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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 PROFIL PERUSAHAAN 

Apotek Alam Sehat adalah salah satu apotek yang berdiri di area Semarang Tengah. 

Meski lokasinya tidak berada di pinggir jalan besar, apotek Alam Sehat berhasil terus 

menjalankan bisnisnya dari tahun 2002. Dari awal berdiri, apotek Alam Sehat menjalankan 

bisnisnya dengan strategi senantiasa berusaha memberikan harga paling murah (cost 

leadership). Namun, penggunaan strategi tersebut tidak serta merta membuat pendapatan 

kotor apotek Alam Sehat senantiasa mengalami peningkatan setiap bulannya. Sebaliknya, 

pendapatan kotor per bulan apotek Alam Sehat mengalami penurunan selama satu 

setengah tahun terakhir. Susunan organisasi apotek Alam Sehat terdiri dari manajer, kepala 

operasional, kepala pembelian, dan tiga orang pegawai. Apotek Alam Sehat memiliki dua 

pesaing utama yang lokasinya berdekatan dengan apotek Alam Sehat yaitu apotek 

Kharisma dan apotek SMS. Ketiga apotek ini saling bersaing terutama dalam hal 

kepemimpinan harga untuk menarik lebih banyak pembeli. 

4.2 Hasil dan Analisis 

4.2.1 Analisis Lingkungan Eksternal 

  Dari sisi teknologi, perkembangan teknologi yang berkembang pesat saat ini dapat 

menjadi kesempatan bagi apotek Alam Sehat. Teknologi yang dapat digunakan adalah 

seperti penggunaan sistem komputerisasi dalam penyetokan barang. Dengan 

menggunakan sistem komputerisasi dalam penyetokan barang, kemungkinan untuk 

kehabisan stok barang akan semakin kecil dan akan mempermudah apotek Alam Sehat 

dalam melakukan pengecekan jumlah barang. Selain itu, promosi apotek Alam Sehat 

juga dapat dijalankan melalui media sosial berbayar ataupun menjadi seller di situs 

belanja online. Melalui media sosial, apotek Alam Sehat dapat memasarkan barangnya 

ke masyarakat yang lebih luas dan tentunya apotek Alam Sehat juga akan lebih dikenal 

oleh masyarakat luas dibandingkan saat ini. 

Perkembangan internet juga sangat membantu dalam penjalanan bisnis apotek 

Alam Sehat. Sebelum internet masih belum mudah untuk digunakan, pelayanan apotek 

Alam Sehat selain bertatap muka langsung dengan para pembeli adalah melalui telepon 

dan fax. Dengan kemudahan teknologi dan internet pada masa sekarang, pelayanan 

pembeli lebih banyak menggunakan pesawat telepon dan whatsapp. Dulu jika pihak 

pembeli tidak memiliki mesin fax, apotek Alam Sehat harus selalu melakukan jemput 
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resep ke rumah pembeli, maka sekarang cukup dengan menggunakan layanan 

whatsapp. Dengan menggunakan whatsapp, selain pelayanan yang diberikan kepada 

pelanggan dapat menjadi lebih cepat, pihak apotek pun dapat menghemat biaya 

operasional untuk penjemputan resep ke rumah pembeli (lihat lampiran wawancara 7 

nomor 1). 

Dalam menjalankan suatu bisnis usaha, hubungan baik dengan pembeli dibutuhkan 

agar mereka kembali menggunakan jasa dan barang yang ditawarkan. Apotek Alam 

Sehat dalam menjalankan usahanya juga senantiasa membina hubungan yang baik 

dengan para pelanggan dengan memberikan pelayanan yang ramah dan sabar dalam 

melayani pembeli. Hasil dari upaya membangun hubungan baik dengan para pembeli 

selain mereka kembali menjadi pelanggan adalah bahkan ada beberapa pelanggan yang 

memberi tahu bahwa harga di apotek lain untuk suatu barang tertentu jauh lebih murah 

dari apotek Alam Sehat sehingga dapat meninjau ulang harga yang diberikan pada 

konsumen atas barang tersebut dan tidak ketinggalan dengan perubahan harga yang 

dilakukan oleh pesaing (lihat lampiran wawancara 9 nomor 1). 

Dalam pendistribusi obat ke apotek, terdapat dua penyalur yaitu distributor dan sub 

distributor. Distributor merupakan penyalur utama yang mendapatkan obat langsung 

dari principal atau pabrik yang memroduksi obat tersebut. Sedangkan sub distributor 

adalah penyalur kecil yang menyalurkan obat dengan diskon lebih variatif. Beberapa 

distributor telah mematok harga dan diskon yang tidak bisa ditawar lagi. Namun, ada 

beberapa sub distributor yang dapat memberikan diskon lebih banyak. Pemberian 

diskon lebih banyak bisa berupa diskon pembayaran langsung, kondisi barang, dll. 

Pemberian diskon yang lebih banyak biasanya berdasarkan jumlah barang yang dibeli, 

ketepatan dalam membayar, dan lain-lain. Sales dari salah satu distributor 

mengungkapkan bahwa sub distributor dapat memberikan diskon lebih banyak daripada 

distributor karena mereka memberi diskon lebih pada suatu produk, tetapi untuk 

beberapa barang lain mereka memberikan harga lebih tinggi. Apotek Alam Sehat 

memiliki hubungan yang baik dengan para supplier. Hubungan yang baik ini dijalin 

melalui para salesman yang setiap harinya datang ke apotek Alam Sehat untuk 

mendapatkan orderan obat. Terkadang satu jenis obat dapat dimiliki oleh beberapa 

distributor dan tak jarang mereka menawarkan diskon yang berbeda besarannya. Selain 

itu, beberapa distributor juga menawarkan tambahan potongan harga jika barang 

dibayar secara kontan. Hubungan yang baik dengan distributor ini dijalin oleh Alam 
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Sehat dengan menjaga relasi dengan para salesman, pembayaran tagihan secara tepat 

waktu, dan mematuhi beberapa peraturan yang ditetapkan oleh masing-masing supplier. 

Kepala Pembelian apotek Alam Sehat juga menegaskan bahwa hubungan baik dengan 

para salesman sangatlah penting (lihat lampiran wawancara 8 nomor 1). Keuntungan 

dari hubungan baik dengan para salesman adalah kiriman barang dapat diprioritaskan, 

info yang cepat mengenai kenaikan harga dan program diskon yang sedang ada 

sekarang, kelonggaran tempo penagihan yang memungkinkan untuk mudur satu hari.  

  Pembelian obat oleh sebuah apotek tidak hanya dilakukan ke distributor saja, 

namun juga ke apotek lainnya. Alasan kemungkinan pembelian obat ke apotek lain 

adalah apotek tersebut kehabisan stok barang dan membutuhkan barang tersebut dalam 

waktu cepat, atau barang yang dicari oleh pembeli tersebut dalam jumlah sedikit dan 

merupakan barang yang tidak terlalu laku dan mungkin tidak tersedia di apotek. 

Hubungan baik dengan apotek lain juga diperlukan dalam menjalankan bisnis apotek. 

Pegawai apotek Alam Sehat menuturkan bahwa jika memiliki hubungan baik dengan 

apotek lain, ketika apotek Alam Sehat membutuhkan suatu barang dan akan menempil 

suatu barang, mereka akan memberikan barang tersebut (lihat lampiran wawancara 9 

nomor 2). 

 Namun, dibalik hubungan baik yang terjalin antar apotek, terdapat persaingan yang 

ketat terutama persaingan harga. Para apotek di sekitar apotek Alam Sehat berusaha 

memberikan penawaran harga terendah kepada para konsumen. Menurut penuturan 

Kepala Operasional dan pegawai apotek Alam Sehat, walaupun terdapat beberapa 

apotek lain di sekitar apotek Alam Sehat, namun pesaing utama dari apotek Alam Sehat 

adalah apotek Kharisma dan apotek SMS (lihat lampiran wawancara 10 nomor 3 dan 

lampiran wawancara 8 nomor 2).Persaingan harga yang ketat terjadi antara kedua 

apotek tersebut dengan apotek Alam Sehat karena banyak juga pembeli yang membeli 

di apotek Kharisma dan apotek SMS dan membandingkan harga apotek Alam Sehat 

dengan mereka seperti yang diungkapkan oleh Pegawai apotek Alam Sehat (lihat 

lampiran wawancara 10 nomor 4). Selain itu, Kepala Operasional menuturkan bahwa 

penurunan harga biasanya dimulai oleh kedua pesaing apotek Alam Sehat tersebut(lihat 

lampiran wawancara 7 nomor 4). 

Produk substitusi pada obat-obatan di apotek adalah obat herbal atau jamu. Namun 

obat herbal tersebut sudah terdaftar BPOM sehingga produk tersebut juga dapat dijual 
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di apotek Alam Sehat. Substitusi produk yang paling sering terjadi di dalam suatu 

apotek adalah antara obat paten dan generik saja. Tetapi, saat ini produk substitusi juga 

datang dari program BPJS. Program BPJS memberikan obat-obatan secara gratis 

kepada pasien sehingga pasien yang biasnya menebuskan resep obatnya di apotek kini 

tidak perlu membeli sendiri obat-obatan tersebut. Hal ini menyebabkan beberapa barang 

yang biasanya cepat perputarannya menjadi sedikit lambat (lihat lampiran wawancara 9 

nomor 4). BPJS memiliki pengaruh terhadap penjualan obat di apotek, tetapi 

merupakan pengaruh yang tidak terlalu besar. Menurut penuturan pegawai apotek Alam 

Sehat, BPJS hanya menyebabkan perputaran beberapa barang menjadi sedikit lambat 

karena kebanyakan pasien telah mendapatkannya secara gratis.  

Berdasarkan analisis lingkungan eksternal diatas, didapat matriks lingkungan 

eksternal Apotek Alam Sehat sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Matriks Analisis Lingkungan Eksternal Apotek Alam Sehat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan perhitungan analisis lingkungan eksternal apotek Alam Sehat didapatkan 

nilai 3,3 di mana nilai tersebut terletak pada bobot antara 3,0 – 4,0 berarti merupakan 

posisi kuat bagi perusahaan. 

4.2.2 Analisis Lingkungan Internal 

 Lingkungan internal perusahaan terdiri dari dua hal yaitu kekuatan dan 

kelemahan dari perusahaan tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada 

Pernyataan B R BXR 

KESEMPATAN  

Penggunaan teknologi 0,1 4 0,4 

Pelayanan pesanan obat melalui telepon 

dan whatsapp 

0,2 4 0,8 

Hubungan baik dengan konsumen 0,2 4 0,8 

Hubungan baik dengan para salesman 0,1 4 0,4 

Hubungan baik dengan apotek sekitar 0,1 3 0,3 

ANCAMAN  

Persaingan harga yang ketat 0,2 2 0,4 

Pemberian obat BPJS secara gratis dari 

rumah sakit atau klinik 

0,1 2 0,2 

TOTAL  3,3 
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responden, didapatkan data kekuatan dan kelemahan apotek Alam sehat sebagai 

berikut: 

a. Kekuatan Apotek Alam Sehat (Strenghts) 

 Kekuatan pertama dari apotek Alam Sehat adalah pelayanan yang ramah. 

Manajer apotek Alam Sehat berpendapat bahwa melalui pelayanan yang ramah, 

pembeli akan merasa nyaman dan diharapkan untuk datang kembali menjadi 

pelanggan tetap apotek Alam Sehat (lihat lampiran wawancara 6 nomor 2). 

Biasanya beberapa pembeli merupakan pembeli yang kritis sehingga mereka sering 

menceritakan keluhan, menanyakan fungsi, serta cara kerja dari suatu obat 

sehingga pelayanan yang ramah akan membuat mereka merasa diperhatikan dan 

diharapkan dapat memromosikan apotek Alam Sehat kepada orang lain bahwa 

pasien akan mendapat pelayanan yang memuaskan jika membeli obat di apotek 

Alam Sehat (lihat lampiran wawancara 9 nomor 1). Berdasarkan uraian di atas, 

dapat disimpulkan bahwa dengan memberikan pelayanan yang ramah akan 

membuat para pembeli merasa nyaman, kembali untuk menjadi pelanggan, dan 

bahkan memromosikan apotek Alam Sehat kepada orang lain. 

 Kekuatan selanjutnya yang dimiliki apotek Alam Sehat saat ini adalah memiliki 

harga yang kompetitif. Harga barang-barang yang dijual di apotek Alam Sehat jika 

dibandingkan dengan apotek Kharisma dan apotek SMS sebagai pesaing utamanya 

tidak jauh berbeda. Kebanyakan harga dari ketiga apotek ini sama, jika ada 

perbedaan harga, perbedaan itu tidak terlalu besar dan hanya berkisar sekitar 200 

sampai 500 rupiah (lihat lampiran wawancara 10 nomor 5). Selain itu, harga di 

apotek Alam Sehat cenderung fleksibel karena mengikuti perubahan harga yang 

terjadi. Biasanya ketika pesaingnya menurunkan harga suatu barang, apotek Alam 

Sehat akan mencoba menghitung ulang lagi harga jual dari barang tersebut. Kepala 

Operasional menuturkan bahwa jika dirasa dengan menurunkan harga sesuai 

dengan harga yang dikeluarkan oleh pesaing dan dirasa masih bisa mendapat 

untung, apotek Alam Sehat akan mengubah harganya sama seperti harga pesaing 

(lihat lampiran wawancara 7 nomor 3). 

 Kekuatan ketiga yang dimiliki oleh apotek Alam Sehat adalah memiliki pegawai 

yang berpengalaman. Menurut penuturan Manajer apotek Alam Sehat, 

mendapatkan asisten apoteker yang berpengalaman tidaklah mudah (lihat lampiran 

wawancara 6 nomor 3). Pegawai yang berpengalaman sangat dibutuhkan oleh suatu 

apotek karena banyak pasien yang seringkali datang untuk menceritakan keluhan 
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yang dimiliki dan meminta rujukan obat kepada asisten apoteker. Dengan memiliki 

pegawai yang berpengalaman, mereka dapat merujukkan obat yang tepat bagi para 

pasien. Dengan mendapatkan obat yang tepat dan cepat sembuh, pasien akan 

kembali lagi untuk membeli obat di Alam Sehat jika mereka memiliki keluhan 

kesehatan lagi di masa yang akan datang. 

 Kekuatan keempat dari apotek Alam Sehat adalah kepedulian para pegawai, 

khususnya kepala pembelian dan kepala operasional untuk senantiasa melakukan 

pengontrolan barang fast moving. Kepala Pembelian menuturkan bahwa 

pengontrolan barang membuat kemungkinan untuk kehabisan barang tanpa 

diketahui menjadi lebih kecil (lihat lampiran wawancara 8 nomor 2). Dengan 

memiliki stok barang yang lengkap dan cukup akan menimbulkan kesan di mata 

pembeli bahwa apotek Alam Sehat adalah apotek yang lengkap.  

 Kekuatan terakhir dari apotek Alam Sehat adalah menjual beberapa produk 

jamu herbal dan obat cina. Namun, produk dan obat-obatan tersebut tentu yang 

juga telah terdaftar di BPOM. Selain itu, tidak semua produk herbal dan obat cina 

dijual di apotek Alam Sehat. Apotek Alam Sehat hanya menyediakan produk-

produk yang sering dicari oleh konsumen (lihat lampiran wawancara 8 nomor 3). 

Hal ini adalah salah satu upaya dari apotek Alam Sehat untuk semakin 

mendekatkan diri dengan konsumennya. 

b. Kelemahan apotek Alam Sehat (Weaknesses) 

 Apotek Alam Sehat memiliki tiga kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah 

lokasi yang kurang strategis (lihat lampiran wawancara 6 nomor 4). Lokasi apotek 

Alam Sehat tidak berada di pinggir jalan besar sehingga hingga sekarang masih 

banyak orang yang belum mengetahui bahwa apotek Alam Sehat itu ada. Selain itu, 

tidak ada board nama apotek Alam Sehat di ujung gang sebagai penunjuk lokasi. 

Lokasi yang tidak dipinggir jalan besar juga membuat lokasi parkir tidak begitu 

tercukupi. Untuk motor, area parkir apotek Alam Sehat dapat digunakan untuk 

menampung hingga sepuluh kendaraan bermotor, namun mobil masih belum dapat 

area parkir yang nyaman.  

 Kelemahan yang kedua adalah modal yang kurang kuat. Modal yang tidak 

terlalu kuat dan alokasi dana untuk pembelian barang berdasarkan hasil penjualan 

setiap harinya yang tidak dapat diprediksi membuat bagian pembelian terkadang 

harus menunda pembelian barang atau penyediaan stok barang. Jika dalam satu 

hari hasil penjualan hanya mencapai dibawah sepuluh juta, maka bagian pembelian 
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harus lebih menekan pembelian barang atau bahkan menunda pembelian barang 

yang kurang begitu laku (lihat lampiran wawancara 8nomor 5). 

 Kelemahan apotek Alam Sehat yang terakhir adalah masih sering terjadi 

ketidaktahuan bahwa stok barang di gudang atau lemari etalase tinggal sedikit atau 

habis (lihat lampiran wawancara 7 nomor 7 dan wawancara 8 nomor 5). Biasanya 

hal ini terjadi pada barang yang membutuhkan waktu lama untuk laku. Terkadang 

stok di gudang sudah diambil atau stok di lemari etalase sudah tinggal sedikit, 

tetapi tidak ditulis di buku barang habis sehingga tidak ketahuan hingga barang 

nantinya telah habis. Hal ini menyebabkan para pegawai terpaksa menolak pasien 

karena ketidaktersediaan atau kekurangan barang. 

Berdasarkan analisis lingkungan internal diatas, didapatkan matriks analisis 

lingkungan internal Apotek Alam Sehat.  

Tabel 4.2 Matriks Analisis Lingkungan Internal Apotek Alam Sehat 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan dari analisis lingkungan internal yang dilakukan, ditemukan bahwa nilai 

IFE apotek Alam Sehat adalah 2,86. Dengan nilai IFE tersebut berarti perusahaan 

berada pada posisi sedang. 

 

Pernyataan B R BXR 

KEKUATAN  

Pelayanan yang baik terhadap konsumen 0,14 4 0,56 

Harga yang bersaing 0,14 4 0,56 

Memiliki karyawan yang berpengalaman 0,12 4 0,48 

Kepala pembelian dan operasional mengontrol 

barang fast moving secara rutin 

0,13 4 0,52 

Tidak hanya menjual obat dokter, tetapi juga 

menjual obat cina dan jamu atau herbal yang 

terdaftar di BPOM 

0,07 3 0,21 

KELEMAHAN  

Lokasi di dalam gang 0,14 1 0,14 

Modal yang kurang kuat 0,13 1 0,13 

Barang habis tetapi tidak ketahuan 0,13 2 0,26 

TOTAL  2,86 
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4.2.3 MATRIKS INTERNAL EKSTERNAL (MATRIKS IE) 

 Dengan nilai IFE 2,86 dan nilai EFE 3,3 maka apotek Alam Sehat berada pada 

kuadran II. David (2011) menyebutkan bahwa organisasi yang berada pada kuadran II 

termasuk dalam kategori tumbuh dan membangun. Organisasi yang masuk dalam 

kategori tersebut paling tepat jika menggunakan strategi intensif atau integratif. 

Strategi intensif terdiri dari penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan 

produk.Sedangkan strategi integratif terdiri dari integrasi ke depan, integrasi ke 

belakang, dan integrasi horizontal. 

Gambar 4.1 Matriks Internal Eksternal Apotek Alam Sehat 

 

 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

4.2.4 ALTERNATIF STRATEGI 

  Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal yang telah dilakukan, 

ditemukan faktor-faktor internal dan eksternal dari apotek Alam Sehat. Berdasarkan 

faktor-faktor tersebut, dibuatlah matriks SWOT untuk menghasilkan beberapa alternatif 

strategi. Beberapa dari alternatif strategi yang terbentuk akan dipilih beberapa strategi 

yang sesuai dengan posisi apotek Alam Sehat pada Matriks Internal Eksternal. Apotek 

Alam Sehat berada pada kuadran II matriks IE yang berarti termasuk pada kategori 

tumbuh dan membangun. Dari beberapa alternatif strategi yang terbentuk dari analisis 

SWOT beberapa strategi dapat digunakan sebagai panduan untuk mengembangkan 

strategi yang termasuk dalam strategi pengembangan produk dan pengembangan pasar.  

Dari matriks SWOT, strategi yang dapat menunjang penjalanan straegi pengembangan 

produk adalah dari poin SO2. Sedangkan untuk strategi pengembangan pasar adalah 

poin SO3, SO5, WO1, WO3, dan WT1. Strategi penetrasi pasar tidak digunakan dengan 

pertimbangan bahwa kondisi pasar apotek memiliki tingkat kejenuhan yang tinggi.
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Tabel 4.3 Matriks SWOT Apotek Alam Sehat 

 STRENGTHS 

1. Pelayanan yang baik terhadap konsumen 

2. Harga yang bersaing 

3. Memiliki karyawan yang berpengalaman 

4. Kepala operasional dan pembelian mengontrol stok 

barang fast moving secara rutin 

5. Tidak hanya menjual obat dokter, tetapi juga beberapa 

obat cina dan jamu yang terdaftar BPOM 

WEAKNESSES 

1. Lokasi di dalam gang. 

2. Modal yang kurang kuat. 

3. Beberapa barang habis yang tidak 

ketahuan. 

 

OPPORTUNITIES 

1.    Penggunaan teknologi 

2. Pelayanan pesanan obat melalui telepon dan 

whatsapp. 

3. Hubungan baik dengan konsumen. 

4. Hubungan yang baik dengan para salesman. 

5. Hubungan baik dengan apotek sekitar. 

SO 

1. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah 

kepada semua konsumen. (S1;O1, S1;O2, S1;O3, 

S3;O3) 

2. Penyediaan tes kesehatan tertentu seperti gula darah, 

tekanan darah, asam urat, dan kolesterol. (S3;O3) 

3. Promosi melalui media sosial dan situs belanja online 

(S2; O1) 

4. Senantiasa mendekatkan diri dengan konsumen agar 

selalu terjalin ikatan kerjasama yang baik. (S2;O5, 

S3;O3) 

5. Penggunaan sistem komputerisasi dalam penyetokan 

barang (S4;O1) 

WO 

1. Menyediakan layanan pengiriman yang cepat 

dan ke segala tempat. (W1;O1, W1;O2, 

W1;O3) 

2. Membeli obat kurang laku yang tidak kita 

miliki (nempil) di apotek lain sesuai jumlah 

yang dipesan pasien. (W2;O5, W3;O5, 

W3;O3) 

3.  Memantau stok barang dan mencicil 

membeli barang fast moving agar stok tetap 

aman. (W2;O4) 

 
 

THREATS 

1. Persaingan harga yang ketat. 

2. Pemberian obat BPJS secara gratis dari 

rumah sakit atau klinik. 

ST 

1. Rutin mengumpulkan informasi mengenai 

perubahan harga yang dilakukan oleh pesaing. 

(S2;T1) 

 

WT 

1. Mulai memasang board nama  agar 

masyarakat lebih mengetahui keberadaan 

apotek Alam Sehat. (W1;T1) 

2. Melakukan peminjaman modal ke bank 

untuk pelengkapan stok barang laku. 

(W2; T1) 

Sumber: Data primer yang diolah (2018)
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4.2.5 MATRIKS PERENCANAAN STRATEGI KUANTITATIF (QSPM) 

Tabel 4.4 Strategi – Strategi Alternatif 

 Strategi I Strategi II 

Pengembangan produk Pengembangan pasar 

Faktor – Faktor Kunci Bobot AS TAS AS TAS 

KEKUATAN 

Pelayanan yang baik terhadap konsumen 0,14 1 0,14 4 0,56 

Harga yang bersaing 0,14 1 0,14 4 0,56 

Memiliki karyawan yang berpengalaman 0,12 2 0,24 4 0,48 

Kepala operasional dan pembelian 
mengontrol stok barang fast moving secara 
rutin 

0,13 4 0,52 4 0,52 

Tidak hanya menjual obat dokter, tetapi 
juga beberapa obat cina dan jamu yang 
terdaftar BPOM 

0,07 1 0,07 3 0,21 

KELEMAHAN 

Lokasi di dalam gang 0,14 3 0,42 1 0,14 

Modal yang kurang kuat 0,13 4 0,52 3 0,39 

Barang habis tetapi tidak ketahuan 0,13 4 0,52 3 0,39 

Jumlah 1     

KESEMPATAN 

Penggunaan teknologi 0,1 1 0,1 3 0,3 

Pelayanan pesanan obat melalui telepon 
dan whatsapp 

0,2 1 0,2 4 0,8 

Hubungan baik dengan konsumen 0,2 4 0,8 4 0,8 

Hubungan yang baik dengan para salesman 0,1 4 0,4 3 0,3 

Hubungan baik dengan apotek sekitar 0,1 1 0,1 2 0,2 

ANCAMAN 

Persaingan harga yang ketat 0,2 3 0,6 3 0,6 

Pemberian obat BPJS secara gratis dari 
rumah sakit atau klinik 

0,1 3 0,3 2 0,2 

Jumlah 1  5,07  6,45 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 
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Hasil analisis Matriks Perencanaan Strategi Kuantitatif memukan bahwa skor tertinggi 

didapat oleh strategi pengembangan pasar sebesar 6,45 poin. Strategi kedua  yang 

merupakan strategi pengembangan produk mendapatkan total nilai 5,07 poin. Berdasarkan 

hasil analisis tersebut, strategi yang paling tepat untuk dijalankan adalah pengembangan 

pasar. 

4.2.6 FORMULASI STRATEGI PENGEMBANGAN PASAR 

Berdasarkan analisis Matriks Perencanaan Strategi Kuantitatif, skor tertinggi diperoleh 

oleh strategi pengembangan pasar yang berupa menyediakan layanan pengiriman yang 

cepat dan ke segala tempat.  

Pada faktor-faktor kunci poin kekuatan yang dimiliki oleh apotek Alam Sehat, para 

partisipan memberikan skor 4 pada poin pelayanan yang baik terhadap konsumen, harga 

yang bersaing, memiliki karyawan yang berpengalaman, serta kepala operasional dan 

kepala pembelian mengontrol stok secara rutin, dan memberikan skor 3 pada poin tidak 

hanya menjual obat dokter tetapi juga beberapa obat cina dan jamu yang terdaftar BPOM. 

Pemberian skor 4 karena partisipan berpendapat bahwa pelayanan yang baik dan 

memuaskan akan dapat membuat konsumen merasa nyaman dan diperhatikan sehingga 

diharapkan pembeli akan kembali melakukan pembelian di apotek Alam Sehat. Harga 

yang bersaing juga mendapatkan skor sangat menarikkarena faktor penentu pembeli 

memutuskan untuk memesan atau membeli obat di apotek adalah harga yang murah. 

Karyawan yang berpengalaman akan dapat memberikan saran dalam pemilihan dan 

penggunaan obat-obatan kepada pembeli yang berkonsultasi mengenai keluhan yang 

dirasakan. Selain itu, memiliki karyawan yang berpengalaman akan memperkecil 

kesalahan dalam penanganan pasien serta kecepatan dan ketepatan dalam penyediaan 

barang yang dipesan oleh pembeli. Pengontrolan stok barang fast movingsecara rutin oleh 

kepala operasional dan kepala pembelian juga mendapatkan skor tinggi oleh partisipan 

karena untuk menyediakan layanan pengiriman yang cepat, stok obat yang sering dibeli 

oleh pembeli harus lengkap dan selalu ada sehingga menekan kemungkinan untuk 

penolakan pesanan atau penundaan pengiriman hingga barang datang keesokan harinya. 

Pada faktor penjualan obat cina dan jamu yang telah terdaftar di BPOM, partisipan 

memberikan skor 3 yang berarti cukup menarik. Penyediaan beberapa jenis obat cina dan 

jamu tidak terlalu penting, namun dengan penyediaan obat cina dan jamu yang sering 

digunakan oleh masyarakat akan memunculkan kesan bahwa apotek Alam Sehat 
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merupakan apotek yang lengkap dan membuat pembeli berpikir untuk mencoba mencari di 

apotek Alam Sehat ketika membutuhkan suatu obat. 

Pada faktor-faktor kunci kelemahan, partisipan memberikan skor 1 untuk lokasi apotek 

Alam Sehat yang berada di dalam gang, dan skor 3 untuk poin modal yang kurang kuat 

dan poin barang habis yang tidak ketahuan. Lokasi di dalam gang tidak terlalu 

berpengaruh pada penerapan strategi penyediaan pelayanan pengiriman yang cepat dan ke 

segala tempat karena pembeli memang tidak perlu datang ke apotek sendiri untuk membeli 

barang. Pembeli hanya perlu memesan obat dengan cara menelepon langsung ke apotek 

ataupun melalui layanan whatsapp dan barang akan dikirim ke tempat pembeli. Modal 

yang kurang kuat berpengaruh pada penerapan strategi pengembangan pasar. Modal 

berhubungan dengan kemampuan dalam penyediaan barang. Sehingga modal yang kurang 

kuat dapat mempengaruhi pengadaan stok barang dan berujung pada kecepatan pengiriman 

barang kepada pembeli. Faktor barang yang habis tetapi tidak ketahuan juga 

mempengaruhi kecepatan pengiriman barang. Jika suatu obat habis dan tidak ketahuan, 

besar kemungkinan pembeli akan batal membeli di apotek Alam Sehat. Jika pembeli mau 

untuk diberikan obat seadanya dan sisanya akan dikirimkan keesokan harinya setelah 

barang datang, hal tersebut akan menghambat kecepatan pengiriman barang. 

Faktor-faktor kunci kesempatan mendapatkan nilai yang beragam untuk setiap poinnya. 

Penggunaan teknologi, pelayanan pesanan obat melalui telepon dan whatsapp, dan 

hubungan baik dengan konsumen mendapatkan skor 4, hubungan yang baik dengan para 

salesman mendapatkan skor 3, dan hubungan yang baik dengan apotek sekitar 

mendapatkan skor 2.  Menurut para partisipan, penggunaan teknologi juga sangat 

diperlukan untuk menunjang pelayanan yang diberikan dan juga digunakan sebagai cara 

promosi oleh apotek Alam Sehat. Penyediaan pelayanan melalui telepon dan whatsapp 

sangat penting dalam penerapan strategi pengembangan pasar yang akan dilakukan karena 

tujuan utama dari strategi ini adalah pembeli tidak harus repot-repot datang ke apotek. 

Dengan sambungan telepon dan internet yang selalu tersedia, pembeli dapat dengan mudah 

menghubungi apotek Alam Sehat sehingga pesanan yang masuk bisa segera diproses dan 

dikirim ke tujuan. Selain itu, hubungan yang baik dengan konsumen juga merupakan 

faktor kunci yang sangat penting dalam penerapan strategi pengembangan pasar. Ketika 

apotek Alam Sehat memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan, pasien akan merasa 

senang dan diharapkan akan mengulang pembelian di kemudian hari. Hubungan yang baik 

dengan pembeli juga akan membuat pembeli dapat lebih bersabar menunggu jika terdapat 

beberapa item yang tidak dapat langsung dikirim pada hari itu juga. Selain itu, memiliki 
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hubungan yang baik dengan pembeli dapat membuat mereka memromosikan apotek Alam 

Sehat sebagai apotek yang memiliki layanan pengiriman yang cepat dan bersedia untuk 

mengirim ke segala tempat sehingga membuka kesempatan adanya pembeli baru di apotek 

Alam Sehat.  Hubungan yang baik dengan para salesman dirasa cukup penting untuk 

berperan dalam penyediaan pelayanan pengiriman yang cepat oleh para partisipan. 

Memiliki hubungan yang baik dengan para salesman akan membuat mereka dapat 

memesankan dan mengusahakan agar barang dapat dikirim lebih cepat sehingga stok 

barang apotek Alam Sehat dapat senantiasa tersedia. Ketika mendapatkan pesanan dari 

pembeli, dengan stok barang yang tersedia, barang akan dapat cepat dikirim ke tujuan. 

Selain hubungan yang baik dengan konsumen dan para salesman, hubungan baik dengan 

antar apotek juga dirasa agak penting dalam penerapan strategi pengembangan pasar. 

Memiliki hubungan yang baik dengan apotek sekitar akan membuat apotek Alam Sehat 

lebih mudah membeli barang yang kehabisan stoknya atau ada pembeli yang ingin 

membeli obat dalam jumlah sedikit namun apotek Alam Sehat tidak menyediakan karena 

tidak terlalu laku. Dengan membeli obat di apotek lain terlebih dahulu, pembeli tidak harus 

menunggu hingga keesokan harinya.   

Terdapat dua faktor kunci pada poin ancaman yaitu persaingan harga yang ketat dengan 

skor 3 dan pemberian obat BPJS secara gratis dari rumah sakit atau klinik mendapatkan 

skor 2. Persaingan harga yang ketat dirasa cukup penting dalam penerapan strategi 

pengembangan pasar. Pembeli yang masih belum mengetahui bahwa apotek Alam Sehat  

memiliki harga yang sama atau bahkan lebih murah dari kedua pesaingnya akan 

memutuskan untuk tidak membeli di apotek Alam Sehat. Pemberian obat BPJS secara 

gratis dari rumah sakit atau klinik dirasa agak penting dalam penerapan strategi ini karena 

pembeli yang biasanya harus membeli obat di apotek telah mendapatkan obattersebut 

secara gratis. Dengan kondisi demikian, strategi ini tidak dapat berjalan karena pembeli 

tidak perlu memesan obat di apotek lagi. Namun, pemberian obat gratis ini tidak begitu 

merugikan karena ada beberapa pasien BPJS yang tidak suka terlalu lama menunggu 

mendapatkan obat BPJS tersebut karena harus lama mengantri ataupun rumah sakit dan 

klinik pada suatu waktu tertentu kehabisan stok obat BPJS tersebut. Adanya kondisi 

tertentu tersebut akan membuat pasien BPJS mau tidak mau memesan obat di apotek.  

Menurut David (2011), strategi pengembangan pasar adalah strategi pengenalan produk 

atau jasa yang sudah ada ke area geografi yang baru. Strategi pengembagan pasar dapat 

digunakan sebagai strategi yang efektif jika sebuah organisasi sangat sukses dengan apa 

yang dilakukan. Hal ini terlihat dengan pemberian nilai tinggi untuk faktor-faktor kunci 
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pelayanan yang baik terhadap konsumen, harga bersaing, dan memiliki karyawan 

berpengalaman. Selain itu, David  (2011) juga menyebutkan bahwa strategi pengembangan 

pasar dapat menjadi strategi yang efektif untuk dijalankan jika terdapat pasar baru atau 

pasar tidak jenuh yang belum dimanfaatkan, jika sebuah organisasi memiliki modal dan 

sumber daya manusia untuk mengelola operasi yang diperluas, dan jika sebuah organisasi 

memiliki kapasitas produksi berlebih. Selama ini, apotek Alam Sehat tidak menerima 

pengiriman yang dirasa jauh dari lokasi apotek Alam Sehat berdiri. Biasanya, apotek Alam 

Sehat akan menyarankan pembeli yang menelepon atau memesan obat untuk membeli obat 

tersebut di apotek sekitar di mana pembeli tersebut tinggal. Selain itu, masih banyak 

masyarakat sekitar yang belum menyadari keberadaan apotek Alam Sehat. Maka dapat 

dikatakan bahwa apotek Alam Sehat masih memiliki pasar baru atau pasar tidak jenuh 

yang belum dimanfaatkan. Terlebih, apotek Alam Sehat juga memiliki modal dan sumber 

daya manusia untuk mengelola operasi yang lebih luas dan memiliki kapasitas produksi 

berlebih melalui pemberian nilai 4 pada poin memiliki karyawan berpengalaman, kepala 

operasional dan pembelian mengontrol stok barang yang sering dicari atau dibutuhkan oleh 

pembeli secara rutin, dan pemesanan obat melalui telepon dan layanan whatsapp. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa strategi pengembagan pasar tepat untuk 

dilakukan oleh apotek Alam Sehat. 

4.3 IMPLIKASIMANAJEMEN 

Penerapan strategi pengembagan pasar memunculkan beberapa implikasi 

manajemen. Berikut uraian implikasi dari sisi fungsional perusahaan yang terdiri dari 

fungsi operasi, sumber daya manusia, pemasaran, dan juga keuangan. 

4.3.1 Implikasi Stratejik Fungsional 

Dengan menggunakan strategi ini, apotek Alam Sehat harus mempersiapkan hal-hal 

yang mendukung penjalanan strategi pengembangan pasar. Dari fungsi operasi, apotek 

Alam Sehat dapat menyediakan layanan pengiriman barang yang lebih menyeluruh dengan 

bersedia mengirim ke segala tempat. Jika dirasa radius lokasi pengiriman terlalu jauh, 

dapat dipertimbangkan untuk memberikan ongkos kirim. Selain itu, promosi di wilayah 

baru perlu dilakukan agar masyarakat yang sebelumnya masih belum menyadari 

keberadaan apotek Alam Sehat menjadi mengetahui bahwa apotek Alam Sehat itu ada dan 

memiliki harga bersaing yang tidak kalah dengan para pesaingnya. Pemanfaatan IT dapat 

mulai dipertimbangkan terlebih dalam hal penyetokan barang agar stok semua barang 

menjadi lebih benar-benar terkontrol dan menunjang performa apotek Alam Sehat dalam 

melayani pembeli. 
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Untuk menunjang fungsi operasi, dari fungsi sumber daya manusia, apotek Alam 

sehat telah memiliki karyawan yang ramah dan berpengalaman. Dengan memiliki 

karyawan dengan kriteria tersebut, apotek Alam Sehat diharapkan dapat memberikan 

pelayanan yang memuaskan kepada pembelinya karena sebagian besar pembeli akan 

melakukan konsultasi dan juga pemesanan obat baik melalui tatap muka langsung maupun 

via telepon atau whatsapp. Karyawan perlu terus dilatih untuk menjalankan segala 

pemanfaatan teknologi yang telah digunakan oleh apotek Alam Sehat saat ini. Para 

karyawan harus dapat memberikan respon cepat agar pembeli tidak harus menunggu lama 

atau khawatir bahwa pesanan mereka diabaikan. Ketika pemanfaatan IT untuk stok barang 

benar-benar telah berjalan, pelatihan mungkin juga dibutuhkan bagi para karyawan agar 

mereka dapat mengoperasikan program yang ada.  

Fungsi pemasaran juga dibutuhkan dalam penjalanan strategi pengembangan pasar. 

Pemasangan board nama apotek Alam Sehat di depan gang dapat menjadi langkah awal 

agar masyarakat sekitar lebih menyadari keberadaan apotek Alam Sehat. Berlokasi di 

dalam gang berimbas pada masih adanya masyarakat yang bahkan tidak menyadari 

keberadaan apotek Alam Sehat meskipun tempat tinggal mereka masih terhitung dekat 

dengan apotek Alam Sehat. Selanjutnya, apotek Alam Sehat juga sebaiknya mulai 

menggunakan promosi berbayar di media sosial untuk lebih memperkenalkan apotek Alam 

Sehat ke masyarakat luas yang tinggal di area Semarang. 

Dari fungsi keuangan, dapat dilakukan dua upaya untuk menunjang segala upaya 

tersebut. Cara pertama adalah penambahan modal dari semua pemilik. Penambahan modal 

tersebut adalah untuk menjalankan strategi pengembangan pasar. Selain itu, dapat 

dilakukan pengalokasian keuntungan yang lebih setiap bulannya untukpengembangan 

promosi dan pengembangan fasilitas IT yang dibutuhkan oleh apotek Alam Sehat di masa 

mendatang. 

 

 

 

 

 

 

 


