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Terjadinya krisis ekonomi yang ,multidimensi berdampak pada 
meningkatnya harga obat-obatan terutama harga obat patenlmerek 
dagang, kondisi ini sekaligus berakibat pada tidak dapat terpenuhinya 
kebutuhan kesehatan masyarakat yang tengah mengalami penurunan 
daya beli. Guna rnenanggulangi kondisi tersebut dibutuhkan adanya peran 
serta industri farmasi khususnya dalam memproduksi, mengembangkan 
dan memasyarakatkan obat-obatan yang harganya terjangkau oleh 
seluruh lapisan masyarakat baik diwilayah perkotaan maupun pedesaan. 
Salah satu bentuk peran serta industri farmasi yang tengah dilakukan 
adalah dengan memasarkan dan memasyarakatkan obat generik. 

Obat generik merupakan salah satu produk farmasi yang kompetitif 
karena memiliki keunggulan harga lebih murah 2 - 8 kali harga obat 
patenlmerek dagang pertamanya dan memiliki kualitas yang sama dengan 
obat merek dagang pertamanya. 

Kebijakan memasyarakatkan dan memasarkan obat generik yang 
dilakukan oleh perusahaan juga sejalan dengan meningkatnya jumlah 
permintaan konsumen akan obat secara keseluruhan yang mencapai 
9,93% per kapita, serta 92% potensi pasar bisnis industri farmasi di 
lndonesia masih belurn terpenuhi. Hal tersebut menjadi peluang bisnis 
yang kompetitif bagi 200 industri farmasi yang ada di Indonesia termasuk 
PT. Kimia Farma Tbk. untuk lebih mengembangkan obat generik sehingga 
mampu memiliki daya saing strategis dan dapat meningkatkan kemampu 
labaan. Guna mengantisipasi persaingan bisnis yang kompetitif di pasar 
industri farmasi khususnya dalam memasarkan maka pihak manajemen 
PT. Kimia Farma Tbk. harus mengupayakan untuk menerapkan strategi 
bersaing. 

Faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan oleh PT. Kimia Farma 
Tbk. dalam menghadapi persaingan bisnis obat generik meliputi ; 
pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap kualitas obat generik, 
faktor peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan serta faktor 
kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan, merupakan 
keseluruhan faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam memasarkan 
obat generik. 

Tujuan dan kegunaan penelitian diarahkan untuk (a) mengetahui 
persepsi konsumen terhadap kualitas obat generik (b) mengidentifikasi 
dan menganalisis pengaruh faktor peluang dan ancaman yang dihadapi 
oleh perusahaan dan faktor kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh 



perusahaan dalam memasarkan obat generik (c) merumuskan dan 
menyusun strategi bersaing dan penyusunan rencana implementasinya. 
Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi hanya 
ditinjau dari dua sisi persepsi yaitupersepsi pelanggan dan persepsi 
perusahaan. 

Penelitian dilakukan didasarkan pada metode survai dengan 
melakukan tatap muka atau wawancara didukung dengan penggunaan 
instrumen kuesioner yang disebarkan secara acak pada responden yang 
mengkonsumsi atau pernah mengkonsumsi obat generik. Analisis 
persepsi konsumen terhadap kualitas atribut-atribut obat generik 
didasarkan pada persepsi kualitas merek (brand perceive quality). 
Sedangkan wawancara dengan pihak perusahaan ditujukan guna dapat 
merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran obat generik 
dan melakukan penilaian bobot dan rating atas faktor-faktor internal dan 
eksternal. Alat analisis guna mengevaluasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi pemasaran obat generik digunakan matrik IFE dan EFE. 

Berdasarkan penilaian responden yang berjumlah 96 data terhadap 
kualitas obat generik, maka diperoleh hasil penilaian responden terhadap 
kinerja atributlvariabel obat generik sebagai berikut ; kinerja atribut 
kemasan dan variasi (keragarnan) obat generik memiliki penilaian yang 
negatif, sehingga pihak manajemen perusahaan perlu menetapkan 
upayaltindakan untuk lebih meningkatkan kemasan produk agar lebih 
menarik perhatian dan meyakinkan konsumen serta menambah varian- 
varian baru agar konsumen memiliki pilihan alternatif dalam 
mengkonsumsi obat generik. 

Hasil analisis faktor eksternal berdasarkan matrik EFE diperoleh 
hasil bahwa strategi perusahaan yang diterapkan dalam meraih peluang 
pasar obat generik yang ada efektif, sehingga diharapkan mampu 
meningkatkan volume penjualan obat generik sesuai target yang 
ditetapkan. Sedangkan berdasarkan hasil analisis faktor internal dengan 
menggunakan matrik IFE diperoleh hasil bahwa perusahaan memiliki 
kompetensi inti dan sumber daya yang cukup untuk mendukung 
pemasaran obat generik. 

Dengan menggunakan matrik TOWS diperoleh strategi bersaing 
obat generik sebagai berikut : 
(a) Strategi yang memanfaatkan seluruh potensi kekuatan untuk merebut 

dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Jenis strategi-strategi 
alternatif yang masuk ke dalam kelompok ini-terdiri dari ; menerapkan 
strategi penetrasi pasar, menggunakan saluran distribusi yang telah 
establish. 

(b) Strategi yang bertujuan untuk memperkecil kelemahan internal 
perusahaan dan memanfaatkan peluang-peluang eksternalnya. Jenis 
strategi yang masuk kedalam kelompok ini adalah menerapkan 
strategi keunggulan biaya. 

(c) Strategi yang berusaha rnenggunakan kekuatan-kekuatan yang 
dimiliki perusahaan untuk -mengurangi darnpak dari ancaman- 



ancaman eksternalnya. Jenis strategi yang masuk kedalam kelompok 
ini terdiri dari ; strategi pengembangan produk dan pembuatan 
perencanaan berupa peta arsitektur informasi obat generik. 

(d) Strategi bertahan yang diarahkan guna mengurangi kelemahan- 
kelemahan internal serta menghindari ancaman-ancaman 
lingkungannya. Jenis strategi yang termasuk kelompok ini adalah 
strategi promosi yang efektif. 

Berdasarkan strategi bersaing yang disusun menggunakan matrik 
TOWS, maka selanjutnya ditetapkan rencana implementasi strategi yang 
didukung oleh aktivitas-aktivitas pendukungnya baik teknis maupun 
sumber daya manusia berikut rencana tindakannya. 

Upaya memperbaiki persepsi konsurnen terhadap kualitas obat 
generik serta mengembangkan strategi-strategi alternatif yang disusun 
dalam aktualisasi pelaksanaannya harus diterapkan dan dilakukan secara 
terintegrasi satu dengan yang lainnya sehingga memungkinkan 
dihasilkannya suatu strategi yang mampu menghadapi persaingan bisnis 
obat generik. 
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