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PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Pasar Farrnasi lndonesia rnerupakan salah satu sektor yang 

rnenarik untuk diamati rneskipun dalam kondisi krisis beberapa tanun 

terakhir ini. Tingginya populasi masyarakat dan relatif rendahnya tingkat 

belanja obat perkapita rnasih rnernberikan ruang yang luas bagi industri 

farrnasi (lihat Tabel I ) ,  yang pada awal tahun 2000 sudah berjurnlah 213 

perusahaan farrnasi di lndonesia untuk dapat terus turnbuh. 

Dilihat dari jurnlah perusahaan yang bergerak di bidang farrnasi, 

rnaka industri ini tergolong industri yang terfragrnentasi, dirnana tidak ada 

satu pun perusahaan rnerniliki bagian pasar yang besar dan dapat 

rnernpengaruhi hasil industri secara kuat. Pada urnurnnya produk farrnasi 

di lndonesia dikelornpokkan ke dalarn 2 kelompok utarna yaitu: (i) produk 

yang dapat diperoleh tanpa resep dokter (OTC atau over the counter) dan - 
(ii) produk yang mernerlukan resep dokter (ethical). Produk OTC 

rnerupakan obat yang urnurn dan dapat dijual bebas di pasaran tanpa 

harus rnenggunakan resep dokter seperti: obat sakit kepala, obat rnaag, 

obat pilek, obat anti rnabuk, dan sebagainya. Seiring dengan berjalannya 

waktu rnaka sernakin tinggi tingkat perrnintaan produk OTC dan semakin 

bervariasi pula jenis obat OTC yang ada di pasaran dirnana hampir sernua 

Merniliki khasiat yang sarna narnun dengan rnerek dan variasi bahan 



tambahan berbeda-beda (seperti tercantum pada Gambar 1). 

Tabel 1. Konsumsi Obat per Kapita di Beberapa Negara Asia untuk 
Tahun 1999dan2001 

Negara Nilai Pasar Populasi (juta) Konsurnsi Obat 
Farrnasi Per Kapita 

(juta Us$) (US$) 

1999 2001 1999 2001 1999 2001 
Korea Selatan 3.91 1 3.985 46.86 47.9 83.46 83.19 
Taiwan 1.937 3.719 22;10 22,37 87:65 166:25 
Indonesia 1.167 1.594 74,70 82,84 15,62 16,03 
Filipina 804 1.328 207,40 213,54 3,88 7,46 
Thailand 743 1.063 61,70 61,80 12,04 17,20 
Hongkong 375 532 6,98 7,21 53,72 73,78 
Malaysia 266 531 22,71 22,23 11,71 23,89 
Singapura 214 531 3,80 4,30 56,32 123,49 

Sumber: IMS audit dan Country Watch 2001 {untuk data populasi) 

Indonesian OTC Market Sales (Rpbn) 

I I 
Surnber: IMS Health (data forecast untuk tahun 2000 & 2001) 

Gambar 1. Grafik Penjualan Produk Obat Tanpa Resep Dokter 
lndustri Farmasi di lndonesia (1995 -2001) 



Pernasaran terhadap produk obat baik OTC ataupun ethical merniliki 

karakter khusus rnengingat sangat berhubungan erat dengan rnasalah 

tanggung jawab baik terhadap hidup rnanusia, etika rnaupun moral. 

Krisis telah menjadi peluang tersendiri bagi industri farrnasi 

terutarna produk OTC. Sernenjak krisis terjadi perubahan pola cara 

rnengkonsurnsi obat. Masyarakat lebih cenderung rnernilih berobat dengan 

cara mernbeli obat di pasaran bebas dibandingkan harus rnernbeli obat 

dengan resep dokter yang biayanya jauh lebih rnahal. Sehingga tidak 

heran jika obat OTC dengan berbagai merek sernakin ketat bersaing di 

pasar obat. 

Hal ini rnenyebabkan konsurnen merniliki banyak pilihan terhadap 

produk obat OTC yang akan dikonsurnsi. Pengetahuan yang jelas dan 

kemarnpuan rnengamati keinginan ataupun harapan yang diinginkan oleh 

konsumen terhadap produk yang akan dibeli secara lebih jeli merupakan 

ha1 penting yang harus dirniliki oleh seorang produsen agar produknya 

- dapat bersaing di pasar. Atribut-atribut yang melekat pada pada produk 

obat OTC menjadi penting untuk dikaji dan diketahui agar produsen 

rnarnpu rnernbuat dan rnenyediakan produk obat yang diinginkan oleh 

konsurnen. Hal ini bermuara kepada kepuasan konsumen (consumer 

satisfaction) yang pada akhirnya rnenyebabkan permintaan yang 

berkelanjutan (continuos demand). Dengan tingginya persaingan antar 

produk obat di pasar yang cukup luas pada industri farmasi 

rnengakibatkan kajian terhadap strategi pernasaran yang jelas, 



terkoordinasi dan bertanggungjawab oleh pihak produsen terhadap produk 

obatnya merupakan ha1 yang penting dan merupakan bagian yang 

menjadi keuntungan tersendiri bagi produsen. 

2. ldentifikasi Masalah 

Seiring dengan meningkatnya jumlah obat-obatan yang beredar di 

pasaran untuk jenis penyakit ringan seperti flu, pilek, batuk, obat anti 

mabuk dan sakit kepala, maka semakin tinggi juga persaingan pasar di 

pasaran obat OTC. Pasar obat anti mabuk sampai saat ini mayoritas 

dikuasai oleh Antimo, namun demikian terdapat 4 pesaing Antimo yang 

saat ini beredar dipasaran yaitu Antimob yang diproduksi Zenith dimana 

produknya memiliki kemasan yang menyerupai produk Antimo, Contramo 

produksi Erlimplex, Amocabs produksi Erella dan munculnya pesaing baru 

dari Konimex yang baru meluncurkan produk anti mabuk yang diberi 

merek Wisatamex. Meskipun pesaing-pesaing tersebut hanya menempati 

- kurang dari 10% pangsa pasar namun ha1 tersebut tetap merupakan 

potensi ancaman bagi perusahaan (lihat Lampiran 1). Terdapat beberapa 

potensi ancaman pesaing langsung antara lain: 

(a) Pesaing menawarkan marjin tinggi kepada pengecer dengan 

menjual produk mereka dengan harga yang sangat murah 

(b) Pesaing mulai menyerang pangsa pasar Antimo yaitu golongan 

menengah bawah dengan cara menjual dibawah harga Antimo. 

(c) Kemungkinan pesaing menjual kemasan I kaplet berisi 4 tablet. 



Beberapa potensi ancaman tersebut merupakan alasan utama bagi 

produsen untuk lebih mempelajari konsumennya, salah satunya dengan 

cara mengetahui atribut-atribut apa saja yang dianggap ideal di mata 

konsumen untuk produk jenis obat anti mabuk. Sehingga produk Antimo 

dapat menjadi obat yang mendekati kriteria "obat anti mabuk ideal" di 

mata konsumen. Pada akhirnya dengan mengetahui atribut (ciri) produk 

apa yang dianggap penting oleh konsumen akan berdampak pada 

ketepatan penerapan strategi pemasaran. 

3. Rumusan Masalah 

Secara garis besar dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perilaku konsumen terhadap penggunaan 

produk obat Antimo? 

I 
2. Dari atribut - atribut yang ada manakah yang menjadi prioritas 

konsumen? 

3. Bagaimana pula implikasinya pada strategi pemasaran PT. 

PHAPROS? 

4. Tujuan dan manfaat penelitian 

1. Menganalisis tingkat pengenalan dan kesadaran konsumen 

terhadap produk anti mabuk, merek serta cara pemakaian 

2. Mengidentifikasi perilaku konsumen terhadap penggunaan 

produk obat Antimo 



3. Mengidentifikasi atribut-atribut yang rnenjadi perhatian utarna 

konsurnen 

4. Mernformulasikan alternatif strategi pernasaran produk 

berdasarkan hasil analisa perilaku konsurnen 

Setelah dilakukan penelitian terhadap rninat beli dan survey terhadap 

respon konsurnen rnaka diharapkan dapat rnenjadi acuan bagi pihak 

PT. PHAPROS dalarn rnenyempurnakan dan rnengernbangkan lini produk 

obat anti rnabuk yang telah ada. Sehingga produk tersebut dapat 

rnemenuhi keinginan konsurnen atau paling tidak rnendekati obat anti 

rnabuk idea. Yang pada akhirnya akan rneningkatkan kernarnpuan 

perusahaan untuk bersaing di pasar yang kornpetitif. 




