
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Meningkatnya intensitas kerja masyarakat kota besar di luar rumah meru- 

pakan gejala umum dalam kurun waktu lebih dari sepuluh tahun terakhir ini. 

Dengan beban kerja yang lebih berat, kelompok masyarakat ini membutuhkan 

kesehatan tubuh dan stamina yang prima untuk dapat mewujudkan kinerja yang 

baik. 

Kebutuhan ini ditangkap dengan baik oleh beberapa produsen dengan 

mengeluarkan produk vitamin atau minuman kesehatan yang mempunyai man- 

faat menambah energi dan meningkatkan vitalitas tubuh. Engran, Hemaviton, 

Kratindaeng, Extra Joss, MI50 adalah beberapa contoh merek produk yang 

menawarkan manfaat di atas. Ada pula Kiranti merek minuman kesehatan yang 

termasuk kategori produk jamu dan Yakult yang termasuk produk susu fermen- 

tasi. 

Di Indonesia, minuman kesehatan yang mulai diperkenalkan sekitar awal 

tahun 80-an mengalami perkembangan yang pesat sejak produsen melakukan 

promosi besar-besaran melalui iklan di media cetak maupun elektronik guna 

membangun image minuman tersebut sebagai lambang kekuatan dan vitalitas 

bagi yang meminumnya (Indocommercial, 1998). Selain itu, efek minuman yang 

bereaksi cepat menambah energi juga menjadi atribut yang ditonjolkan dalam 

iklan-iklan minuman tersebut. 

Walaupun menawarkan manfaat yang sama, minuman kesehatan yang 

berbentuk jamu memiliki beberapa atribut yang berbeda dengan minuman 
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kesehatan non jamu, yang memberikan image yang berbeda pula terhadap 

produk jamu tersebut. Sebagai minuman tradisional untuk kesehatan, jamu 

merniliki rasa yang cenderung pahit dan aroma yang khas karena terbuat dari 

rempah-rempah alami. 

PT Mustika Ratu adalah salah satu produsen jamu yang menawarkan 

produk penambah tenaga lewat salah satu produk yang diberi merek Tonic 

Tearreh Tonika. Pengemasan jamu ke dalam bentuk teh celup merupakan 

sebuah strategi produk yang dirancang untuk memudahkan penerimaan masya- 

rakat terhadap produk tersebut. Seperti diketahui, teh merupakan minuman 

sehari-hari sebagian besar masyarakat Indonesia dari level bawah sampai level 

atas. Penerimaan yang luas terhadap teh ini dan kebiasaan minum jamu yang 

sudah ada dalam masyarakat memberikan keyakinan pada perusahaan terha- 

dap kemampuan Tonic Tea untuk dapat dierirna oleh konsumen. 

Dengan rnembidik segmen pria dan wanita kelas menengah berusia 15- 

80 tahun, ampuhkah strategi yang diierapkan PT. Mustika Ratu ini untuk 

menarik pemakai baru dan mernpertahankan pernakai lama di tengah-tengah 

persaingan dengan rninurnan kesehatan non jamu yang menawarkan manfaat 

instan dengan rasa dan aroma yang lebih "modern"? 

B. Perurnusan Masalah 

Dalam kajian pemasaran, ada satu ha1 yang penting dipahami yaitu 

bahwa pernasar tidak menciptakan kebutuhan, karena kebutuhan itu sudah ada 

sebelumnya. Segala usaha yang dilakukan dalam memasarkan produk rneru- 

pakan sekumpulan strategi yang dilakukan pemasar untuk mempengaruhi 
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keinginan konsumen dalarn rnernuaskan kebutuhan spesifiknya. 

Efektivitas sebuah strategi pemasaran dalarn mernpengaruhi keinginan 

konsumen secara nyata ditunjukkan oleh penerimaan konsumen terhadap pro- 

duk yang ditawarkan. Oleh karena itu, sebuah strategi yang efektifljitu 

rneniscayakan adanya pemaharnan yang tepat terhadap kebutuhan dan selera 

konsumen serta beragam faktor lain yang mernpengaruhi pengarnbilan kepu- 

tusan konsumen dalarn mengkonsumsi suatu produk. 

Sejak diperkenalkan pertarna kali kurang lebih tujuh tahun yang lalu sarn- 

pai saat ini, respon konsumen terhadap Tonic Tea yang ditunjukkan oleh tingkat 

penjualan produk ini ternyata tidak cukup rnenggernbirakan. Di launching pada 

tahun 1993, Tonic Tea temyata tidak sesukses Slimming Tea, produk pelang- 

sing tubuh dari PT Mustika Ratu yang juga dikernas dalarn bentuk teh celup. 

Kurang suksesnya produk Tonic Tea menimbulkan pertanyaan, "rne- 

ngapa konsumen target kurang merespon produk tersebut?" Apakah karena 

perusahaan kurang tepat dalarn membidik segmen konsumen yang dilayani atau 

kurang mernahami perilaku konsumen yang dibidik? Apakah karena konsumen 

ternyata belurn rnengenal rnerek Tonic Tea dan belurn rnengetahui manfaatnya, 

yang berarti ada masalah di saluran komunikasinya (promosi). Apakah karena 

harga yang lebih mahal dibandingkan produk pesaingnya; apakah karena rasa, 

aroma, pengemasan ataupun kepraktisan produk yang kurang dapat diterima 

konsurnen; apakah produk tersebut ternyata sulit didapatkan di tempat-tempat 

penjualan dimana konsumen target sering menghabiskan waMunya untuk 

berbelanja (rnasalah distribusi). Apakah rnasalah yang tirnbul pada ernpat 

elemen bauran pemasaran itu (produk, harga, saluran komunikasi, distribusi) 
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rnerupakan irnplikasi dari lernahnya strategi segrnentasi, targeting dan 

positioning yang disiapkan untuk produk tersebut? 

Ini tentu rnernerlukan penelaahan dari strategi rnaupun taktik pernasaran 

yang diterapkan perusahaan dan juga penelaahan terhadap perilaku konsurnen 

yang rnenjadi target produk tersebut. Apakah strategi yang dilaksanakan selarna 

ini sudah dibangun berdasarkan asumsi yang tepat terhadap kondisi dan 

kebutuhan segrnen yang ditargetkan? Oleh karena itu, pertanyaan yang rnuncul 

kernudian adalah pertarna dari sisi perusahaan, bagairnana strategi pemasaran 

yang diierapkan perusahaan untuk produk tersebut terrnasuk rnengantisipasi 

persaingan dengan produk-produk yang rnenawarkan rnanfaat sejenis? Kedua, 

dari sisi konsurnen, bagairnana perilaku konsurnen dalarn rnerespon produk 

yang ditawarkan tersebut? Ketiga, bagairnana peran variabel demografi dalam 

rnernpengaruhi perilaku dan persepsi konsurnen rninurnan kesehatan? 

C. Tujuan Geladikarya 

Dan perurnusan rnasalah tersebut, tujuan geladikarya ini dirurnuskan 

sebagai berikut: 

1. Menganalisa perilaku konsurnen rninurnan kesehatan 

2. Menganalisa intensitas persaingan di dalam industri minurnan kesehatan 

yang rnernpengaruhi kernarnpulabaan perusahaan 

3. Mengkaji strategi pemasaran yang diterapkan perusahaan yang meliputi 

segrnentasi, targeting dan positioning serta bauran pernasaran yang rneliputi 

produk, harga, distribusi dan prornosilsaluran komunikasi 

4. Menganalisa hubungan pengaruh antara variabel umur, tingkat pengeluaran 
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dan jenis kelarnin rnernpenganrhi terhadap perilaku dan persepsi konsurnen 

rninurnan kesehatan 

5. Mernforrnulasi alternatif strategi pernasaran produk berdasarkan hasil analisa 

strategi pernasaran sebelurnnya, analisa intensitas persaingan industri dan 

analisa perilaku konsurnen. 

D. Manfaat Geladikarya - 

Geladikarya ini rnernberikan rnanfaat berupa: 

1. Bagi perusahaan, geladikarya ini akan rnernberikan sebuah rekornendasi 

strategi pernasaran alternatif dalarn bentuk rurnusan segrnentasi, targeting, 

positioning dan bauran pernasaran yang didasarkan pada hasil riset 

konsurnen 

2. Bagi penelii, geladikarya ini rnernberikan sebuah pengalaman ernpirik da@m 

rnenerapkan teori-teori pernasaran terutama yang berkaitan dengan riset 

konsurnen dan pengembangan strategi pernasaran. 
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