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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Konsumen dihadapkan pada berbagai jenis pilihan produk yang ditawarkan 

oleh setiap perusahaan guna memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Satu 

fakta yang tetap bertahan adalah kebutuhan dan keinginan manusia selalu 

berlimpah (Sumarwan 2011). Mempelajari perilaku konsumen berarti 

mempelajari bagaimana konsumen membuat keputusan untuk memperoleh 

barang/jasa yang diinginkan. Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan 

seorang konsumen dalam menentukan satu pilihan. Ragamnya faktor dan karakter 

setiap individu yang berbeda-beda, merupakan hal yang menarik dalam 

melakukan riset perilaku konsumen terhadap suatu produk. Saat ini riset perilaku 

konsumen telah banyak digunakan oleh pemasar untuk melihat apakah segmen 

pasar konsumen yang mereka jalankan sesuai dengan target konsumen yang 

disasar. 

Tujuan utama mempelajari perilaku konsumen bagi produsen atau pemasar 

adalah untuk memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil 

keputusan pembelian. Dengan adanya pemahaman tentang keputusan pembelian 

dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk merencanakan strategi 

pemasaran agar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen dan 

mendorong konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. 

Dunia bisnis yang menarik dalam 1 dekade saat ini adalah berkembangnya 

industri obat tradisional dan keikutsertaan industri obat kimia dalam memproduksi 

obat tradisional. Data BI (2015) menunjukkan nilai omzet industri jamu dan obat 

tradisional di pasar domestik diperkirakan mencapai 15 triliun di akhir tahun 

2014, naik 7.14% dibandingkan tahun sebelumnya. Data lain menyebutkan bahwa 

walaupun market share atau pangsa pasar obat alami belum sebesar obat 

modern/obat kimia tetapi potensi peningkatannya cukup pesat. 

Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap obat tradisional memacu 

pertumbuhan jumlah industri obat tradisional dan keikutsertaan industri farmasi 

untuk memproduksi obat tradisional (Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Depkes (2016) 

Gambar 1  Jumlah industri obat tradisional (■) dan industri farmasi (▲) pada 

tahun 2011-2013 di Indonesia 
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Berdasarkan laporan kinerja BPOM, tercatat jumlah produk obat tradisional 

yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dipasaran cenderung bertambah (Gambar 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: BPOM (2014) 

Gambar 2  Jumlah produk obat tradisional yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) 

di Indonesia 

 

Proses penemuan suatu obat dari suatu tanaman merupakan sesuatu yang 

tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Proses tersebut meliputi, studi 

etnofarmakologi, kemotaksonomi, skrining senyawa bioaktif, kemungkinan upaya 

sintesis senyawa tunggal, studi pre-klinik maupun klinik, hingga produksi skala 

besar untuk tujuan medik. Salah satu tanaman Indonesia yang bisa dimanfaatkan 

untuk tujuan tersebut adalah buah manggis (Garcinia mangostana L.), terutama 

pemanfaatan kulit buahnya. 

Produk obat tradisional yang beredar di Indonesia dengan menggunakan 

bahan alam (herbal) dari kulit manggis sebanyak 118 produk yang memiliki NIE 

baik dalam bentuk padat atau cair (BPOM 2014). Banyaknya produk berbahan 

baku dari kulit manggis dipengaruhi oleh banyaknya hasil penelitian tentang 

manfaat yang dimiliki oleh kulit manggis dan Indonesia merupakan pusat sumber 

plasma nutfah buah manggis selain Malaysia (Yaacob dan Tindall 1995;Osman 

dan Milan 2006). 

Berdasarkan data penelitian Chaverri et al. (2008) kulit manggis 

mengandung senyawa xanthone dan zat bioaktif lainnya yang memiliki potensi 

sebagai antioksidan, antitumoral, antiallergic, anti-inflammatory, antibacterial, 

dan antiviral activities seperti obat. Seiring dengan perkembangan teknologi dan 

informasi, penelitian tentang manfaat kulit manggis tidak hanya sebatas itu. Hasil 

uji aktivitas antioksidan oleh Dyahnugra dan Widjanarko (2015) menunjukkan 

bahwa bentukan ekstrak kulit manggis memiliki 2 kali lipat dibanding kulit 

manggis segar dalam tingkat aktivitas antioksidan. Mengindikasikan bahwa 

semakin tinggi aktivitas senyawa antioksidan yang terkandung maka lebih optimal 

dalam menstabilkan radikal bebas penyebab penyakit. Manggis memiliki nilai 

ORAC (oxygen radical absorbance capacity) yaitu kemampuan dalam menyerap 

radikal oksigen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan buah-buahan lainnya 

(Yatman 2012; Iswari 2011; Wulan 2015). 

Produk ekstrak kulit manggis merek Garcia merupakan salah satu produk di 

industri obat tradisional yang sudah beredar di pasaran. Garcia termasuk dalam 

kategori jamu yang bahan dasarnya berasal dari bagian kulit manggis. Produk ini 
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dikemas dalam bentuk kapsul. Pemasaran produk ini dilakukan oleh PT Zena 

Nirmala Pratama (ZNP) dengan jaringan di seluruh Indonesia. Dalam pasar bisnis 

yang tumbuh cepat dan datangnya kompetitor dengan memiliki kesamaan produk 

dan pelayanan distribusi di pasar yang sama. Saat ini sudah ada beberapa produk 

sejenis (bahan baku dan manfaat) yang telah dipasarkan di Indonesia seperti 

“Mastin” oleh PT Industri Jamu Borobudur, “Sari Kulit Manggis” oleh PT Sido 

Muncul dan beberapa perusahaan lainnya. Dengan tumbuh cepatnya pendatang 

baru sebagai kompetitor dalam bisnis, akan merubah kebiasaan atau perilaku 

konsumen terhadap suatu produk merek. Mengingat besarnya investasi yang telah 

dikeluarkan, ZNP sangat penting untuk melakukan pendekatan bagaimana 

konsumen berperilaku dalam membeli, agar investasi dapat dialokasikan secara 

tepat dan peningkatan jumlah konsumen. Konsumen merupakan salah satu hal 

yang penting dalam pemasaran karena berhubungan erat dengan keberhasilan 

perusahaan untuk mencapai tujuannya. 

 

 

Perumusan Masalah 

Perilaku konsumen dalam keputusan pembelian (perilaku konsumsi) 

merupakan salah satu tujuan yang dicapai oleh pemasar atau perusahaan. Tahap 

keputusan pembelian (perilaku konsumsi) merupakan  hasil akhir dari dampak 

strategi pemasar yang mampu mempengaruhi konsumen terhadap suatu produk. 

Sehingga pendekatan terhadap konsumen adalah kunci dari keberhasilan bagi 

perusahaan.  

Pendekatan konsumen akan lebih menarik ketika membandingkan 

konsumen terhadap suatu produk sejenis dengan merek yang berbeda. PT Zena 

Nirmala Pratama (ZNP) merupakan salah satu dari pelaku bisnis obat tradisional 

yang sedang berkembang di Indonesia. Banyak pemain di pasar, ZNP harus 

mampu mempertahankan eksistensi produknya dari produk lain maupun yang 

sejenis. 

Sejak produk diperkenalkan pertama kali pada tahun 2012 melalui media 

cetak lokal dibeberapa kota di Indonesia. ZNP di tahun pertama melakukan 

investasi dana untuk mengedepankan manfaat kulit manggis kepada masyarakat. 

Pada bulan ke-6 di tahun ke-2 perkenalan, ZNP mengalami break event point 

dalam penjualannya. Bulan Juli 2014 sampai akhir tahun 2015 telah melalui 

peningkatan penjualan sebesar 400% melalui iklan televisi nasional. Namun, 

mengalami trend penurunan penjualan produk di awal tahun ke-4 atau tahun 2016. 

Penurunan ini diasumsikan oleh pihak ZNP karena di tahun tersebut perusahaan 

mengganti strategi pemasaran secara soft selling product atau melakukan 

pengenalan produk langsung kepada masyarakat tanpa berdasarkan pendekatan 

perilaku konsumen. 

Perjalanan bisnis pemasaran produk ZNP merupakan hasil dari trial and 

error pemilik perusahan. Sampai saat ini perusahaan belum memiliki blue print 

(cetak biru) sebuah pengukuran perilaku konsumen (consumer behavior) untuk 

merancang strategi pemasaran yang lebih baik. Adanya blue print pada ZNP akan 

sangat membantu perusahaan atau pemasar dalam mengambil langkah pemasaran 

produk. 
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Maka dari itu pemasar harus mengerti bagaimana konsumen dalam hal 

mengambil keputusan pembelian (perilaku konsumsi). Keputusan pembelian 

konsumen (perilaku konsumsi) dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan 

eksternal konsumen. Dengan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen (perilaku konsumsi), maka perusahaan dapat 

menyusun program pemasaran yang tepat. Berdasarkan uraian tersebut, beberapa 

pertanyaan penelitian ini: 

1. Bagaimana proses keputusan pembelian dan pola konsumsi konsumen 

terhadap produk Garcia? 

2. Apakah bauran pemasaran (marketing mix) produk mempengaruhi keputusan 

pembelian (perilaku konsumsi) konsumen terhadap produk Garcia? 

3. Apakah faktor-faktor seperti sikap, pengetahuan, motivasi dan kelompok 

acuan mempengaruhi keputusan pembelian (perilaku konsumsi) terhadap 

produk Garcia? 

4. Bagaimana implikasi manajerial yang baik bagi perusahaan untuk 

meningkatkan penjualan produk? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan  dari 

penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis proses keputusan pembelian dan pola konsumsi konsumen 

terhadap produk Garcia. 

2. Menganalisis pengaruh bauran pemasaran (marketing mix) terhadap perilaku 

konsumsi produk Garcia. 

3. Menganalisis faktor-faktor seperti sikap, pengetahuan, motivasi, dan 

kelompok acuan terhadap perilaku konsumsi produk Garcia. 

4. Merumuskan implikasi manajerial yang lebih baik untuk perusahaan dalam 

pemasaran produk Garcia. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak: 

1. Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pengalaman 

empirik dalam teori-teori perilaku konsumen secara menyeluruh. 

2. PT Zena Nirmala Pratama, penelitian ini memberikan gambaran kepada pihak 

perusahaan mengenai perilaku konsumen terhadap produk dan menjadi 

masukan dan pertimbangan dalam melakukan pemasaran produk. 

3. Akademisi, sebagai media pembelajaran dan menjadi bahan rujukan atau 

referensi pada penelitian terkait. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Pada penelitian ini ruang lingkup yang diteliti adalah variabel keputusan 

pembelian (perilaku konsumsi) konsumen yang dipengaruhi bauran pemasaran 

yang dibentuk oleh perusahaan serta pertimbangan dari sudut perilaku konsumen 

yang terdiri atas variable sikap, pengetahuan, motivasi, dan kelompok acuan 

terhadap keputusan pembelian (perilaku konsumsi) terhadap produk ekstrak kulit 

manggis merek Garcia. 




