
 1

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Strategi pemasaran mempunyai peranan penting untuk meningkatkan 

daya saing. Melalui penerapan strategi pemasaran, manajemen perusahaan 

dapat mengamati serta mengikuti perubahan lingkungan. Situasi pasar yang 

cukup kompetitif, memerlukan strategi pemasaran yang jitu, karena strategi 

dapat memberikan arah kepada upaya pemasaran. Di samping itu strategi 

pemasaran menjadi bagian yang sangat penting dalam penentuan kebijakan 

produk yang didorong oleh cepatnya perubahan pasar, kecepatan bereaksi 

pesaing, munculnya produk baru sebagai hasil perkembangan teknologi, dan 

tersedianya informasi serta pemantuan merupakan dorongan kemampuan 

manajemen pemasaran menghayati perubahan dengan segera dan bertindak 

secara cepat (Irawan, 1996:107). 

Seiring dengan berkembangya ilmu pengetahuan dan teknologi 

kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin meningkat. Hal ini juga 

mengubah pola hidup masyarakat akan kebutuhan obat, kecenderungan 

masyarakat untuk melakukan pengobatan sendiri (self medication) semakin 

meningkat sehingga ketersedian obat ditengah – tengah masyarakat sangatlah 

penting karena akses masyarakat terhadap obat juga merupakan hak asasi 

manusia. Dengan demikian penyediaan obat merupakan kewajiban bagi 

pemerintah dan institusi pelayanan kesehatan baik publik maupun swasta. 
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Potensi untuk pengembangan sebuah perusahaan harus berjalan 

dengan perencanaan strategis yang baik agar dapat menopang kinerja 

pemasaran dan nilai pelanggan (Hermawan, 2006:2). Maka dari itu produsen 

harus mampu bergerak secara adaptif sesuai dengan kondisi pasar agar tidak 

mengalami kerugian atau kolaps.  

Sebagaimana diketahui bahwa keadaan dunia usaha bersifat dinamis, 

yang selalu mengalami perubahan yang terjadi setiap saat dan adanya 

keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu strategi 

pemasaran mempunyai peranan yang sangat penting untuk keberhasilan 

perusahaan umumnya dan pada bidang pemasaran khususnya. Disamping itu 

strategi pemasaran yang diterapkan harus ditinjau dan dikembangkan sesuai 

dengan perkembangan pasar dan lingkungan pasar tersebut. Dengan demikian 

strategi pemasaran harus dapat memberikan gambaran yang jelas dan terarah 

tentang apa yang dilakukan perusahaan dalam menggunakan setiap 

kesempatan atau paduan pada beberapa sasaran pasar. 

Obat berbeda dengan komoditas perdagangan lainya, karena selain 

merupakan komoditas perdagangan, obat juga memiliki fungsi sosial artinya 

obat digunakan sebagai upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, diagnosis, 

pengobatan, dan pemulihan penyakit. Kemanfaatan obat bagi kesehatan dan 

kesejahteraan ditujukan bagi masyarakat Indonesia yang saat ini 

penduduknya berjumlah sekitar 234,2 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk 

yang sebesar itu maka kebutuhan masyarakat terhadap obat juga akan 

semakin besar, disinilah peran apotik sangat dibutuhkan keberadaanya. 
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Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 

1980 Tentang Apotek dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan apotik adalah 

suatu tempat tertentu, tempat dilakukanya pekerjaan kefarmasian dan tempat 

penyaluran obat kepada masyarakat luas. Sebagai alat distribusi perbekalan 

farmasi, apotik merupakan sarana pelayanan kesehatan yang berkewajiban 

untuk menyediakan dan menyalurkan obat dan perbekalan farmasi lainya 

yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apotik harus dapat mendukung dan 

membantu terlaksananya usaha Pemerintah untuk menyediakan obat- obat 

secara merata dengan harga yang dapat terjangkau oleh masyarakat.  

Tingkat persaingan antar apotik pun kini semakin tinggi. Di 

Kesamben sudah terdapat 4 apotik yang beroperasi. Salah satunya Apotik 

Bintang Leo yang berdiri pada tahun 2005 sampai saat ini. Apotik Bintang 

Leo telah mampu menarik konsumen dengan baik, karena telah memiliki 

fasilitas untuk kenyamanan konsumen dalam berbelanja obat, seperti tempat 

parkir yang luas, televisi, dan fasilitas tempat duduk untuk menunggu. 

Sehingga apotek Bintang Leo berbeda dengan apotek lain. 

Strategi pemasaran merupakan konsep penting dalam mencapai tujuan 

perusahaan yaitu dari laba yang diperoleh akan menjadikan keuntungan bagi 

pihak yang bersangkutan. Berikut ini adalah beberapa perusahaan apotik yang 

dapat menjadi pesaing bagi Apotik Bintang Leo yang terlihat pada tabel 1.1: 
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Tabel 1.1 

Perusahaan Apotik Yang Menjadi Pesaing  

Daerah atau Wilayah Nama Perusahaan 

Kesamben Apotik Kesamben 

Kesamben Apotik Dea Farma 

Kesamben Apotik Fira Farma 

 Sumber: Hasil survey peneliti 

Dari tabel 1.1, diketahui persaingan yang terjadi pada perusahaan 

Apotik, dalam aktivitasnya tidak hanya satu perusahaan apotik yang terdapat 

di wilayah Kesamben. Dengan adanya persaingan tersebut, maka secara 

langsung akan mempengaruhi kelangsungan hidup atau perkembangan 

perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus mampu mengantisipasi terjadinya 

persaingan agar tetap bertahan dan mampu menjalankan usahanya sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Perusahaan selalu menginginkan posisi yang menguntungkan bagi 

perusahaanya. Perusahaan mendapatkan keunggulan bersaing dengan 

memuaskan keinginan konsumenya. Perusahaan menempati posisi bersaing 

yang berbeda-beda dalam pasar sasaran (Sunarto, 2003:534). Strategi 

pemasaran harus mempertimbangkan tidak hanya keinginan konsumen 

sasaran tetapi juga strategi pesaing oleh karena itu perusahaan perlu 

mengembangkan  strategi pemasaran bersaing yang secara kuat menepatkan 

perusahaan melawan pesaing dan memberikan perusahaan keunggulan 

bersaing setinggi mungkin. 
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Penetapan strategi pemasaran menjadi prioritas dalam setiap kebijakan 

perusahaan dalam mencapai target yang di tetapkan. Banyak pilihan yang 

dapat dipakai sebagai strategi, namun pilihan yang tepat harus didasari dari 

tinjauan beberapa aspek. 

Masalah yang dihadapi oleh pengelola Apotek dalam rangka 

meningkatkan daya saing usahanya adalah: perusahaan belum memiliki 

strategi- strategi pemasaran yang dipandang efektif untuk mencapai tujuanya. 

Hal tersebut dikarenakan selama ini pihak pengelola belum melakukan 

kegiatan promosi secara efektif, dimana promosi dilakukan hanya terbatas 

pada wilayah disekitar wilayah Kesamben dan media yang digunakan hanya 

menggunakan kartu nama yang diberikan kepada konsumen. 

Di daerah Kesamben sendiri masih terdapat 4 apotik yang beroperasi, 

sehingga persaingan pun tidak bisa dihindari lagi. Namun dari ke 4 apotik 

tersebut Apotik Bintang Leo  yang paling banyak pelangganya tiap harinya 

dibanding yang lain. Adapun untuk mengetahui perbandingan jumlah 

konsumen yang melakukan pembelian di masing-masing apotik pada tahun 

2010 dapat disajikan pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Jumlah Konsumen Apotik 
di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar  

Tahun 2010 
Nama Jumlah 

Apotik Bintang Leo 90.123 
Apotik Kesamben 88.223 
Apotik Dea Farma 79.412 
Apotik Fira Farma 83.774 

    Sumber: Hasil survey peneliti 
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Berdasarkan data jumlah pengunjung tersebut maka dapat diketahui 

Apotik Bintang Leo pada tahun 2010 memiliki jumlah konsumen terbanyak 

apabila dibandingkan dengan apotik yang lain. Dari situlah peneliti merasa 

tertarik untuk mengangkat judul penelitian strategi pemasaran untuk 

meningkatkan daya saing pada Apotik Bintang Leo. Dari uraian latar belakang 

masalah di atas, maka peneliti memutuskan untuk mengangkat  judul 

penelitian “ Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing Pada 

Apotik Bintang Leo Di Kec. Kesamben – Kab. Blitar. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka peneliti 

dapat merumuskan masalah sebagai berikut “Strategi Pemasaran Apa Yang 

Digunakan Apotek Bintang Leo untuk meningkatkan daya saing”. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk merumuskan strategi 

pemasaran yang tepat digunakan bagi Apotek Bintang Leo untuk 

meningkatkan daya saing. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan acuan untuk menetapkan strategi pemasaran di masa 

yang akan datang, khususnya di perusahaan Apotik Bintang Leo. 
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b. Bagi Pihak Lain 

Dapat dijadikan sebagai acuan dan tambahan informasi jika ingin 

membahas tentang strategi pemasaran sebuah perusahaan bagi 

peneliti yang lain. 

 

 

 

 

 


