
 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Perkembangan industri peternakan di Indonesia masih didominasi dari sektor 

industri perunggasan.  Hal ini dapat ditinjau dari  data Asosiasi Obat Hewan Indonesia 

(ASOHI, 2009), dimana 100% pasar lokal industri peternakan berdasarkan spesies 60,2% 

dikuasai oleh industri perunggasan (Tabel 1). 

Tabel 1. Data Profil Industri Peternakan Tahun 2009  

Industri Value 
 (Miliar Rp) (%) 

Broiler 684,2 34,6 

Layer 357,0 18,1 

Male Layer 46,8 2,4 
Poultry 

PS 100,0 5,1 

Sub Total 1.188,0 60,2 

Goat/Sheep 130,0 6,6 

Pig 57,6 2,9 

Cattle 165,0 8,4 
Livestock 

Dairy 13,2 0,7 

Sub Total 365,8 18,5 

Anjing Ras 49,2 2,5 Companion 

Animal Anjing Kampung 12,0 0,6 

Sub Total 440,2 22,3 

Feed Additive   360,0 18,2 

TOTAL 1.975,0 100 

Sumber: Seminar Perunggasan ASOHI , 2009  

 Perkembangan dalam industri perunggasan ini sejalan dengan meningkatnya bisnis 

obat hewan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah populasi  



 

perunggasan di Indonesia maka bertumbuh pula perusahaan yang bergerak dalam bisnis 

obat hewan baik perusahaan lokal maupun non lokal (PMA). Obat hewan sangat 

diperlukan sebagai pendukung dalam perkembangan bisnis perunggasan, peranan obat 

hewan tersebut sangat diperlukan dalam manajemen kesehatan hewan baik sebagai 

pencegah, pengendalian, pemeliharaan, dan penyembuhan. Sedangkan tumbuhnya  

perusahaan obat hewan ini terkait dalam bisnis produksi, penyediaan dan pendistribusian 

obat hewan yang sangat diperlukan dalam menajemen kesehatan hewan. Berdasarkan 

penggolongannya  perusahaan obat hewan dapat terbagi-bagi menjadi golongan 

produsen, importir, eksportir, distributor dan PMT (perusahaan makanan ternak yang 

mencampur obat hewan sendiri).  Sesuai data dari sumber Direktorat Jendral Peternakan 

bulan Juni 2009 perkembangan perusahaan obat hewan saat ini mengalami kemajuan 

yang sangat meningkat  dari tahun ke tahunnya. Hal ini dapat terlihat dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Perkembangan Perusahaan Obat Hewan di Indonesia 

Type Perusahaan Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 
Produsen 77 77 77 
Importir 329 333 336 
Eksportir 7 7 7 

Distributor 234 240 245 
PMT 26 27 29 
Total 673 684 694 

Sumber : Direktorat Jendral Peternakan,  Juni 2009 
Keterangan : PMT ( Perusahaan makanan   ternak yang mencampur obat hewan) 
 
 Dari penggolongan perusahaan obat hewan di atas dapat dilihat bahwa peningkatan 

jumlah perusahaan importir sejalan dengan peningkatan jumlah perusahaan distributor. 

Hal ini sesuai dengan kenyataannya karena banyak perusahaan importir yang tidak bisa 

mendistribusikan secara langsung obat hewan yang diimpornya, jadi perusahaan tersebut 



 

harus menunjuk salah satu perusahaan lokal untuk melakukan pendistribusian obat hewan 

tersebut. Kondisi seperti inilah yang membuat semakin banyak berdirinya perusahaan 

obat hewan. Selain jumlah perusahaannya yang bertambah, jumlah obat hewan yang ada 

di pasaran pun beragam jenis dan jumlahnya. Berdasarkan klasifikasinya Obat hewan 

dapat digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu kelompok biologicals (kelompok vaksin 

baik vaksin live atau vaksin inaktif), pharma (obat-obatan kimiawi) dan pharma feed 

additive (obat-obatan pemacu pertumbuhan). Peningkatan penjualan obat hewan dapat 

dilihat pada Tabel 3.   

Tabel 3. Penjualan Obat Hewan Tahun 2010 dan Prediksi Tahun 2011   

2010 2011 Obat Hewan 
Value 

(Milyar Rupiah) % Value 
(Milyar Rupiah) % 

Biologicals 617,6 30,8 693,8 32,1 
Pharma 461,5 23,1 489,7 22,6 
Pharma FA 921,2 46,1 980,0 45,3 
Total 2.000,3 100,0 2.163,5 100,0 

Sumber: ASOHI, 2010 

Berdasarkan sumber dari Direktorat Jendral Peternakan tahun 2009, terlihat pertambahan 

yang sangat meningkat jumlah obat hewan yang terdaftar di Indonesia. Hal ini  dapat 

terlihat dalam Tabel 4. 

Tabel 4. Perkembangan Daftar Obat Hewan Terdaftar di Indonesia 

Obat Hewan 2007 2008 2009 
Biologicals 490 496 515
Farmasetik 1.078 1.153 1.248
Premiks 287 305 361
Lain-Lain 63 64 64
T  O  T  A  L 1.918 2.018 2.188

Sumber : Direktorat Jend Peternakan , Juni 2009 
 



 

Pada artikel Kompas edisi Sabtu, 31 Oktober 2009, disebutkan bahwa total nilai 

penjualan obat hewan tahun 2009 mencapai 1,9 triliun rupiah atau naik sekitar 6% 

dibandingkan 2008. Pujiono (2009) mengungkapkan di tahun 2010 nilai penjualan obat 

hewan akan tumbuh 11% dibanding tahun 2009 menjadi 2,2 triliun rupiah. Prediksi itu 

didasarkan pada penilaian perekonomian Indonesia secara mikro tahun 2010 akan relatif 

lebih baik.  

 Dengan fakta-fakta tersebut yang menyatakan bahwa makin pesatnya pertumbuhan 

perusahaan  di bisnis obat hewan, sementara pertumbuhan industri perunggasan hanya 

sekitar 11% dan kebutuhan obat hewan sendiri menempati porsi 4-5% dari total biaya 

produksi perunggasan maka dapat dilihat bahwa akan terjadi persaingan yang semakin 

keras dan  ketat di antara perusahaan obat hewan. Bagi perusahaan pendatang baru yang 

akan terjun ke bisnis obat hewan harus mengetahui dan memahami problem  utama yang 

akan dihadapi dalam bisnis tersebut.  

 Beberapa sumber masalah utama  yang dihadapi pada industri ini adalah: skala 

ekonomis, diferensiasi produk, kebutuhan modal, switching cost,  jalur distribusi, 

keunggulan produk dan kebijakan pemerintah. Tidak ketinggalan hal ini juga akan 

menimpa perusahaan lama yang bergerak di bisnis obat hewan. Persaingan antar 

perusahaan yang ada dan telah mendapatkan ijin dari pemerintah menjadikan industri 

obat hewan cukup hiper-kompetitif.  Data tahun 2009 berikut ini dapat menjadi gambaran 

tentang kemampuan PT VSN dalam merebut market share di industri perunggasan.  

 Berdasarkan data Tabel 5, dari top ten perusahaan yang bergerak dalam industri 

perunggasan, PT VSN berada pada peringkat keempat dengan menguasai pangsa pasar 

sebesar 13% dari total keseluruhan pangsa pasar obat hewan yang ada di Indonesia. 



 

Dengan selisih yang tidak signifikan antar masing-masing peringkat, maka akan mudah 

sekali terjadinya perubahaan peringkat jika PT VSN tidak fokus dalam menjaga kualitas 

produk dan pelayanan kepada pelanggan 

Tabel  5. Market Share PT VSN dalam Persaingan Industri Perunggasan 
No Nama Perusahaan Market share (%) 

1. A 20 
2. B 16 
3. C 14 
4. PT VSN 13 
5. D 11 
6. E 7 
7. F 5 
8. G 3 
9. H 3 
10. I 2 
11. Other Company 6 

TOTAL 100 
Sumber: ASOHI , 2009  

 Persaingan bisnis obat hewan juga dialami oleh PT VSN, sebagai salah satu pemain 

di bisnis obat hewan di Indonesia.  Pada 2009, PT VSN menguasai 10% market share 

produk vaksin IBD, 60% market share produk vaksin AI, 17% market share produk 

vaksin ND (Japfa, 2009). PT VSN pun mengalami pertumbuhan sebesar 77,2% di tahun 

2010. Kenyataan tentang terus tumbuh dan ketatnya persaingan di industri obat hewan 

khususnya dalam bentuk biologicals tersebut, maka penting bagi PT VSN mengatur 

strategi guna memenangkan persaingan. Selain strategi pemasaran yang handal, penting 

pula bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi untuk mengukur kinerja perusahaan. 

Supranto (2001) menguraikan bahwa pada hakikatnya, tiap perusahaan mengenal 3 unsur 

keunggulan daya saing, yaitu (1) keunggulan sumber daya; (2) keunggulan posisional; (3) 



 

keunggulan kinerja. Keunggulan kinerja meliputi kepuasan dan kesetiaan pelanggan, 

pangsa pasar dan kemampu-labaan.  

 Dengan adanya fakta bahwa masih besarnya kesempatan perusahaan berskala 

nasional memenuhi kebutuhan obat hewan (terutama produk biological) dapat 

mendorong pertumbuhan industri obat hewan dan meningkatkan persaingan yang ada 

diantara perusahaan obat hewan baik lokal maupun non lokal. Selain itu terciptanya 

peluang pasar yang menggiurkan di industri obat hewan ini menyebabkan bermunculan 

produk dengan brand berbeda yang beredar di pasaran. Produk yang diproduksi 

menawarkan khasiat yang sama. Masing-masing produsen berusaha agar produknya 

dapat diterima oleh pelanggan dan laku di pasaran. Persaingan di industri obat hewan ini 

semakin kompetitif dengan masuknya banyak pendatang baru. Kebutuhan dan keinginan 

pelanggan terus berubah, sehingga menuntut kecerdasan pemasar/produsen dalam upaya 

untuk menentukan kebutuhan pelanggan di masa sekarang ataupun di masa yang akan 

datang.  

 Upaya untuk dapat memikat dan memenangkan hati pelanggan tidak  hanya dengan 

bermodalkan kekuatan produk saja, melainkan juga harus diketahui mengenai kebutuhan 

dan keinginan (needs dan wants) pelanggannya. Bentuk nyata 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% perusahaan yang telah melakukan pengukuran 

terhadap kepuasan pelanggannya. Hal ini pun dilakukan hanya pada perusahaan yang 

berskala  menengah dan besar. Sedangkan untuk perusahaan obat hewan upaya ini jarang 

sekali dilakukan. 



 

 Keyakinan akan pentingnya kepuasan pelanggan di Indonesia dimulai sekitar awal 

tahun 1980 oleh beberapa perusahaan besar berskala internasional. 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 dimana kualitas 

produk tidak lagi menjadi faktor yang dapat diandalkan untuk 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 defensive dan ofensif. Hal tersebut dikatakan sebagai strategi defensive karena 

kepuasan pelanggan adalah cara yang terbaik untuk menahan pelanggan dari gempuran 

pesaing. Kepuasan pelanggan dikatakan sebagai strategi 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.  

 Permasalahan utama yang dihadapi PT. VSN adalah peningkatan persaingan bisnis 

diantara kompetitor obat hewan baik pesaing lama maupun pendatang baru  dalam 

merebut pasar di lapangan. Sebagai perusahaan industri biologicals lokal pertama di 

Indonesia PT. VSN dituntut agar selalu dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan 

pendatang baru lainnya. Oleh karena itu PT. VSN berusaha meningkatkan kualitas 

produk dan pelayanannya di pelanggan. Salah satu langkah yang ditempuh pihak 



 

manajemen PT. VSN akan memberlakukan sertifikasi ISO 9001 : 2008 untuk 

meningkatkan kualitas produk vaksin yang dihasilkannya dan juga pelayanannya ke 

pelanggan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan sertifikasi ISO 

tersebut adalah pihak manajemen PT. VSN harus melakukan evaluasi kepuasan 

pelanggannya sekaligus melakukan perbaikan atau peningkatan mutu dari kualitas produk 

yang dihasilkannya. Saat ini  pihak manajemen belum pernah melakukan dan 

mengevaluasi mengenai kepuasan pelanggan.  Berdasarkan hal itu, maka penting bagi 

PT. VSN untuk melakukan analisa kepuasan pelanggannya sehingga perusahaan dapat 

mempertahankan atau bahkan besar kemungkinan untuk dapat menambah pelanggan baru 

demi memenangkan kompetisi di industri yang makin ketat. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Semakin banyaknya perusahaan yang masuk ke dalam industri obat hewan 

mengakibatkan tingginya persaingan yang sangat ketat di pasaran. Pelanggan dapat 

memilih  product brand yang sesuai dengan kemampuan dan seleranya. Alternatif yang 

dihadapkan pada pelanggan akan semakin banyak dan mengakibatkan harapan pelanggan 

yang semakin tinggi. Untuk menjadi unggul dalam persaingan, diperlukan jasa pelayanan 

yang baik dari setiap perusahaan sehingga dapat memuaskan pelanggan. Hal ini tentunya 

akan menciptakan loyalitas pelanggan yang memang menjadi tujuan utama dari setiap 

perusahaan. Para pesaing yang bergerak dibidang bisnis obat hewan (khususnya produk 

biologicals) ini antara lain Medion dan Capri merupakan pesaing utama dari PT VSN 

karena perusahaan tersebut sama-sama berfungsi sebagai perusahaan produsen dan 

distributor produk hewan lokal (biologicals) di Indonesia. 



 

 Saat ini permasalahan yang sangat penting yang dihadapi oleh PT VSN adalah 

ketersediaan stok produk yang akan didistribusikan ke pelanggan melalui distributor PT 

VSN yang sering sekali terjadi kekosongan. Hal ini dapat menurunkan tingkat 

kepercayaan dari pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh PT VSN. Dari data 

produksi produk biologicals tahun 2009-2010 dapat diinformasikan bahwa sekitar 4 

bulan dalam 12 bulan terakhir, PT VSN mengalami kekosongan produk terutama produk-

produk yang fast moving. Kondisi yang terjadi saat ini di PT VSN menginspirasikan 

untuk melakukan evaluasi kepuasan dan loyalitas pelanggan PT VSN terhadap kinerja 

perusahaan selama ini. Selain itu dalam rangka meningkatkan kualitas dan pelayanan dari 

PT VSN yang ingin menerapkannya sertifikasi ISO 9001:2008 maka untuk memenuhi 

persyaratan tersebut PT VSN dianjurkan untuk melakukan evaluasi kepuasan pelanggan.  

 Memuaskan pelanggan merupakan strategi yang paling baik dalam menghadapi 

persaingan diantara perusahaan sejenis diantaranya dengan peningkatan dari segi mutu 

pelayanan. Semakin baik pelayanan yang diberikan, maka semakin membuat pelanggan 

percaya dan loyal terhadap pilihan produknya. Mutu pelayanan yang diterima oleh 

pelanggan dapat mempengaruhi tingkat penjualan. Untuk itu diperlukan identifikasi 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan sangat penting dilakukan untuk 

membangun kepuasan serta menciptakan loyalitas pelanggan khususnya dalam industrri 

bisnis obat hewan. Proses menarik pelanggan baru relatif lebih sulit dan membutuhkan 

biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan mempertahankan pelanggan lama (Aaker et 

al, 1995).  

 Situasi ini menjadi hambatan tersendiri bagi setiap 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. Perlunya dilakukan 

penelitian untuk mengkaji kepuasan dan loyalitas dari pengguna produk obat hewan di 

PT VSN dan bagaimana bentuk hubungan antara kepuasan (Customer Satisfaction) 

dengan loyalitas pelanggan (Customer Loyality).  Dengan adanya gambaran mengenai 

loyalitas pelanggan maka dapat dipertimbangkan kemungkinan pelanggan dapat beralih 

ke merek lain, terutama jika dipengaruhi oleh perubahan harga, kualitas mutu produk 

yang ditawarkan, kualitas layanan/service yang diterima pelanggan dan atribut yang 

lainnya. 

Berdasarkan permasalahan dan uraian tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut :  

a. Bagaimana  karakteristik pelanggan PT  VSN? 

b. Faktor-faktor  apa saja yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan  dilihat 

dari segi pelayanan PT VSN ?   

c. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan (diperbaiki) demi mempertahankan dan 

meningkatkan kualitas pelayanan PT  VSN? 

d. Bagaimana  hubungan karakteristik pelanggan dengan tingkat kepuasan   

pelanggan terhadap pelayanan PT. VSN?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan  perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Mengidentifikasi pelanggan PT VSN berdasarkan karakteristik demografi. 



 

b. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap 

pelayanan PT VSN. 

c. Menganalisis informasi pelanggan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan 

PT VSN. 

d. Menganalisis hubungan/korelasi antara karakteristik demografi pelanggan dengan  

tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan  PT VSN. 

e. Merumuskan implikasi manajerial terhadap analisis kepuasan pelanggan PT VSN. 
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