk investasi berharga dan menjadi sebuah tren global 

di lingkungan masyarakat Internasional. Salah satu bentuk gaya hidup sehat ini 

adalah dengan mengurangi pengkonsumsian zat-zat yang bersifat toxic seperti 

halnya bahan kimia sintetik dan menggantinya dengan penggunaan bahan-bahan 

alami yang berasal dari tumbuhan atau lebih dikenal dengan istilah ”back to 

nature”.  

Semakin maraknya tren “back to nature” menjadi salah satu faktor 

penyebab terjadinya peningkatan permintaan terhadap tanaman obat sebagai 

bahan dasar produk obat herbal. Secara umum, peningkatan tersebut terkait 

dengan beragamnya khasiat yang terkandung di dalam tanaman obat yang 

bermanfaat sebagai penyembuh beragam penyakit. Menurut Hambali (2005), 

produk herbal adalah produk yang berasal dari tanaman herbal dengan kandungan 

khasiat tertentu dalam membantu pengobatan suatu penyakit sekaligus sebagai 

penyegar tubuh. 

Penggunaan tanaman herbal sebagai obat semakin meningkat karena 

dirasakan sebagai produk yang aman di konsumsi dan tidak menimbulkan efek 

samping karena sifat alaminya. Berdasarkan BPPT (2006), terdapat  beberapa hal 
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yang menyebabkan produk obat herbal lebih disukai, diantaranya adalah karena 

produk ini diyakini lebih aman, dapat dipergunakan untuk seluruh keluarga, 

sejalan dengan kebiasaan dan kepercayaan masyarakat seperti halnya jamu-

jamuan serta khasiatnya yang dikenal cukup manjur dengan harga terjangkau. Hal 

ini merupakan salah satu faktor utama yang mendorong minat industri farmasi 

Indonesia untuk mengembangkan produk obat herbal selain dikarenakan 

melimpahnya bahan baku yang didukung dengan kompetensi sumber daya 

manusianya. Perkembangan tren gaya hidup sehat semakin menambah potensi 

perkembangan industri obat herbal sebagai produk alternatif dari penggunaan obat 

farmasi sintetik. Hal ini berarti segmen pasar yang bisa dilayani untuk produk obat 

herbal semakin bertambah besar dan menjadikan pasar produk obat herbal sebagai 

pasar yang sangat menjanjikan. 

Menurut BPPT (2006), persaingan dalam industri obat herbal cenderung 

semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi obat herbal pada 2005 

mencapai 12 persen yaitu sekitar Rp 2,9 triliun dan diperkirakan akan terus 

mengalami pertumbuhan dengan pesat sehingga mencapai Rp 7,2 triliun pada 

2010. Menurut Sumaryono (2005), pada tahun 2004, jumlah industri obat herbal 

adalah 1.166 industri yang terdiri dari 129 industri menengah dan besar serta 

1.037 industri kecil dan rumah tangga. Jumlah ini tidak menutup kemungkinan 

untuk terus mengalami peningkatan, terutama ditambah lagi dengan adanya faktor 

krisis ekonomi yang membuat harga obat farmasi semakin mahal. Hal ini 

menciptakan daya tarik tersendiri bagi para produsen obat untuk mulai beralih 

pada produk obat herbal dan membuat kondisi pasar semakin menarik. Bahkan 
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tidak tertutup kemungkinan untuk masuknya investor baru kedalam industri obat 

herbal karena daya tarik tersebut.  

Adanya peluang pasar yang menggiurkan di industri ini menyebabkan 

bermunculan produk sejenis dengan merek berbeda yang beredar di pasar. 

Produk-produk tersebut menawarkan khasiat yang sama. Pada saat ini di 

Indonesia sedang menjamur industri pengolahan produk obat herbal dalam bentuk 

kapsul, bubuk, atau cair dengan berbagai macam merek seperti Rengganis, Dr. 

Liza, Alami, Enggal Damang, Pj Menara dan Herbal No.1. Masing-masing 

produsen berusaha agar produknya diterima oleh pelanggan dan laku di pasaran. 

Persaingan di industri produk herbal semakin kompetitif dengan masuknya 

banyak pendatang baru.  

Kebutuhan dan keinginan para pelanggan terus berubah, sehingga 

menuntut kecerdasan pemasar dalam berupaya untuk menentukan kebutuhan 

pelanggan di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Upaya untuk 

dapat memikat dan memenangkan hati pelanggan tidak cukup hanya dengan 

bermodalkan kekuatan produk saja, melainkan juga harus diketahui mengenai 

kebutuhan dan keinginan (needs dan wants) pelanggannya. Bentuk konkrit dari 

hal tersebut adalah dengan melakukan pengukuran kepuasan pelanggan dan 

melihat dampak ketidakpuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan. Menurut 

Irawan (2003), dalam dunia industri consumer goods hanya sekitar 10 persen 

perusahaan yang telah melakukan pengukuran terhadap kepuasan pelanggannya. 

Hal ini pun dilakukan hanya pada perusahaan yang berskala menengah dan besar. 

Keyakinan akan pentingnya kepuasan pelanggan di Indonesia dimulai 

sekitar awal tahun 1980 oleh beberapa perusahaan besar berskala Internasional. 



 4

Hal ini dikarenakan adanya dorongan faktor eksternal berupa pelanggan luar 

negeri yang menuntut konsistensi mutu. Perusahaan yang ingin terus exist di dunia 

bisnis Internasional menyadari pentingnya penciptaan suatu sistem yang mampu 

menjaga konsistensi kualitas (Irawan, 2003). Dengan berjalannya waktu, terjadi 

pergeseran orientasi di mana kualitas produk tidak lagi menjadi faktor yang dapat 

diandalkan untuk menjadi pembeda dengan produk pesaing. Hal ini menuntut 

perhatian dari perusahaan yang mulai terarah pada kualitas pelayanan perusahaan 

serta kompetensi karyawannya.  

Perusahaan-perusahaan di Indonesia mulai menciptakan berbagai 

program yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang dianggap penting 

dalam menciptakan kepuasan pelanggannya. Kepuasan pelanggan diungkapkan 

oleh Irawan (2003) sebagai strategi defensif dan ofensif. Hal tersebut dikatakan 

sebagai strategi defensif karena kepuasan pelanggan adalah cara yang terbaik 

untuk menahan pelanggan dari gempuran pesaing. Kepuasan pelanggan dikatakan 

sebagai strategi yang ofensif karena pelanggan yang puas akan menyebarkan word 

of mouth yang positif dan mampu menarik pelanggan baru. Kepuasan yang 

dirasakan pelanggan akan membuatnya untuk tetap loyal. 

PT. Liza Herbal International (PT. LHI) merupakan salah satu 

perusahaan yang memproduksi produk obat herbal dengan merek Dr. Liza. 

Permasalahan utama yang dihadapi oleh PT. LHI adalah pihak manajemen belum 

mengetahui mengenai kepuasan pelanggannya, sedangkan informasi mengenai 

kepuasan pelanggan tersebut dianggap penting dalam mempertahankan 

pelanggan. Selain itu, keberadaan perusahaan sebagai pemain baru di industri 

produk obat herbal mengharuskan perusahaan bersaing dengan produsen obat 
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herbal yang sudah lebih dulu dikenal dan memiliki modal yang lebih besar. 

Menurut Irawan (2003), hasil survei ICSI memberikan fakta bahwa dibutuhkan 

waktu yang cukup panjang bagi produk-produk baru untuk dapat mencapai 

kepuasan pelanggan yang tinggi. Suatu produk baru yang sudah berhasil 

membangun ekuitas mereknya, ternyata tidak menjamin bahwa kepuasan 

pelanggannya juga mencapai skor yang tinggi. Hal ini terjadi karena banyak 

pelanggan dari merek baru ini adalah kelompok trialist, yaitu pelanggan yang 

masih mencoba-coba dan cenderung heterogen.  

Kepuasan pelanggan dijelaskan oleh Irawan (2003) sebagai hubungan 

emosional antara hati pelangan dengan merek yang ditawarkan. Perusahaan 

pemilik merek baru harus selalu melakukan pemantauan pasar secara seksama. 

Setelah 2-3 tahun masuk pasar maka perusahaan harus berusaha mengetahui di 

mana para pelanggannya memang mudah untuk dipuaskan. Hal ini membutuhkan 

analisis tersendiri secara kontinyu pada pelanggannya, termasuk di dalamnya 

adalah analisis mengenai kepuasannya. Hal inilah yang mendorong PT. LHI untuk 

memperoleh pengetahuan mengenai kepuasan pelanggannya sehingga perusahaan 

dapat mempertahankan atau bahkan besar kemungkinan untuk dapat menambah 

pelanggan baru.  

1.2 Identifikasi Masalah  

Semakin banyaknya perusahaan yang masuk ke industri obat herbal 

mengakibatkan tingginya persaingan di pasar. Pelanggan dapat memilih merek 

produk yang sesuai dengan kemampuan dan seleranya. Alternatif yang 

dihadapkan pada pelanggan akan semakin banyak dan mengakibatkan harapan 
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pelanggan yang semakin tinggi. Hal ini berarti akan semakin sulit bagi perusahaan 

untuk dapat memuaskan pelanggannya. Hal serupa juga diungkapkan dalam 

Irawan (2003) yaitu tingkat persaingan dalam suatu industri yang semakin 

kompetitif akan menyebabkan pelanggan menjadi relatif lebih banyak pilihan. 

Pelanggan akan lebih mudah pindah ke perusahaan pesaing dengan penawaran 

yang lebih baik. Perpindahan pelanggan tersebut terkait dengan tingkat kepuasan 

terhadap produk, jasa atau harga yang ditawarkan perusahaan.  

Menurut Scott (2003), alasan utama gagalnya perusahaan dalam 

memberikan kepuasan pelanggan adalah karena perusahaan tersebut tidak 

memiliki informasi yang cukup mengenai pelanggannya. Perusahaan tidak 

mengetahui faktor-faktor yang dapat memuaskan ataupun mengecewakan 

pelanggannya. Hal ini hanya dapat diatasi dengan adanya umpan balik (feed back) 

dari pelanggan melalui survei. 

PT. Liza Herbal International (PT. LHI) telah memasarkan produknya 

untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan luar negeri. Saat ini 

perusahaan telah memiliki pelanggan yang sebagian besar berada di wilayah 

JABODETABEK. PT. Liza Herbal International merupakan perusahaan yang 

sedang tumbuh (grow) dengan usia perusahaan yang masih dua tahun dan dalam 

investasinya untuk grow, PT. LHI tidak ingin menjadi sia-sia (wasting money). 

Berdasarkan Parasuraman et al. (1990), investasi akan menjadi sebuah profit 

strategi jika sesuai dengan keinginan pelanggan. Hal ini menjadikan suatu 

perusahaan harus dapat mengetahui dengan baik kebutuhan dan keinginan 

pelanggannya sebagai bentuk konkrit dalam memuaskan pelanggannya.  
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Permasalahan utama yang dihadapi oleh PT. LHI adalah sampai saat ini 

perusahaan belum mengetahui tingkat kepuasan pelanggannya sedangkan 

kepuasan pelanggan dianggap pihak manajemen sebagai kunci utama untuk 

menciptakan kesuksesan jangka panjang. Sebagai pemain baru dalam industri obat 

herbal maka penting bagi perusahaan untuk memperoleh pengetahuan mengenai 

kepuasan pelanggannya yang diharapkan dapat menciptakan loyalitas pelanggan, 

mempertahankannya serta sebagai salah satu media berharga dalam usahanya 

untuk mendapatkan pelanggan baru. Pernyataan ini juga didasarkan pada 

pernyataan Scott (2003) bahwa untuk mencapai sukses jangka panjang, 

perusahaan harus membina hubungan baik dengan pelanggan. Suatu perusahaan 

tidak hanya melayani pelanggannya tetapi juga harus dapat memuaskannya. 

Perusahaan dalam aktivitasnya tidak hanya berusaha memenuhi permintaan, tetapi 

juga harus mendapatkan peluang untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan. 

1.3 Rumusan Masalah 

PT. Liza Herbal International sebagai pemain baru di industri produk 

obat herbal sampai saat ini belum mengetahui mengenai kepuasan pelanggan 

produknya. Hal ini menjadi hambatan tersendiri bagi perusahaan untuk dapat 

merumuskan strategi pemasaran yang tepat dalam mencapai target yang 

diinginkan. Pihak manajemen perlu mengetahui berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi kepuasan pelanggannya sebagai upaya untuk perbaikan kinerja 

perusahaan. Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 



 8

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan pelanggan produk obat 

herbal PT. LHI? 

2. Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan produk obat herbal PT. LHI? 

3. Bagaimana cara yang terbaik untuk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan 

produk obat herbal PT. LHI? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk : 

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan produk 

obat herbal PT. LHI. 

2. Menganalisis tingkat kepuasan pelanggan produk obat herbal PT. LHI.  

3. Merumuskan strategi peningkatan kepuasan pelanggan produk obat herbal 

PT. LHI. 

1.5 Manfaat 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi manajemen PT. Liza 

Herbal International (PT. LHI) dalam mengetahui tingkat kepuasan pelanggannya 

dan atribut yang mempengaruhinya sebagai masukan bagi manajemen untuk 

melakukan perbaikan kinerja perusahaan demi mencapai kepuasan pelanggan. 

Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan dalam mengaplikasikan teori 

yang telah diperoleh di bidang pemasaran sekaligus sebagai sarana berlatih dalam 

melakukan evaluasi dan menganalisa kepuasan pelanggan (customer satisfaction) 

khususnya pelanggan produk herbal PT. LHI. 
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1.6 Ruang Lingkup 

Penelitian ini difokuskan pada tingkat kepuasan pelanggan produk obat 

herbal capsule dengan merek Dr. Liza yang merupakan produk utama dari PT. 

Liza Herbal International (PT. LHI). Responden adalah pelanggan yang tercatat 

dalam database perusahaan atas dasar rekomendasi dari PT. LHI.  

Identifikasi model kepuasan pelanggan PT. LHI dilakukan dengan 

mengadopsi konsep kepuasan universal yang dikembangkan oleh Dutka (1994) 

terdiri atas tiga dimensi, yaitu atributes related to the product, attributes related 

to the service dan attributes related to the purchase. Ketiga dimensi tersebut 

diterjemahkan menjadi beberapa atribut yang sesuai dengan kondisi di lapangan. 




