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Setelah krisis terjadi perubahan pola cara rnengkonsurnsi obat 
dirnana rnasyarakat cenderung rnelakukan self medicafion dengan rnernbeli 
obat di pasaran bebas dari pada rnernbeli dengan resep dokter yang 
biayanya jauh lebih rnahal. Sehingga tidak heran jika obat OTC (over the 
counter) yang urnurnnya adalah obat untuk penyakit ringan seperti: obat 
sakit kepala, obat rnaag, obat anti rnabuk, obat flu, dan sebagainya, dengan 
berbagai merek sernakin rnernperketat persaingan di pasar obat. Hal ini 
rnenyebabkan konsurnen rnerniliki banyak pilihan terhadap obat OTC yang 
akan dikonsumsi. Pengetahuan yang jelas dan kernarnpuan rnengarnati 
harapan konsurnen terhadap produk yang akan dibeli secara jeli rnerupakan 
ha1 penting yang harus dirniliki oleh produsen agar produknya dapat 
bersaing di pasar. Atribut yang rnelekat pun rnenjadi penting untuk dikaji dan 
diketahui agar produsen rnarnpu rnernbuat dan rnenyediakan produk obat 
yang diinginkan oleh konsumen serta rnenerapkan strategi pernasaran 
produknya dengan tepat. 

PT.Phapros sebagai salah satu perusahaan farrnasi yang 
rnengandalkan obat anti rnabuk di pasar dengan rnerek Antirno pun turut 
bersaing dengan rnerek-rnerek obat anti rnabuk lainnya. Meskipun 
rnerupakan pemimpin pasar, Antirno tidak bisa rnengabaikan adanya 
potensi-potensi ancarnan dari pesaing-pesaing lainnya yang rnenyerang dari 
segi harga, pangsa pasar dan kernasan atau bahkan potensi rnunculnya 

- pesaing baru. Potensi ancarnan tersebut rnerupakan alasan produsen untuk 
rnernpelajari perilaku konsurnen terutarna berkaitan dengan atribut ideal di 
rnata konsurnen sehingga dilakukan penelitian untuk rnengetahui; (1) 
Bagairnana perilaku terhadap penggunaan produk obat anti rnabuk, (2) Dari 
atribut yang ada rnanakah yang rnenjadi perhatian konsurnen, dan (3) 
Bagairnana irnplikasinya pada strategi pernasaran PT.Phapros. 

Dari perurnusan rnasalah tersebut, rnaka tujuan penulisan thesis ini 
dirangkurn sebagai berikut; (1) Menganalisis tingkat pengenalan dan 
kesadaran konsurnen terhadap produk anti rnabuk, rnerek serta cara 
pernakaian (2) Mengidentifikasi perilaku konsurnen terhadap penggunaan 
produk obat Antirno(3) Mengidentifikasi atribut-atribut yang rnenjadi 
perhatian utarna konsurnen (4) Mernforrnulasikan alternatif strategi 
pernasaran produk berdasarkan hasil analisa perilaku konsurnen. 

Pengurnpulan data dilakukan di terminal Karnpung Rarnbutan dan 
Pulo Gadung pada bulan Juni tahun 2001 hingga bulan Agustus tahun 2001. 
Data primer diperoleh dengan rnelakukan survey konsurnen terhadap 60 



orang konsurnen, dirnana sampel dipilih dengan purposive (non-probability 
sampling) yaitu responden terdiri dari konsumen yang rnenggunakan produk 
Antimo dan konsurnen yang mengetahui produk Antimo narnun tidak 
rnenggunakannya. Data yang dikurnpulkan dengan cara penyebaran 
kuisioner yang rneliputi data dernografi (jenis kelarnin, usia, status, 
pendidikan, pekerjaan, jurnlah anggota keluarga dan pengeluaran), perilaku 
konsurnen obat anti rnabuk (awareness), persepsi, perilaku, rnanfaat yang 
diinginkan, saat rnengkonsurnsi, pengarnbilan keputusan dalarn pernbelian, 
ternpat rnernbeli, jurnlah yang dikonsumsi, penilaian atribut obat anti rnabuk, 
penilaian dan pengetahuan tentang rnerek Antirno, penilaian dan 
pengetahuan tentang rnerek lain dan kepercayaan terhadap produk). Model 
yang digunakan adalah analisa Fishbein dan analisa B-Plot. 

Hasil analisa demografi konsurnen rnenunjukkan bahwa karakteristik 
konsurnen adalah lbu rurnah tangga usia rnuda antara 20-30 
tahun,urnurnnya telah menikah, bekerja di swasta, dengan pendidikan D3 & 
S1 serta rnelakukan pembelian untuk keluarga, baik untuk anak ataupun 
suarni. Konsurnen adalah sebagai pengarnbil keputusan pernbelian, pernbeli 
sekaligus pengkonsurnsi. Analisa terhadap tingkat pengenalan produk 
rnenunjukkan bahwa konsurnen rnenyebutkan rnerek Antimo sebagai Top of 
Mind, konsumen mengetahui 4 dari 6 rnerek obat anti rnabuk yang beredar 
serta rnenganggap Antangin dapat digunakan sebagai obat anti rnabuk 
selain sebagai obat rnasuk angin. Konsurnen telah rnernpersepsikan Antimo 
sebagai obat anti rnabuk narnun salah rnernpersepsikan obat masuk angin 
Antangin. Kesalahan tersebut disebabkan oleh inforrnasi yang dicanturnkan 
dirnuka kernasan Antangin. 

Analisa terhadap perilaku konsurnen menunjukkan bahwa sebagian 
besar konsurnen minimal rnelakukan bepergian keluar kota satu bulan 
sekali. Pengenalan pertama konsurnen terhadap produk adalah rnelalui 
keluarga baru melalui media baik cetak rnaupun elektronik. Mayoritas 
rnenyukai pernbelian bentuk strip, dengan type Impulse Purchase serta tidak 

_ selalu dan sengaja rnenyediakan obat anti rnabuk, pernbelian dilakukan di 
warung dan supermarket, dan keputusan pernbelian dilakukan oleh diri 
sendiri. Konsurnen rnengharapkan manfaat lebih pada obat anti rnabuk, 
lebih dari sekedar rnenghilangkan rnual narnun juga dapat rnenarnbah 
vitalitas, rnenyebabkan tidur, rnenjaga stamina dan menghilangkan lelah. 
Uniknya meskipun rnenginginkan seluruh informasi tercantum pada 
kernasan narnun konsurnen cenderung rnengabaikan cara pemakaian 
kornposisi produk. 

Analisa terhadap atribut obat anti rnabuk dengan Model MultiAtribut 
Fishbein menunjukkan atribut yang diinginkan ada dalarn obat anti mabuk 
adalah atribut kemudahan rnernperoleh dan rnanfaat yang langsung terasa. 
Terdapat 2 merek obat anti mabuk yang tidak rnendapat respons dari 
konsurnen yaitu Wisatarnex dan Antirnob serta 1 rnerek diketahui konsurnen 
namun tidak ada respons pernbelian yaitu Amocabs. Dibandingkan 
pesaingnya Contrarno dan Antangin rnaka Antimo unggul dari segi 
kernudahan rnernperoleh, rnanfaat langsung terasa dan kernasan praktis 
narnun lernah dari segi kornunikasi pemasaran, harga, kandungan 



tambahan, kemasan menarik, serta rasa. Dengan analisa B-Plot maka 
gambaran pesaing dan posisi relatif atribut secara jelas terlihat dalam 
bentuk peta. 

Berdasarkan keseluruhan hasil analisa maka dapat disinyalir adanya 
ancaman nyata dari pesaing yaitu Contramo dan Antangin menyerang 
golongan menengah bawah dengan marjin harga lebih rendah serta 
munculnya pesaing baru Antangin dengan keunggulan komunikasi produk, 
kemasan menarik dan citarasa yang tidak terlalu pahit. Maka untuk 
mempertahankan pangsa pasar Antimo maka perlu diperhatikan beberapa 
ha1 yaitu : 
a. dari segi strategi pemasaran Segmentasi, Targeting dan Positioning 

yang perlu dilakukan adalah : (1) Memperluas segmentasi menjadi untuk 
semua golongan baik golongan atas, menengah maupun bawah, (2) 
Penentuan target utama terfokus pada lbu RT yang melakukan 
pembelian untuk kebutuhan keluarga, (3) Positioning lebih terfokus yaitu 
obat anti mabuk terpercaya turun-temurun serta lebih menonjolkan 
manfaat utama efektif menghilangkan mual lebih cepat, (4) Menciptakan 
positioning statement yang enak didengar, mudah diingat dan mudah 
dimengerti. Agar lebih mengena digunakan figur artis tertentu yang 
mewakili semua kelas ekonomi. 

b. Dari segi pemasaran 4P yaitu Harga, Distribusi, Produk dan Promosi 
rnaka perlu dilakukan: (1) Pentingnya meningkatkan efisiensi perusahaan 
sehingga harga dapat ditekan agar mampu bersaing dan tidak terlalu 
jauh dari pesaing, (2) Memperkuat jalur distribusi yang ada dan 
menambah jalur baru yaitu warunglsupermarket yang radiusnya dekat 
dengan terminallstasiun/pelabuhanlbandara, (3) Menambah atribut 
manfaat dengan kandungan obat tidur dan dapat menjaga stamina, 
merubah layout kemasan dengan menonjolkan informasi manfaat dan 
fungsi dimuka kemasan sehingga mudah terbaca, (4) Kombinasi promosi 
antara memasang iklan dan promosi penjualan, iklan sebagai reminder 
dan edukasi tentang manfaat, kandungan obat dan pentingnya mengikuti - 
petunjuk pemakaian. 

c. Cukup banyak usaha yang dilakukan Antimo untuk mempertahankan 
pangsa pasar untuk memperkuat persepsi konsumen dan mengedukasi 
konsumen melalui iklan. Jadi meski merek telah tertanam di benak 
konsumen namun kegiatan komunikasi pemasaran terpadu tetap harus 
dijalankan agar tetap menjadi pemimpin pasar dengan produk 
berkualitas serta terus merebut kepuasan konsumen. 
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