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Minuman kesehatan adalah industri dengan pangsa pasar yang besar 
dan terus berkembang. Berbagai merek minuman kesehatan beredar di 
pasaran dengan berbagai ragam bentuk, kemasan, rasa dan atribut lainnya. 
Karena mempunyai pangsa pasar yang besar, persaingan antar produsen 
sangat kompetitif. Pasar selalu diramaikan dengan munculnya para pemain 
baru yang mencoba mengambil bagian pangsa pasar yang ada. 

PT. Taisho Indonesia adalah salah satu produsen yang memelopori 
industri minuman kesehatan di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi dan 
memasarkan produk ‘Lipovitan’ sejak tahun 1994. Saat ini Lipovitan mempunyai 
dua rasa, yaitu rasa ginseng royal jelly dan rasa madu. 

Selama 5 tahun terakhir ini PT.Taisho Indonesia mengalami kinerja yang 
terus menurun. Kinerja yang menurun ini diindikasikan dengan: (1) tidak 
stabilnya volume penjualan Lipovitan; (2) menurunnya pangsa pasar yang 
dikuasai; dan (3) menurunnya top of mind menurut penelitian pihak independen.  

Penurunan kinerja ini terjadi karena kurang optimalnya manajemen 
perusahaan di berbagai bidang. Khusus untuk kendala di bidang manajemen 
pemasaran, besar kemungkinan menurunnya kinerja ini karena PT. Taisho 
Indonesia belum memahami karakteristik dan perilaku konsumen minuman 
kesehatan. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan karakteristik 
konsumen minuman kesehatan; (2) mendeskripsikan atribut produk yang 
dianggap baik di benak konsumen; (3) menilai kinerja tiap-tiap atribut produk 
Lipovitan di benak konsumen; serta (4) membandingkan kinerja Lipovitan 
dengan kinerja para kompetitornya. Seluruhnya dengan parameter persepsi 
para konsumen minuman kesehatan. Tujuan penelitian ini diharapkan bisa 
membantu PT. Taisho Indonesia dalam menyusun strategi pemasarannya. 

Penelitian didesain sebagai penelitian survei yang mengambil sampel 
sebanyak 215 responden yang tinggal atau bekerja di Bogor dan sekitarnya. 
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian single cross sectional pada bulan 
September 2002 sampai dengan Juni 2003. Alat bantu penelitian ini adalah 
kuesioner yang dibagikan kepada responden untuk mengetahui persepsi 
konsumen terhadap minuman kesehatan yang pernah dikonsumsinya dan 
persepsi konsumen terhadap Lipovitan.  Pengambilan sampel dan penyebaran 
kuesioner dilakukan pada bulan Februari dan Maret 2003. 

Penelitian ini memakai analisis deskriptif berupa analisis frekuensi, 
analisis rata-rata dan analisis gambar. Analisis frekuensi digunakan untuk 
melihat gambaran karakteristik konsumen minuman kesehatan secara umum, 
mengetahui karakteristik masing-masing atribut yang disukai oleh konsumen, 
mengukur perpindahan merek dan menilai tingkat kepuasan konsumen 
terhadap produk Lipovitan. Analisis frekuensi juga digunakan untuk menyiapkan 
data yang akan dianalisis lebih lanjut dengan alat analisis lainnya. Analisis rata-
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rata ranking digunakan untuk mengetahui penilaian konsumen terhadap urutan 
kinerja beberapa merek berdasarkan atribut produk yang dinilai, serta 
menyiapkan data untuk dianalisis lebih lanjut dengan analisis multidimensional 
scaling. Analisis multidimensional scaling digunakan untuk memetakan posisi 
Lipovitan di antara para kompetitornya berdasarkan persepsi konsumen 
minuman kesehatan terhadap masing-masing atribut produk yang dinilai. 
Penelitian juga menggunakan analisis cross tabulation digunakan untuk 
mengetahui hubungan antara beberapa variabel yang menarik, seperti: hubung-
an antara pendidikan dengan pola konsumsi, hubungan antara pengetahuan 
tentang caffeine dan atribut keamanan produk, serta mengukur tingkat loyalitas 
konsumen terhadap merek yang disukainya. 

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu: konsumen 
minuman kesehatan mempunyai karakteristik yang unik. Bagian terbesar dari 
mereka adalah laki-laki, sudah menikah, berumur antara 20 sampai dengan 40 
tahun dan bekerja dengan penghasilan menengah ke bawah. Pola pembelian 
minuman kesehatan tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, status pekerjaan, 
tingkat konsumsi atau pengetahuan tentang dampak negatif caffeine. Minuman 
kesehatan diposisikan sebagai produk darurat, yaitu produk yang dibeli pada 
saat-saat tertentu saja jika konsumen benar-benar membutuhkannya. 
Konsumen tidak menganggap minuman kesehatan adalah kebutuhan primer 
yang harus selalu ada. 

Konsumen minuman kesehatan sebagian besar loyal terhadap merek 
minuman kesehatan yang dikonsumsinya. Sepertiga di antara mereka bahkan 
akan mencari merek yang sama di tempat lain jika mereka tidak mene-
mukannya di tempat belanjanya saat itu. Merek yang paling diminati konsumen 
saat ini adalah Kratingdaeng. Hal ini sesuai dengan kenyataan di pasar yang 
menunjukkan bahwa Kratingdaeng (dan Extra Joss) adalah pemimpin pasar 
saat ini. 

Konsumen mempunyai persepsi bahwa karakteristik produk minuman 
yang baik adalah: tersedia di mana-mana, mempunyai dampak negatif minimal, 
memiliki iklan yang paling menarik, beraroma jeruk/lemon, rasa asam manis, 
harga berkisar Rp 2000,00 sampai dengan 2.500,00 per botol, bermanfaat 
untuk menghilangkan lelah, segera dapat dirasakan reaksinya, berwarna kuning 
dalam kemasan botol kaca. 

Di benak konsumen, Kratingdaeng unggul dalam tujuh atribut produk, 
Extra Joss unggul di tiga atribut produk, sedangkan Lipovitan hanya unggul di 
atribut keamanan dikonsumsi. 

Untuk atribut kemasan, konsumen sebagian besar memilih botol kaca 
sebagai kemasan paling menarik. Kemasan dalam kaleng mempunyai jumlah 
pemilih yang paling sedikit. Hal ini memberikan masukan pada PT. Taisho 
Indonesia untuk kembali mengkaji lebih mendalam tentang rencananya untuk 
memasarkan Lipovitan dalam kemasan kaleng. 

PT. Taisho Indonesia harus membenahi atribut kemudahan diperoleh 
karena konsumen mempunyai persepsi bahwa Lipovitan mempunyai kinerja 
yang buruk untuk atribut ini. Lipovitan harus ada di tempat-tempat yang tepat 
dan strategis sehingga memungkinkan konsumen mendapatkannya dengan 
mudah. 
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Demikian halnya dengan atribut iklan. Iklan Lipovitan memiliki kinerja 
yang kurang memuaskan untuk atribut ini. Saat ini Lipovitan hanya mempunyai 
satu jenis iklan di televisi yang semakin lama semakin jarang ditayangkan. 
Seharusnya PT. Taisho Indonesia membuat beberapa macam iklan yang lebih 
menarik, memberikan pengetahuan tentang kelebihan Lipovitan dan 
ditayangkan dengan frekuensi yang lebih sering. Atribut iklan ini sangat penting 
mengingat banyaknya calon konsumen Lipovitan yang potensial dan belum 
tertangani dengan serius. 

Lipovitan harus menjaga dan terus mempromosikan kelebihannya dalam 
atribut keamanan dikonsumsi ke konsumen dan calon konsumen agar tetap 
bisa bersaing di pasar minuman kesehatan. 

Sebagian besar konsumen yang sudah pernah mengkonsumsi Lipovitan 
memberikan komentar ‘puas’ untuk rata-rata total atribut produk Lipovitan. 
Namun, bagi konsumen yang baru sekali mencoba produk Lipovitan, mereka 
memberikan komentar ‘biasa saja’ untuk rata-rata total atribut Lipovitan. Terlihat 
kecenderungan bahwa konsumen yang setia pada Lipovitan mempunyai kesan 
bahwa atribut Lipovitan cukup memuaskan mereka.   

Di antara para pesaingnya, Lipovitan ada di peringkat ketiga merek 
produk yang menarik, di bawah Kratingdaeng dan Extra Joss. Lipovitan ditem-
patkan dalam kuadran multidimensional scaling yang sama dan hampir berhim-
pitan dengan Hemaviton dan Extra Joss. Hal ini mengandung arti bahwa 
Lipovitan, secara total atribut, dipandang mirip dengan Extra Joss dan 
Hemaviton. Kratingdaeng ada pada kuadran yang sama tetapi menjorok ke 
kanan sendirian. Hal ini berarti, secara keseluruhan, Kratingdaeng memiliki 
kinerja atribut yang lebih baik. 

Berdasarkan peran yang dimiliki dalam pasar minuman kesehatan, 
Lipovitan adalah pengikut pasar (market follower). Strategi terbaik pengikut 
pasar adalah ‘menemani’ pemimpin pasar (market leader). Strategi menantang 
pemimpin pasar secara langsung adalah riskan. Strategi menemani pemimpin 
pasar bisa dilakukan dengan ‘meniru’ beberapa atribut produk pemimpin pasar 
dan tetap menjaga atribut produk sendiri yang memiliki kinerja baik. Pengikut 
pasar juga harus selalu menjaga loyalitas konsumen, menekan harga produksi 
karena sewaktu-waktu dapat diserang oleh pesaing, dan selalu siap untuk me-
masuki pasar baru saat pasar tersebut baru terbuka. 
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