
 

I. PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Meningkatnya kesadaran untuk hidup sehat dan menjalankan aktivitas 

dengan tubuh yang bugar memicu munculnya gagasan produsen untuk me-

nawarkan minuman kesehatan pada masyarakat Indonesia. Meskipun sam-

pai saat ini belum ada definisi serta penggolongan minuman kesehatan seca-

ra pasti dan jelas, dari segi bahan bakunya minuman kesehatan dapat dibagi 

menjadi dua kelompok, yaitu minuman kesehatan yang berbahan dasar air 

dan yang berbahan dasar susu skim.  

Berbagai jenis dan merek minuman kesehatan ditawarkan di pasar 

dengan promosi besar-besaran, baik melalui iklan di media cetak maupun 

media elektronik. Tidak seperti minuman ringan (soft drink) dan air minum 

dalam kemasan yang menawarkan kelebihannya untuk melepaskan da-

haga, sebagian besar promosi minuman kesehatan berusaha mencipta-

kan kesan minuman kesehatan sebagai lambang kekuatan dan vitalitas 

bagi peminumnya. 

Sejak minuman kesehatan pertama kali diperkenalkan di Indonesia 

sekitar pertengahan tahun 1980, pasar produk minuman kesehatan berkem-

bang dengan pesat. Data konsumsi minuman kesehatan periode 1991 – 

1997 yang dihimpun oleh Indocommercial dalam surveinya pada tahun 1998 

menunjukkan perkembangan konsumsi rata-rata pertahun sebesar 69,07 %. 

Sedangkan, data konsumsi minuman kesehatan untuk tahun 1998 sampai 

dengan tahun 2002 terekam oleh A.C. Nielsen dengan pertumbuhan rata-



 

 2

rata sebesar 26,56 %. Data perkembangan konsumsi minuman kesehatan 

tersebut terlihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.  

 
Tabel 1. Perkembangan Konsumsi Minuman Kesehatan di Indonesia 

Periode 1991 – 1997 
 

Tahun Konsumsi 
(liter) Pertumbuhan (%/tahun) 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

5.083.081 
10.579.182 
17.159.764 
29.723.523 
57.480.293 
91.154.467 

108.404.605 

- 
108,13  

62,20  
73,22  
93,38  
58,58  
18,92  

Rata-rata pertumbuhan konsumsi per tahun 69,07  
Sumber data: Hasil Survei Indocommercial tahun 1998. 

 
Tabel 2. Perkembangan Konsumsi Minuman Kesehatan untuk 

Periode 1998 – 2002 
 

Tahun konsumsi 
(juta pcs)* Pertumbuhan (%/tahun) 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

14.074,13 
17.163,01 
26.351.15 
34.155.07 
34.551,05 

- 
21,95  
53,53  
29,62  

1,16 
Rata-rata pertumbuhan konsumsi per tahun 26,56  

*) Keterangan : satu pcs setara dengan 200 ml  
Sumber data : Hasil survei A.C. Nielsen tahun 2003. 

Dari sisi produksi, produksi minuman kesehatan mengalami per-

tumbuhan yang sangat pesat sejak awal tahun 1990 sampai dengan 1997. 

Namun demikian, sampai dengan akhir tahun 1997, produksi minuman 

kesehatan dalam negeri ternyata belum dapat menutup permintaan pasar 

lokal. Selama periode tersebut pertumbuhan produksi rata-rata mencapai 

angka 45,82%. Sampai dengan akhir tahun 1997 pangsa pasar minuman 

kesehatan masih didominasi oleh produk impor. Pada saat itu sebagian 

besar produk impor berasal dari Thailand dengan merek produk Krating-

daeng. Impor minuman kesehatan berkurang sejak akhir tahun 1998 karena 
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Kratingdaeng mulai diproduksi di Indonesia oleh PT. Asia Health Energi 

Beverages Co. Ltd. Tabel 3 menunjukkan perkembangan produksi lokal dan 

impor minuman kesehatan selama periode 1991 – 1997. 

 
Tabel 3. Perkembangan Produksi Lokal dan Impor Minuman Kesehat-

an Periode 1991 – 1997 
 

 
Tahun 

Jumlah 
Produksi 

(liter) 

Pertum- 
buhan 

(%) 

Jumlah 
Impor 
(liter) 

Pertum- 
Buhan 

(%) 

Jumlah 
Produksi 
Nasional 

(US$) 

Pertum- 
buhan 

(%) 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

4.648.967 
8.238.075 

12.091.147 
19.172.370 
30.360.499 
37.356.455 
41.452.563 

- 
77,20 
46,77 
58,57 
58,36 
23,04 
10,96 

434.114 
2.341.107 
5.068.617 

10.551.153 
27.119.794 
53.798.012 
66.952.042 

- 
439,28 
116,51 
108,17 
157,03 

98,37 
24,45 

379.983 
1.428.435 
2.658.412 
5.787.933 

14.933.545 
32.378.839 
39.724.764 

- 
275,92 

86,11 
117,72 
158,01 
116,82 

22,69 
Rata-rata tahunan 45,82 22.395.634 157,30 13.898.844 129,54 

Sumber data: Hasil Survei Indocommercial tahun 1998. 

 
Pasar yang luas dan senantiasa berkembang membuat persaingan 

antar produsen minuman kesehatan menjadi sangat kuat. Kondisi ini juga 

menarik beberapa produsen baru yang ingin mengambil bagian pangsa 

pasar yang ada. Berdasarkan data Indocommercial sampai dengan tahun 

1997 terdapat 24 produsen minuman kesehatan yang aktif memproduksi 

minuman kesehatan. Profil produsen minuman kesehatan tersebut terlihat 

pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Profil Industri Minuman Kesehatan sampai dengan Akhir 1997 
 
No Produsen Lokasi Kapasitas 

(liter) Merek Kemasan Isi 
(ml) 

1. 
2. 
 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 

8. 
9. 
 

10. 
 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

 
21. 
22. 
23. 
 

PT. Pola Sehat Industri 
PT. Yakult Indonesia Per-
sada 
PT. Budicita Multirama 
PT. Martina Berto 
PT. Asia Health 
PT. Jamu Air Mancur 
PT. Konimex Pharmaceu-
tical Lab. Ind. 
PT. Leo Agung Raya 
PT. Pradja Pharmaceutical 
Ind. 
PT. Triyasa Nagamas 
Farma 
PT. Ultrajaya Milk Ind. 
PT. Saka Farma 
PT. Ifars 
PT. Schering Indonesia 
PT. Sinde Budi Sentosa 
Pharmaceutical Lab. Ind. 
PT. Taisho Indonesia 
PT. Jangkar Jati 
PT. Gatorade Indonesia 
PT. Hexpharm Djaja Lab. 
PT. Konimex Pharmaceu-
tical Lab. Ind. 
PT. Otsuka Indonesia 
PT. Polari Limunusa Inti 
PT. Ajinomoto Cipta 
Beverage 

Jakarta 
Jakarta 
 
Jakarta 
Jakarta 
Sukabumi 
Solo 
Solo 
 
Semarang 
Citeureup 
 
Jakarta 
 
Bandung 
Semarang 
Surakarta 
Jakarta 
Bekasi 
 
Cipanas 
Jakarta 
Cikarang 
Cipanas 
Sidoarjo 
 
Lawang 
Tangerang 
Bekasi 
 

10.000.000 
14.235.000 

 
1.100.000 

100.000 
36.000.000 
1.400.000 

990.000 
 

550.000 
1.200.000 

 
995.000 

 
175.000 
150.000 
10.000 

102.000 
150.000 

 
900.000 
733.250 

24.500.000 
900.000 

- 
 

16.500.000 
10.000.000 

417.400 
 

Vita-Charm 
Yakult 
 
Panther 
Bertonest 
Kratingdaeng
Mukasa 
Fit-up 
 
Leo ginseng 
Bacchus-D 
 
Nagatan 
 
Ultra Ginseng 
Saka Ginseng 
Vitopar 
Ginsana 
Ener Bee 
 
Lipovitan 
Michi 
Gatorade 
Cooling Plus 
Sprint 
 
Pocari Sweat 
100 Plus 
Terra 
 

Btl. Plastik 
Btl. Plastik 
 
Botol kaca 
Botol kaca 
Botol kaca 
Botol kaca 
Botol kaca 
 
Botol kaca 
Botol kaca 
 
Botol kaca 
 
Tetra pack 
Tetra Pack 
Botol kaca 
Botol kaca 
Kaleng 
 
Botol kaca 
Kaleng 
Botol kaca 
Botol kaca 
Botol kaca 
 
Botol kaca 
Kaleng 
Kaleng 
 

100 
65 

 
150 

- 
150 
60 

150 
 

- 
100 

 
125 

 
125 
100 

- 
30 

250 
 

150 
330 
350 
250 

- 
 

330 
330 
330 

 
 Total kapasitas 125.057.650    
Sumber data: Hasil Survei Indocommercial tahun 1998 

 
Sampai dengan tengah tahun 2002, meskipun beberapa produsen 

menghentikan produksinya karena kalah bersaing dan tidak mendapatkan 

bagian pasar yang cukup, segera muncul para produsen baru meramaikan 

pasar produk ini. Contoh produk yang kalah bersaing dan saat ini harus 

hilang dari pasaran adalah minuman kesehatan bermerek Enzy, Panther, 

Mukasa, Bee Strong dan Leo Ginseng. Di sisi lain, para pendatang baru 

yang berhasil adalah PT. Bintang Toedjoe dengan merek produk Extra Joss, 

dan PT. Tempo Scan Pacifik dan Tbk. dengan merek produk Hemaviton. 

Pasar minuman kesehatan semakin ramai dengan strategi masing-masing 
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produsen yang semakin variatif untuk mengambil pangsa pasar yang ada. 

Selain persaingan dalam hal promosi, para produsen juga meluncurkan ber-

bagai inovasi produk dengan berbagai bentuk dan kemasan minuman kese-

hatan yang semakin bervariasi. Saat ini terdapat berbagai bentuk minuman 

kesehatan di pasar. Beberapa di antaranya adalah minuman kesehatan cair, 

serbuk serta tablet effervescent1. Konsumen juga dimanjakan dengan berba-

gai jenis kemasan minuman kesehatan. Beberapa jenis kemasan minuman 

kesehatan di pasar di antaranya botol kaca, botol plastik, kaleng, sachet dan 

tabung kaleng (untuk minuman kesehatan berbentuk tablet effervescent). 

Secara sepintas terlihat bahwa masing-masing perusahaan telah mencoba 

mendesain atribut minuman kesehatan yang mereka produksi seoptimal 

mungkin sesuai dengan keinginan konsumen. 

Kerasnya persaingan di pasar minuman kesehatan ini, selain memak-

sa beberapa produsen untuk menutup usahanya, ternyata memunculkan be-

berapa pemain baru yang berhasil merebut bagian pangsa pasar cukup be-

sar. Contoh yang paling nyata adalah PT. Bintang Toedjoe dengan produk-

nya yang bermerek Extra Joss. Dengan strategi bentuk dan kemasan produk 

yang berbeda, harga jual yang murah, promosi yang gencar di berbagai me-

dia massa, serta kemudahannya dijangkau oleh masyarakat sampai ke pelo-

sok desa, meskipun belum mengalahkan Kratingdaeng, menempatkan Extra 

Joss sebagai produk yang diminati konsumen melebihi produsen-produsen 

yang lebih dulu bermain di pasar minuman kesehatan. Meskipun pada awal-

nya para produsen minuman kesehatan belum menganggap Extra Joss seba-

 
1 Padanan kata untuk effervescent adalah berbuih atau berbusa. Dalam konteks minuman kese-
hatan, tablet effervescent adalah tablet yang dapat larut dalam air 
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gai pesaing langsung di pasar minuman kesehatan berbentuk cair, dengan 

berkembangnya waktu, ternyata Extra Joss terbukti telah mengambil bagian 

pasar minuman kesehatan cair dengan persentase yang sangat besar. 

Harian Suara Merdeka pada tanggal 7 September 2002 menulis bahwa ber-

dasarkan penelitian A.C. Nielsen, Extra Joss menguasai 52% pangsa pasar 

minuman kesehatan nasional. Bahkan, dengan kreativitas dan keberanian pi-

hak manajemen dalam melakukan promosi tentang produk ini, majalah Swa 

memprediksikan Extra Joss akan semakin diminati konsumen. Extra Joss 

pula yang memulai dan memberi inspirasi beberapa produsen untuk menge-

luarkan minuman kesehatan berbentuk serbuk dan tablet effervescent. 

Berdasarkan hasil survei majalah bisnis Swa bekerja sama dengan 

Frontier Marketing & Research Consultant dan PT. MARS (PT. Capricorn 

Mars Indonesia), selama periode 1999 sampai dengan 2001 konsumen pro-

duk minuman kesehatan masih menempatkan Kratingdaeng sebagai produk 

yang paling menancap di benak mereka (top of mind2). Peringkat top of mind 

menurut survei tersebut disajikan dalam Tabel 5. 

PT. Taisho Indonesia sebagai produsen minuman kesehatan bermerek 

Lipovitan adalah salah satu pelopor produsen minuman kesehatan di Indonesia. 

Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1980 dan memegang lisensi produk dari 

Taisho Pharmaceutical, Co. Ltd., Tokyo. Sebagai pelopor minuman kesehatan 

di Indonesia, seharusnya PT. Taisho Indonesia memiliki banyak kelebihan di-

banding para kompetitornya. Dari sisi internal, PT. Taisho Indonesia telah lebih 

dahulu mengenal teknologi proses produksi minuman kesehatan, khususnya 

 
2 Top of mind adalah komponen ‘brand awareness’ atau tingkat kemampuan konsumen yang 
tertinggi untuk mengenal dan mengingat keberadaan suatu produk. 
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efisiensi produksi yang lebih baik. Dari sisi eksternal, dengan pengalaman ber-

main di pasar yang lebih lama, seharusnya perusahaan juga lebih mengenal 

karakteristik pasar serta perilaku konsumen minuman kesehatan dibandingkan 

para kompetitornya. Kelebihan ini seharusnya dapat diandalkan untuk menge-

tahui selera konsumen di pasar minuman kesehatan, menambah bagian pang-

sa pasar yang dikuasai, menaikkan volume penjualan dan akhirnya akan 

membantu perusahaan untuk segera meraih posisi ‘breakeven’3.  

 
Tabel 5. Peringkat Top of Mind Produk Minuman Kesehatan Periode 

1999 sampai dengan 2001 
 

Tahun Peringkat I Peringkat II Peringkat III Peringkat IV Peringkat V 

1999 Juli a) Kratingdaeng Extra Joss Lipovitan Hemaviton M-150 
1999 Ok-
tober b) Kratingdaeng Extra Joss M-150 Lipovitan Fit-up 

2000 Kratingdaeng Extra Joss Hemaviton M-150 Lipovitan 
2001 c) Kratingdaeng Hemaviton Fit-up M-150 Lipovitan 
Keterangan: 

a) Survei dilakukan oleh Frontier Marketing & Research Consultant dengan periode 
survei Juli s.d. Agustus 1999. 

b) Survei dilakukan oleh MARS dengan periode survei Oktober s.d. November 1999. 
c) Khusus untuk kelompok minuman kesehatan dalam botol. 

Sumber: Majalah Swa 2000 – 2002 

Namun, berdasarkan data serta informasi yang ada, sejak tahun 

1997 sampai dengan akhir tahun 2001, perusahaan mencatat kinerja yang 

kurang memuaskan. Hal ini dapat terlihat dari beberapa hal, di antaranya: 

1.   Tidak stabilnya jumlah unit terjual dalam lima tahun terakhir. 

Meskipun pasar berkembang dengan tingkat perkembangan yang 

sangat tinggi, Lipovitan ternyata tidak dapat memanfaatkannya dengan 

optimal. Meskipun sempat naik dari tahun 1998 sampai dengan 2000, dan 

                                                 
3 Sampai dengan akhir tahun 2002, penjualan PT. Taisho Indonesia belum bisa menutup biaya 
operasional dan investasi perusahaan. 
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dari tahun 2001 ke 2002, kenaikan penjualan tersebut tidak sebanding 

dengan kenaikan pangsa pasar yang ada. Kenaikan unit terjual Lipovitan 

dari tahun 1998 sampai tahun 2002 hanya naik sebesar 33%, terpaut jauh 

jika dibandingkan kenaikan konsumsi minuman kesehatan nasional yang 

pada rentang waktu yang sama tercatat sebesar 245,50%. Tabel 6 me-

nunjukkan penjualan Lipovitan dalam lima tahun terakhir. 

 
Tabel 6. Penjualan Lipovitan Periode 1998 – 2002 
 

Tahun 

Penjualan 

Dalam satuan 

Botol 
Dalam satuan Rupiah 

1998 6.000.000 5.977.000.000

1999 10.500.000 13.683.000.000

2000 12.500.000 19.356.000.000

2001 7.000.000 10.778.000.000

2002 8.000.000 12.280.000.000

Sumber data: Laporan keuangan PT. Taisho Indonesia 

 
2.   Penurunan pangsa pasar yang dikuasai.  

Sejak tahun 1999, pangsa pasar minuman kesehatan yang diku-

asai Lipovitan semakin menurun, sampai puncaknya berdasarkan survei 

majalah Swa, di tahun 2001 Lipovitan hanya menguasai 1,4% pangsa pa-

sar minuman kesehatan nasional. Tabel 7 menunjukkan penurunan ba-

gian pasar yang dikuasai Lipovitan. 

3.   Penurunan peringkat top of mind berdasarkan survei pihak independen. 

Penurunan selama tiga tahun terakhir dapat dilihat kembali pada 

Tabel 5. Pada tabel tersebut, peringkat Lipovitan sebagai merek yang 

diingat konsumen terus menurun dari peringkat ketiga pada tahun 1999 

menjadi peringkat kelima pada tahun 2001. 
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Tabel 7.  Pangsa Pasar yang Dikuasai Lipovitan 
 
Tahun 

Sumber data: Majalah Swa dan Laporan keuangan PT. Taisho Indonesia 

Penjualan 

Penjualan 

dalam satuan Botol 

Persentase Pasar 

 yang dikuasai 

1998 6.000.000 3,30 %

1999 10.500.000 4,40 %

2000 12.500.000 2,40 %

2001 7.000.000 1,40 %

Manajemen perusahaan telah melakukan berbagai cara untuk men-

dongkrak penjualannya. Usaha tersebut di antaranya dengan membuat iklan 

baru di televisi, mensponsori berbagai kegiatan olah raga Nasional serta men-

coba memperlancar distribusi barang dengan strategi distribusi yang baru. Sejak 

tahun 1998 perusahaan juga telah melakukan diferensiasi produk dengan mem-

produksi dua rasa Lipovitan, yaitu Lipovitan Ginseng dan Lipovitan Honey. Saat 

ini perusahaan juga sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan produk 

Lipovitan dengan kemasan yang baru, yaitu Lipovitan dalam kaleng dengan 

target pasar masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. 

Seluruh strategi pemasaran tersebut ternyata tidak berjalan dengan 

efektif. Saat ini perusahaan sedang menelaah kembali sebab tidak efektif-

nya strategi pemasaran selama ini dan mencoba untuk menyusun strategi 

pemasaran yang lebih baik . Salah satu langkah awal untuk menyusun stra-

tegi pemasaran ini adalah dengan mengetahui perilaku konsumen ter-

hadap minuman kesehatan dengan lebih baik. 

Riset Perilaku konsumen dalam penelitian ini akan membantu pe-

rusahaan untuk menggali informasi tentang karakteristik masing-masing atribut 

yang diminati konsumen, apakah faktor dan atribut produk tersebut telah 
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ditemukan dalam produk Lipovitan serta seberapa baik Lipovitan mengelola 

atribut produk tersebut sehingga sesuai dengan preferensi konsumen. 

Disamping itu, riset benchmarking juga dilakukan untuk membandingkan per-

sepsi konsumen pada Lipovitan dibandingkan dengan produk kompetitor dan 

memberikan gambaran yang objektif terhadap atribut produk merek mana 

yang sebaiknya dijadikan acuan.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat mem-

berikan masukan kepada manajemen untuk menyusun strategi pemasarannya 

dengan lebih baik. 

 
1.2. Identifikasi Masalah 

Penelitian ini bermula dari pertanyaan manajemen untuk menjawab 

permasalahan yang terjadi di PT. Taisho Indonesia. PT. Taisho Indonesia 

mengalami penurunan kinerja selama kurun waktu lima tahun terakhir ini. Penu-

runan kinerja ini diindikasikan dengan tidak stabilnya penjualan, menurunnya 

pangsa pasar yang dikuasai dan menurunnya peringkat top of mind menurut 

penelitian pihak indipenden. PT. Taisho Indonesia harus segera mengevaluasi 

penyebab menurunnya kinerja ini. Jika tidak, dengan persaingan di pasar mi-

numan kesehatan yang sangat kompetitif, kinerja perusahaan akan semakin 

terpuruk, terus merugi dan jika terus berkelanjutan akan menyebabkan perusa-

haan bangkrut. Dari kondisi ini, pertanyaan manajemen yang muncul adalah: 

‘bagaimana meningkatkan kinerja penjualan PT. Taisho Indonesia?’. 

Setelah mengetahui pertanyaan manajemen yang mendasar, langkah 

selanjutnya adalah mengetahui ‘apa yang menyebabkan penurunan kinerja 

tersebut’. Salah satu penyebab penurunan kinerja perusahaan kemungkinan 

karena perusahaan belum mengetahui karakteristik dan perilaku konsumen-
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nya. Perusahaan mungkin juga belum mengetahui konsep atribut produk yang 

diminati oleh konsumen serta posisi produk perusahaan di mata konsumen 

saat ini. Penelitian ini disusun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan riset 

tersebut. 

Penelitian ini kemudian diarahkan untuk mengungkapkan siapa dan 

apa segmentasi konsumen minuman kesehatan sebenarnya, bagaimana 

karakteristik dan perilaku umum mereka, bagaimana karakteristik masing-

masing atribut yang ideal di benak mereka, bagaimana persepsi yang sudah 

terbentuk di benak mereka terhadap produk Lipovitan dan di mana posisi 

Lipovitan dibandingkan produk sejenis menurut mereka. 

Dengan metode penelitian yang tersusun, penelitian ini akan 

mengetahui karakteristik konsumen minuman kesehatan dengan menilai 

kelompok terbesar konsumen berdasarkan berbagai segmentasi yang ada, 

menilai atribut produk terbaik berdasarkan pilihan konsumen terbesar, 

mengetahui peringkat merek minuman kesehatan menurut persepsi kon-

sumen dengan menilai ranking antar merek, mengukur tingkat kepuasan 

konsumen terhadap Lipovitan dengan menjumlah frekuensi jawaban 

kepuasan konsumen dan mengetahui jarak relatif kinerja Lipovitan 

dibandingkan merek lain. 

Analisis perilaku konsumen dalam penelitian ini menitikberatkan pada 

proses yang melandasi konsumen dalam menentukan akan membeli atau 

mengkonsumsi suatu produk minuman kesehatan. Faktor pengaruh ling-

kungan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada kelas dan status sosial, 

pengaruh pribadi, dan keluarga. Faktor perbedaan individu dibatasi pada 
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sumber daya konsumen, motivasi, pengetahuan, gaya hidup dan demografi. 

Faktor psikologis dalam diri konsumen tidak dijadikan objek dalam penelitian 

ini. Hal ini karena data yang akan diolah dalam penelitian ini adalah data yang 

diambil dalam satu waktu (single cross sectional) sehingga tidak dapat 

menggambarkan tahapan proses psikologis secara mendalam. Karena keter-

batasan di atas, hasil penelitian ini bersifat relatif, spesifik dan terbatas pada 

wilayah tempat konsumen minuman kesehatan diteliti.  

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan karakteristik konsumen minuman kesehatan secara 

umum. 

2. Mendeskripsikan karakteristik terbaik untuk setiap atribut minuman 

kesehatan yang diminati konsumen. 

3. Mengevaluasi tingkat kepuasan konsumen terhadap atribut produk 

yang dimiliki Lipovitan saat ini. 

4. Mengetahui posisi Lipovitan dibandingkan produk kompetitor untuk 

setiap atibut produk menurut penilaian konsumen. 

5. Membuat strategi pemasaran yang tepat dalam memasarkan Lipovitan. 
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