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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pada masa sekarang ini, kebutuhan pokok manusia tidak hanya mencakup sandang, 

pangan dan papan saja. Obat-obatan juga telah menjadi bagian dari kebutuhan pokok 

manusia(Sumardjo, 2009). Oleh karena itu, industri farmasi dibentuk dengan tujuan 

memproduksi obat yang aman dan juga sekaligus untuk meningkatkan perekonomian suatu 

negara (Lestari, 2006). Salah satu faktor pendukung pertumbuhan industri farmasi Indonesia 

adalah adanya peran pemerintah dalam merangkul masyarakat untuk menjadi anggota 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan. Program Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) adalah sebuah program yang dilaksanakan Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS). Beberapa tahun kebelakang, pelayanan kesehatan di Indonesia masih belum 

dapat dirasakan secara merata oleh semua masyarakat. Pelayanan kesehatan dirasa sebagai 

sesuatu yang mewah dan membutuhkan banyak uang. Sehingga di masyarakat muncul 

anggapan bahwa pelayanan kesehatan hanya dapat dinikmati oleh golongan mampu saja. 

Atas dasar anggapan kesenjangan tersebut, pemerintah Indonesia mencoba untuk melakukan 

pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali melalui program 

JKN. Pemerintah juga mencoba untuk menyediakan obat-obatan generik yang merupakan 

obat dengan kualitas sama dengan obat paten tetapi dengan harga yang lebih murah bagi 

para peserta JKN. Berdasarkan data IMS Health, pasar industri farmasi di Indonesia pada 

kuartal keempat tahun 2016 telah berkembang hingga 7,49 % dan diprediksi akan semakin 

meningkat pada tahun yang akan datang(Dahwilani, 2017). Wakil Ketua Umum IPMG 

(asosiasi perusahaan farmasi internasional yang beroperasi di Indonesia) menyebutkan 

bahwa upaya pemerintah membuat program JKN atau BPJS Kesehatan dapat menjangkau 

seluruh masyarakat Indonesia akan membuat akses masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan semakin mudah, dan pada akhirnya diharapkan hal ini dapat berdampak positif 

terhadap pertumbuhan penggunaaan obat di Indonesia (Dahwilani, 2017). 

Setiap perusahaan atau badan usaha yang berdiri pasti akan mengalami persaingan. 

Untuk dapat bersaing, dibutuhkan strategi untuk dapat bertahan dan memenangkan 

persaingan. Menurut KBBI, apotek adalah “toko tempat meramu dan menjual obat 

berdasarkan resep dokter serta memperdagangkan barang medis”. Berdasarkan pengertian 

tersebut, apotek adalah sebuah toko tempat menjual obat dan juga barang medis. Sehingga, 

dapat dikatakan bahwa apotek juga merupakan sebuah badan usaha. Sebagai sebuah badan 
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usaha, maka persaingan juga dilakukan dengan sesama apotek lain. Agar dapat bertahan di 

setiap persaingan, sebuah apotek membutuhkan strategi yang tepat. Untuk meningkatkan 

tingkat keberhasilan dalam menjalankan bisnis apotek, terdapat beberapa faktor penentu 

keberhasilan (Mustamu, 2000) yaitu: daya saing manajemen dalam memanfaatkan peluang 

dan mengendalikan keefektifan serta keefisienan operasinya, kualitas produk dan layanan, 

lokasi yang strategis dan nyaman, strategi penentuan harga, strategi penyediaan stok barang, 

dan strategi promosi agar perputaran barang menjadi cepat. Dalam beberapa penelitian 

ditemukan bahwa strategi diferensiasi sering dipilih oleh para pemain bisnis apotek dan 

faktor yang digunakan untuk menunjukkan keunggulan mereka terdiri dari: harga, 

kelengkapan obat, jumlah staff, staff scheduling, kecepatan pelayanan, kerjasama praktek 

dokter, keberadaan apoteker, pelayanan delivery service, kemudahan pembayaran, 

kebersihan toko, kenyamanan toko, dan fasilitas parkir (Andriani, 2013; Prawiades; 

Heriyanto, 2015; Sunardi, 1998). Penelitian lain juga menyebutkan bahwa kondisi 

persaingan antar apotek saat ini ketat sehingga diperlukan strategi kepemimpinan harga dan 

diferesiansi dalam hal pelayanan dengan melakukan pengembangan pasar dan produk 

(Maliantoro, 2017). 

Kota Semarang merupakan ibukota dari Provinsi Jawa Tengah sehingga memiliki 

jumlah penduduk terpadat dibanding kota lainnya di Jawa Tengah. Selain itu, berdasarkan 

data Kementrian Kesehatan RI, kota Semarang juga merupakan kota yang memiliki apotek 

terbanyak di Jawa Tengah yaitu berjumlah 441 apotek. Dengan jumlah penduduk di tengah 

kota yang cendereung tetap dan jumlah apotek yang ada makaakan menimbulkan persaingan 

yang semakin tajam. Usaha yang tidak dapat bertahan di tengah penurunan jumlah 

penduduk yang merupakan bagian dari konsumen mereka beresiko gulung tikar. Penurunan 

jumlah usaha apotek juga terjadi di wilayah Semarang Tengah pada tahun 2017.  

Grafik 1.1 Jumlah Apotek di Semarang Tengah, 2015-2017 

 

 

 

 

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

Berdasarkan Grafik 1.1, pada tahun 2015 terdapat 22 apotek yang berdiri di kecamatan 

Semarang Tengah (lampiran 1). Pada tahun 2016, jumlah apotek yang ada di wilayah 

Semarang Tengah masih sama yaitu 22 apotek. Namun, pada tahun 2017 terjadi penurunan 
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jumlah apotek di wilayah Semarang Tengah. Terdapat tiga apotek yang tutup sehingga 

sekarang hanya terdapat 19 apotek  yang berdiri di Semarang Tengah. Ketiga apotek yang 

tutup yaitu apotek Plampitan, apotek MedPro, dan apotek Yasinta. Satu dari tiga apotek 

tersebut tutup karena kurang melengkapi persyaratan untuk menjalankan bisnis aptek, 

namun dua sisanya tutup karena sepi pembeli yang mengakibatkan kurangnya pendapatan. 

Adanya apotek yang tutup pada tahun 2017 dapat bermakna bahwa apotek-apotek tersebut 

telah kalah bersaing dengan kesembilan belas apotek lain yang berada dalam satu kawasan 

di Semarang Tengah. Ketika tidak mampu bersaing, apotek akan ditinggalkan oleh pembeli 

dan akhirnya harus menutup usaha mereka. 

 Penelitian ini dilakukan pada apotek Alam Sehat Semarang. Apotek Alam Sehat 

merupakan salah satu apotek yang terletak di kecamatan Semarang Tengah. Penelitian 

dilakukan pada apotek Alam Sehat karena dengan lokasi yang tidak berada di jalan besar, 

apotek Alam Sehat tetap mampu bertahan dan berdiri selama 16 tahun ditengah persaingan 

antar apotek di Semarang Tengah. Dalam menjalankan usahanya sejak awal berdiri, apotek 

Alam Sehat selalu berusaha menjual produk dengan harga murah yang diperoleh melalui 

pembelian barang dari distributor dengan jumlah banyak dan juga pemanfaatan potongan 

harga yang ada. Penyediaan barang dengan harga murah diikuti dengan mempertahankan 

kualitas layanan yang baik yaitu melalui pelayanan pembeli dengan cepat sehingga tidak 

banyak antrian menunggu serta layanan yang ramah. Pemilihan penerapan strategi ini 

karena apotek Alam Sehat ingin memiliki banyak pelanggan. Diharapkan upaya untuk 

menyediakan obat-obatan dengan harga yang murah dapat menarik pembeli dari apotek-

apotek yang telah ada sebelumnya dan juga mendapatkan pelanggan baru. Namun, di 

lapangan penerapan strategi tersebut tetap membuat penjualan terus menurun. Apotek 

Alam Sehat rata-rata melayani pembeli setiap minggunya sekitar 957 orang pembeli, 

sehingga dalam satu bulan apotek Alam Sehat rata-rata melayani sebanyak 3828 orang 

pembeli. Dari rata-rata jumlah pembeli setiap bulan tersebut, dapat dilihat pendapatan 

kotor apotek Alam Sehat dari Juni 2016 hingga Februari 2018 pada Grafik 1.2 cenderung 

mengalami penurunan dan tidak dapat berkembang dalam satu tahun terakhir. Sementara 

itu, sehubungan dengan regulasi pemerintah berkaitan dengan BPJS, pada apotek Alam 

Sehat tidak ada pengaruh secara signifikan. Hal ini dikarenakan konsumen apotek Alam 

Sehat mayoritas tidak menggunakan obat generik, melainkan obat paten. 
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Grafik 1.2 Grafik Pendapatan Kotor Apotek Alam Sehat Juni 2016 – Februari 2018 

dengan Rata-Rata Jumlah Pembeli Setiap Bulan 3.828 Orang 

(Dalam Jutaan Rupiah) 

 

 

 

 

Sumber: Data primer yang diolah 

 Kuncoro mendefinisikan pesaing sebagai organisasi yang memroduksi atau 

menyediakan barang dan jasa yang sama (Raharjo, 2016). Pesaing dari apotek Alam Sehat 

adalah apotek-apotek lain yang juga berada di wilayah Semarang Tengah. Namun, dalam 

lingkup yang lebih spesifik, di sekitar apotek Alam Sehat sendiri terdapat beberapa apotek 

lain yang letaknya berdekatan yaitu apotek SMS, apotek Panca Mulya, apotek Kebon 

Dalem, dan apotek Kharisma. Dari beberapa apotek yang memiliki lokasi berdekatan, 

pesaing utama dari apotek Alam Sehat adalah apotek Kharisma dan apotek SMS. Kedua 

apotek tersebut dianggap sebagai pesaing terdekat selain karena lokasinya saling 

berdekatan dengan apotek Alam Sehat adalah karena konsumen lebih sering 

membandingkan apotek Alam Sehat dengan kedua apotek tersebut baik dari segi harga 

maupun pelayanan. Berikut yang didapatkan dari 5 konsumen dari tiap ketiga apotek 

selama bulan Maret 2018 sebagai data prasurvey : 

Tabel 1.1 Data Persepsi Konsumen terhadap Apotek Alam Sehat, Kharisma, dan SMS 

Faktor penentu 

keberhasilan 

Apotek Alam 

Sehat 

Apotek Kharisma Apotek SMS 

Harga Murah Murah Murah 

Pelayanan Cepat Lama Lama 

Lokasi Tidak berada di 

jalan besar 

Di jalan besar Di jalan besar 

Praktek dokter Tidak ada Ada Ada 

Sumber: Data Prasurvey (2018) 

Dalam hal harga, ketiga apotek berusaha mengimbangi harga satu sama lain. Berdasarkan 

informasi dari konsumen, sebenarnya dari ketiga apotek tidak ada yang menjual barang 

dengan harga paling murah. Beberapa produk yang sama dijual lebih murah di satu apotek, 
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namun kedua apotek lainnya menjual dengan harga sedikit lebih tinggi. Sedangkan untuk 

pelayanan, konsumen menyatakan bahwa apotek Alam Sehat memiliki pelayanan yang 

cepat. Pembeli yang datang tidak harus menunggu terlalu lama untuk melakukan 

pembelian karena sistem penjualannya masih konvensional yaitu pembeli yang datang 

langsung dilayani dan prosesnya tanpa menggunakan sistem komputerisasi. Di apotek 

Kharisma dan SMS, pelayanannya terbilang cukup lama karena alur sistem penjualan 

terlalu panjang. Dari aspek lokasi, posisi apotek Alam Sehat tidak terlalu menguntungkan 

karena tidak berada di jalan besar sehingga akses keluar masuk mobil tidak terlalu leluasa 

dan tidak terlalu terlihat dari jalan besar. Berbeda dengan apotek Kharisma dan apotek 

SMS yang memiliki lokasi di jalan besar sehingga orang-orang melihat bahwa terdapat 

apotek di lokasi tersebut dan kendaraan yang ingin menuju ke apotek tersebut memiliki 

akses mudah. Selain itu, apotek Alam Sehat tidak menyediakan praktek dokter, sedangkan 

apotek Kharisma dan SMS selain menjual obat-obatan juga menyediakan praktek dokter. 

Tersedianya praktek dokter dapat membantu meningkatkan penjualan suatu apotek. 

Terlebih jika dokter yang praktek di apotek tersebut sudah cukup terkenal di kalangan 

masyarakat.  

 Untuk mencoba lebih unggul dari para pesaing utamanya, apotek Alam Sehat berusaha 

menjalankan strategi dengan cara senantiasa menyediakan produk dengan harga sama atau 

hanya memiliki selisih sedikit dengan para pesaingnya. Selain itu, apotek Alam Sehat juga 

berusaha unggul dalam hal pelayanan. Apotek Alam Sehat mencoba memberikan 

pelayanan yang ramah dengan cara melayani pertanyaan-pertanyaan para pembeli dengan 

sabar. Selain itu, kemudahan pengiriman obat ke tempat pelanggan juga merupakan usaha 

menyiasati lokasi dari apotek Alam Sehat yang tidak berada di jalan besar. 

 Tetapi, adanya penurunan jumlah apotek yang ada di kawasan Semarang Tengah pada 

tahun 2017 menunjukkan bahwa apotek-apotek tersebut terus mengalami penurunan omzet 

serta kalah bersaing dengan apotek lainnya. Untuk dapat terus bertahan, apotek Alam Sehat 

harus memiliki strategi yang tepat untuk dapat meningkatkan penjualannya. Berdasarkan 

latar belakang yang disebutkan pada penelitian ini, dipilihlah judul formulasi strategi 

bersaing Apotek Alam Sehat Semarang.  

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Penelitian ini merumuskan pertanyaan: 

Bagaimana formulasi strategi bersaing pada Apotek Alam Sehat Semarang? 
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1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memformulasikan strategi bersaing pada Apotek 

Alam Sehat Semarang. 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memformulasikan strategi bersaing yang dapat diterapkan oleh Apotek Alam Sehat 

yang diharapkan dapat membantu Apotek Alam Sehat dalam bersaing diantara 

apotek-apotek di area Semarang Tengah.  

2. Memberikan wawasan tambahan terkait dengan formulasi strategi bersaing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


