
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Terjadinya krisis ekonorni yang rnultidirnensi berdarnpak terhadap 

tingkat kesehatan rnasyarakat di wilayah pedesaan, perkotaan maupun 

metropolitan. Krisis ekonorni tersebut merniliki pengaruh yang lebih besar 

dibandingkan dengan darnpak yang diakibatkan oleh perubahan- 

perubahan lingkungan alam seperti ; cuaca, iklirn, udara, dan sebagainya. 

Kondisi ini berakibat pada rnenurunnya daya beli masyarakat dalarn 

mernenuhi kebutuhan kesehatannya, bahkan untuk wilayah-wilayah 

tertentu rnasyarakat sudah tidak rnarnpu lagi untuk mernenuhi kebutuhan 

kesehatannya, padahal sebagian besar rnasyarakat lndonesia harus 

rnengeluarkan biaya kesehatannya sendiri karena pernerintah belurn 

rnarnpu rnenyediakan sistern perneliharaan kesehatan yang dinikrnati 

rakyat banyak. 

Penurunan daya beli rnasyarakat berdarnpak pada industri farrnasi 

dalam memasarkan produk-produknya, untuk itu upaya yang harus 

dilakukan adalah menerapkan kebijakan rnernasarkan dan mengernbang- 

kan produk yang harganya terjangkau oleh sernua lapisan masyarakat 

tanpa mengurangi mutulkualitasdari produk itu sendiri. 

Pasar industri farmasi di lndonesia secara keseluruhan terus 

membesar, pada awal resesi tahun 1997 mencapai Rp. 4 triliun, pada 

tahun 1998 meningkat menjadi Rp. 5 triliun, tahun 1999 meningkat 20% 



rnenjadi Rp. 6 triliun, tahun 2000 rneningkat 50% menjadi Rp. 9 triliun dan 

pada tahun 2001 diperkirakan mencapai antara Rp. 11 triliun sampai 

dengan Rp. 12 triliun. Tingkat pendapatan yang diraup oleh kalangan 

industri farrnasi dapat meningkat sarnpai 30% (Swasernbada, No. 

22/XV11130 Oktober - 7 November 2001 : 22 - 23). Tingginya pertumbuh- 

an bisnis industri farmasi di Indonesia disebabkan oleh pasar dornestik 

farmasi rnasih relatif kecil yaitu sekitar 0,3% dari pasar dunia, padahal 

potensi pasar adalah 3,5% dari pasar dunia. 

Perrnintaanlkonsumsi obat-obatan dalam negeri rata-rata pertahun- 

nya rnencapai 9.93 % perkapita. Permintaanlkonsumsi obat-obatan oleh 

konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut : 

o Meningkatnya jurnlah penduduk yang sekaligus berdarnpak 

terhadap tingkat kesehatan rnasyarakat. 

o Perubahan perilaku rnasyarakat akan kegunaan obat di wilayah 

pedesaaan rnaupun perkotaan sejalan dengan peningkatan 

pengetahuan yang dirnilikinya. 

o Pengaruh kondisi iklimicuaca yang cenderung tidak stabil, sehingga 

berpengaruh terhadap perkernbangan kesehatan rnasyarakat. 

lndustri farmasi di Indonesia yang kurang lebih berjurnlah 200 

principhallprodusen saling bersaing usahanya dalarn rnemanfaatkan 

peluang pasar industri farmasi dornestik yang kurang lebih rnencapai 90% 

melalui penerapan strategi bersaing yang efektif dengan dukungan jasa 

layanan dan sumber daya yang dimilikinya secara optimal. 



Persaingan antar perusahaan farmasi dalam memanfaatkan 

peluang pasar dan memenuhi permintaan konsumen akan kebutuhan obat 

juga dihadapi dalam memasarkan dan mengembangkan obat generik. Di 

Indonesia obat generik rnerupakan obat yang diproduksi berdasarkan 

permintaan dan anjuran pemerintah melalui peraturan Menteri Kesehatan 

nomor : 085IMENKESIPERIII1989 tanggal 28 Januari 1989 dalarn rangka 

menekan harga obat agar dapat terjangkau oleh masyarakat luas 

sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara 

optimal sesuai dengan arnanat Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Namun 

dalam realisasinya masyarakat khususnya golongan ekonomi rnenengah 

ke atas cenderung untuk meragukan kualitas produk obat generik, 

sedangkan golongan ekonorni menengah kebawah cenderung untuk tidak 

mengetahui dengan jelas informasi tentang produk obat generik, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kecenderungan persepsi rnasyarakat terhadap 

obat generik kurang baik atau rendah. Berdasarkan pertimbangan faktor- 

faktor tersebut dapat diidentifikasi kendala-kendala yang berpengaruh 

terhadap pernasaran dan pengembangan obat generik, seperti ; tidak 

efektifnya strategi prornosi yang digunakan, rendahnya informasi 

mengenai produk yang dimiliki oleh konsumen, rendahnya peran serta 

dokter dan apoteker untuk lebih memasyarakatkan obat generik, 

rendahnya inovasi produk, kurang terstruktur dan terintegrasinya pola 

penanganan di tingkat unit organisasi terkait. 

Obat generik .merupakan salah satu produk farmasi andalan yang 

memiliki peluang pasar yang besar karena obat generik memiiiki 



keunggulan harga lebih murah 2 - 8 kali dari harga obat paten, kual~tas 

yang sama dengan obat merek dagang pertamanya, serta mendapat 

dukungan pemerintah. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar 

bagi pihak manajemen PT. Kimia Farma Tbk. untuk tetap berupaya 

konsisten dalam memasarkan, memproduksi dan mengembangkan obat 

generik. 

Kebijakan PT. Kimia Farma Tbk. untuk tetap konsisten dalam 

memasarkan, memproduksi dan mengembangkan obat generik mengacu 

pada permintaan maupun pasar potensial, berkaitan dengan itu maka 

pihak manajemen perusahaan harus melakukan pembenahan di bidang 

promosi dan distribusi, pembentukan image dan persepsi positip 

dimasyarakat, mengefektifkan unit organisasi yang terkait, penelaahan 

aspek regulasi pemerintah serta kebijakan penetapan harga produk 

melalui penerapan suatu strategi bersaing yang efektif. 

B. ldentifikasi Masalah 

Upaya memasarkan obat generik tidak dapat terlepas dari faktor- 

faktor yang berpengaruh baik eksternal maupun internal, berdasarkan 

hasil evaluasi maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai 

berikut : 

a. Bagaimana persepsi pelanggan terhadap kualitas obat generik ? 

b. Faktor-faktor apa saja yang menentukan dan mempengaruhi dalam 

memasarkan obat generik ? 



c. Bagaimanakah bentuk strategi guna mengantisipasi persaingan bisnis 

obat generik ? 

d. Bagaimanakah bentuk rencana implementasi strategi yang disusun ? 

C. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang telah dilakukan oleh 

penulis maka ditetapkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut : 

a. Bagaimana mengidentifikasi, mengevaluasi dan menganalisis faktor- 

faktor peluang, ancaman yang dihadapi perusahaan serta faktor-faktor 

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan dalam memasarkan 

dan mengembangkan obat generik. 

b. Bagaimana bentuk strategi bersaing obat generik PT. Kimia Farma 

Tbk. serta bentuk rencana implementasinya ? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk strategi yang 

sesuai dalam memasarkan dan mengembangkan obat generik dengan 

memperhatikan +aktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun 

eksternal. 

Berdasarkan hasil analisis dan penilaian dengan menggunakan 

metodologi pendekatan masalah yang dilakukan maka hasil akhir 

penelitian yang dicapai adalah sebagai berikut : 

a. Untulc mengetahui persepsi konsumen terhadap kualitas obat generik. 



b. Untuk rnengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi oleh 

perusahaan serta kekuatan dan kelernahan yang dimiliki oleh 

perusahaan dalam memasarkan obat generik. 

c. Merumuskan dan menyusun strategi bersaing obat generik dan upaya 

penyusunan bentuk implementasinya. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilaksanakan pada dasarnya diharapkan 

selain dapat menarnbah wawasan dan pengetahuan penulis tentang iklim 

usaha sektor agribisnis bidang farmasi yang lebih penting juga rnarnpu 

memberikan kontribusi berupa sumbangan pemikiran bagi perusahaan 

didalarn upaya mernasarkan dan mengembangkan obat generik. 

Kontribusi pernikiran bagi perusahaan dari kegiatan penelitian ini 

antara lain berupa : 

1) Hasil evaluasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produk obat 

generik mencakup faktor eksternal khususnya yang berkaitan 

dengan masalah persepsi dan respon pelangganlkonsumen 

terhadap kualitas produk obat generik, faktor-faktor peluang dan 

ancaman yang dihadapi -oleh perusahaan. Sedangkan evaluasi 

atas faktor internal lebih ditekankan terhadap upaya-upaya yang 

ditetapkan guna memperbaiki kinerja perusahaan khususnya yang 

berkaitan dengan pernasaran obat generik. 



2) Strategi bersaing obat generik yang efektif sesuai dengan kebijakan 

pemasaran produk yang ditetapkan oleh pihak manajemen 

perusahaan. 

3) Rencana implementasi strategi bersaing obat generik. 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian strategi 

pengembangan produk obat generik dibatasi hanya ditinjau dari dua sisi 

persepsi yaitu persepsi pelanggan dan persepsi perusahaan. 

Dari sisi persepsi pelanggan pengaruh yang dianalisis dan dikaji 

meliputi ; kebutuhan dan kepuasan serta persepsi pelanggan terhadap 

kualitas merek obat generik, untuk sisi persepsi perusahaan dilakukan 

kajian terhadap harga produk obat generik, kekuatan sumber daya yang 

dimiliki perusahaan, kekuatan penelitian dan pengembangan produk, 

promosi dan distribusi obat, pengaruh dan stabilitas lingkungan industri, 

potensi pasar dan persaingan bisnis, serta peraturan dan kebijakan- 

kebijakan yang ditetapkan dalam memasyarakatkan dan memasarkan 

produk obat generik. 




