
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Membangun ekuitas merek dalarn pemasaran produk atau jasa sangat 

penting karena ekuitas merek membangun keunggulan kompetitif, menciptakan 

nilai positif bagi konsurnen, aset investasi yang bemilai bagi perusahaan dan stahz 

holders, mempersingkat proses pengambilan keputusan bagi konsumen, sebagai 

salah satu faktor penghambat bagi kompetitor, dapat menjadi unsw selffunding 

sehingga mampu mengurangi biaya pemasaran, meningkatkan loyalitas konsumen 

dan dapat dijual dengan harga tinggi. Ekuitas merek dapat dibangun dengan cara 

melakukan investasi dan pengembangan dalam ha1 brand association, perceived 

quality, brand awareness, brand loyalty, other proprietary physical assets @aten, 

merek dagang, channel, relationship). Ekuitas suatu merek yang tinggi 

mempermudah perluasan lini produk, perluasan wilayah pemasaran produk dam 

meningkatkan efektivitas iklan dan program pemasaran lainnya (Westling, 2001). 

Dalam pemasaran produk secara khusus pemasaran kopi bubuk di 

Indonesia tejadi persaingan yang ketat antara sesama produsen besar. Persaingan 

yang ketat mendorong produsen-produsen secara intensif melakukan promosi- 

promosi dan memperkenalkan produk kopi yang baru dengan merek-merek yang 

baru. 

Hal tersebut di atas mengingat indvstri pengolahan kopi di Indonesia 

didukung dengan ketersediaan bahan baku yang melimpah di pasaran dan 

kebanyakan dari penduduk Indonesia menjadi konsumen yang rnenggunakan kopi 

sebagai salah satu minuman favorit. 



1.1.1 Konsumsi kopi bubuk di Indonesia 

Kebanyakan dari penduduk Indonesia minum kopi. Untuk sebagian 

orang minum kopi me~ptIkaII sesuatu yang tak dapat dilewatkan dan 

memiliki fanatisme tersendiri terhadap kopi. Konsumen di Indonesia 

sering memiliki kecenderungan fanatik terhadap merek favorit tertentu, ha1 

ini dapat mengurangi kemungkinan strategi p e n m a n  harga produsen 

yang telah memiliki merek yang popular. Konsumsi kopi bubuk dapat 

diperkirakan dari volume impor ditambah volume produksi domestik 

dikurangi jumlah ekspor. Jumlah konsumsi dari tahun 1998 sampai 2002 

dapat diliiat pada Table 1. 

Tabel 1. Konsumsi Kopi Bubuk di Indonesia, Tahun 1998-2002 

Sumber: * Indocommercial, 2000 
** BPS Pusat Jakarta, 2004 (Diolah) 

Besarnya pertumbuhan konsumsi kopi bubuk di Indonesia 

mengalami secara keseluruhan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan- 

nya kurang lebih 6.71 persen. Menurut Wahyudian (2003), konsumen 

laki-laki memiliki jumlah porsi terbesar dalam mengkonsumsi kopi bubuk 

di Indonesia. Dalam perhitungan perkiraan jumlah konsumsi per kapita, 

konsumen yang dimaksud termasuk di dalamnya anak-anak dan lanjut 

usia. Total konsumsi perkapita untuk kopi bubuk di Indonesia pada tahun 

1998 yaitu 360.3 grd tahun .  Kecenderungannya semakin meningkat 



sampai tahun 2002 yaitu 400.9 gramltahun. Perkembangan konsumsi 

kopi perkapita selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Konsumsi kopi bubuk perkapita di Indonesia pada Tahun 1998-2002. 

Sumber: * Indocommercial, 2000 
** BPS Pusat Jakarta, 2004 (Diolah) 

Jumlah konsumsi kopi bubuk di tahun-tahun mendatang diperkira- 

kan akan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya penduduk dan 

perbaikan perekonomim. Peningkatan konsumsi perka&a jugs masih 

diharapkan dan merupakan kontribusi bagj peningkatan produksi. 

Pabrilc pengolahan kopi bubuk di Indonesia digolongkan atas 

industri kecil dan rumah tangga yang tersebar di kurang lebii 25 provinsi 

dengan total kapasitas produksi 97.639 ton per tahun. ~ a w a  Timur 

memiliki kapasitas produksi tertinggi yaitu 22.849 ton atau 24.99 persen 

dari kapasitas produksi total, diikuti oleh Jakarta dengan kapasitas per 

tahunnya 15.423 ton dan Jawa Barat 11.016 ton. Untuk DI Aceh data 

kapasitas produksinya tidak tersedia sehingga prosentase kontribusi 

terhadap kapasitas produksi kopi di Indonesia pada saat tersebut tidak 

diperhitungkan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah 

ini. 



Tabel 3. Kapasitas Produksi Kopi Bubuk menurut Provinsi Tahun 2000 

Keterangan : NA= Data tidak tersedia 
Sumber: Indocommercial, 2000 

1.1.2. Produsen Kopi Bubuk di Indonesia 

Berdasarkan survei oleh Indocommercial Tahun 2002, dari sekitar 

536 perusahaan industri ini, 486 masih aktif beroperasi. Sepuluh dari 

perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kapasitas produksi masing- 

masing lebih dari 1000 todtahun; delapan perusahaan memiliki kapasitas 

produksi antara 500 - 1000 tonltahun, 64 perusahaan yang memiliki 

kapasitas produksi tahunan antara 100 - 499 todtahun dan sisanya 

meiniliki kapasitas produksi dibawah 100 todtahun. 

Pabrik berkapasitas produksi besar umumnya bersatu dengan 

perkebunan kopi. Berdasarkan jumlahnya, pabrik dengan skala kecil dan 



menengah lebih dominan tetapi pemsahaan dengan skala besar memiliki 

pangsa pasar terbesar. 

PT. Artha Nugraha Mandiri, salah satu produsen besar di Semarang 

sejak tahun 1997 sudah berhenti beroperasi memproduksi kopi bubuk yang 

diienal dengan merek Tugu Luwak dan Cafela. Meskipun tejadi 

persaingan yang ketat, banyak produsen-produsen kecil tetap mengelola 

perusahaannya untuk tems beroperasi sebab mereka memiliki segmen 

pasar yang berbeda dan pada umumnya konsumen sudah terikat atau 

kecanduan terhadap beberapa produk tertentu. Konsumen tidak mudah 

mengganti merek yang mereka sukai. 

Berdasarkan kapasitas produksi PT. Santos Jaya Abadi adalah 

produsen terbesar clan memilii pangsa yang terbesar di Indonesia dengan 

produk Kapal Api, Santos, ABC, Good Day, Kapten dan YA. Perusahaan 

merniliki kapasitas produksi 1 1.640 todtahun. Produsen terbesar kedua 

yaitu PT Citra Aroma Abadi yang memproduksi merek Alami dengan 

kapasitas produksi 5.040 todtahun. 

Perkembangan usaha dari beberapa produsen besar kopi bubuk 

diuraikan dalam penjelasan singkat di bawah ini. 

a. PT. Santos Jaya Abadi 

PT. Santos Jaya Abadi dibentuk pada tahun 1979 tetapi 

peruahaan telah beroperasi sejak tahun 1927 didirikan oleh 

Go Soe Lot sebagai industri kecil. Bisnis yang dijalankan 

maju dan pada tahun 1979 perusahaan dibentuk oleh generasi 

kedua dari keluarga pendiri dengan nama PT. Santos Jaya 



Abadi. Pada awalnya perusahaan memproduksi kopi bubuk 

dengan merek Kapal Api dan Kapten. Kemudian diperkenal- 

kan merek-merek baru termasuk Exelso, Sico, Ya dan ABC. 

Pada tahun 1993 perusahaan membuat produk dengan merek 

Santos. Setelah beberapa kali melakukan ekspansi termasuk di 

tahun 1993, perusahaan saat ini memiliki kapasitas produksi 

9000 tonltahun yang dapat dikembangkan menjadi 12.000 

tonltahun. PT. Santos mempdcan produsen terbesar kopi 

bubuk di Indonesia. Dibutuhkan 13.000 ton biji kopi setahun 

yang setara dengan 10.000,- ton kopi bubuk yang dihasilkan. 

b. PT. Arthanugraha Mandiri 

Perusahaan dibentuk pada tahun 1991 dengan modal 

dasar 20 milyar dari PT. Indofood Intema Corporation dan PT. 

Javaprima Indah Intemationale yang dulu di sebut PT. Tugu 

Luwak. Dalam bulan Februari 1994 pemsahaan bersarna 17 

perusahaan lainnya bergabung di bawah pengelolaan Salim 

Group. PT. Tugu Luwak mulai beroperasi pada tahun 1970 

sebelum bergabung dengan Salim Group dan menjadi PT. 

Javaprima Indah Intemationale. Perusahaan memiliki pabrik 

di Semarang dan sekarang setelah bergabung dengan Salim 

Group memiliki kapasitas produksi pertahun 3000 ton kopi 

bubuk. PT. Arthanugraha Mandiri memproduksi kopi 

bubuk dengan cnerek Tugu Luwak, Java Coffee dan Cafela. 

Pemasaran ditangani oleh PT. Java Prima Indah Internationale, 



yang memilik'i jaringan pemasaran yang meliputi seluruh 

wilayah Indonesia. Penjualan perusahaan lebih dikonsentrasi- 

kan di Pulau Jawa khususnya di Jawa Tengah. 

Di Jawa Tengah Tugu Luwak sudah terkenal dan 

mendominasi pasar di wilayah tersebut. Berdasarkan survey 

oleh PT. Corinthian Infopharma, Kopi Tugu Luwak menguasai 

60 persen pasar di Semarang. Pada beberapa tahun yang lalu 

perusahaan mengalami penurunan prestasi yang tajam dan 

pada tahun 1997 terpaksa menghentikan produksi. 

c. PT. Ayam Merak 

Perusahaan ini di bentuk pada tahun 1979 oleh 

Witowidjaja dengan modal dasar 400 juta rupiah. Perusahaan 

ini sebenamya sudah beroperasi sejak tahun 1965 dengan 

nama Pabrik Kopi Banteng dengan nama merek produk yang 

sama. Sekarang ini perusahaan menggunakan nama merek 

AYAM MERAIC. Pada awalnya Ayam Merak menyediakan 

produk dalam kemasan kecil dan sekarang tersedia produk 

dalam kemasan besar. Akibat dari krisis yang tejadi 

permintaan Kopi Ayam Merak menurun 25 persen pada tahun 

1997 dan pada tahun 1998 ketika krisis semakin parah 

penjualan Kopi Ayam Merak turun 50 persen. Pada Tahun 

1999 penjualan mulai meningkat kembali. 



d. PT. Torabika Eka Semesta 

Torabika Eka Semesta adalah produsen baru kopi 

bubuk. P e ~ s ~ h a a n  dibentuk pada tahun 1989 dengan modal 

dasar 1.85 milyar rupiah dan mulai beroperasi pada tahun 

1994. Merek kopi bubuk yang diproduksi yaitu Samba dan 

Torabika Duo. Perusahaan juga memproduksi kopi bubuk 

dalam kemasan besar. Torabika cukup berhasil dalam 

melakukan pemasaran sehingga dengan waktu yang singkat 

dapat menempatkan posisi di pasaran. Krisis yang terjadi 

mempakan pukulan bagi perusahaan sehingga memaksa 

perusahaan untuk mengurangi produksi. Pada tahun 1999 

produksi mulai meningkat lagi. 

e. PT. Aneka Coffee Industry 

PT. Aneka Coffee Industry mempakan salah satu 

perusahaan besar kopi bubuk di Indonesia. Pemsahaan ini 

dibentuk pada tahun 1995 dengan modal 23 milyar termasuk 

modal dari penjualan saham senilai 17 milyar. Pemsahaan ini 

dibentuk dengan penanaman modal asing, merupakan kerja- 

sama antara PT. Prashida Aneka Niaga dan PT. Citrabuana 

Tunggal Perkasa yang keduanya me~pakan  Group Prashida 

dengan Itochu Corp dan UCC Useshima Coffee Co. Ltd dari 

jepang. Berbeda dengan kemanyakan produsen lainnya yang 

secara umum membidik pasar domestik, PT. Aneka Coffee 

Industry lebih berorientasi pada pasar luar negeri. Jumlah 



produksi yang diekspor mencapai 90 %. Tujuan ekspor 

diantaranya ke Jepang, Taiwan, Rusia dan Polandia. Merek 

yang digunakan untuk pasaran lokal yaitu ALAMI. Alami 

lebih banyak dikenal di wilayah Jawa Timur. Sebagai 

perusahaan yang berorientasi ekspor PT Aneka Coffee Industry 

tidak begitu terpengaruh dengan adanya krisis. Prashida Group 

memiliki perkebunan kopi yang besar, ha1 ini menjarnin 

keterdiaan pasokan bahan baku bagi pabrik. 

Tabel 4. 12 Produsen Kopi Bubuk Terbesar dan Merek Produknya di Indonesia. 

No 

1 

2 

3 
4 

Nama Perusahaan 

PT SANTOS JAYA ABADI 

5 . 

6 

7 

PT ANEKA COFFEE 
INDUSTRY 
PTAYAMMERAK 
PT TORABIKA EKA 
CFhflFCTA 

1.2. Identifikasi Masalah 

Ekuitas merek merupakan aset yang paling penting sebagai dasar 

keunggulan bersaing perusahaan di era global. Secara umum, ekuitas merek dapat 

menamball atau bahkan bisa mengurangi nilai bagi perusahaan. Ekuitas merek 

Nama Merek 
Produk 

ABC, SANTOS, 
EXELSO. KAPAL 

" U . V . U . ,  .- 
PT ARTHANUGRAHA 
MANDIRI 
PT MEGAH AGUNG 
SURYA 
PT INDONESIA BRAZIL 
COFFEE 

8 
9 
10 

, CI.,*un , JUL"""yL 

ALAMI 

AYAM MERAK 
TORABIKA 

SAMBA 
SALAM 
NEFO, AAA 

PT RAPIH SELARAS 
PT CITA RASA KOPI IND. 
CV NETTO, AAA 

I DENT0 

Lokasi 
Pabrik 

Surabaya 

TUGU LUWAK, 
CAFELA 
BSB, BAR1 

BALI DANCER 

11 
12 

Kapasitas 
Produksi 

(Tonltahun) 
11.640 

Sidoarjo 

DKI Jakarta 
Tangerang 

Tangerang 
Medan 
Jambi 

?..-her. rrrl ---.-..-.- ..-:-I 7nnn 

GLATIK, SURYA 

5.040 

4.800 
4.320 

Semarang 

Palembang 

Tangerang 

1.800 
1.500 
1.500 

JENG GWAN PIXIP. A e..-~-__- 1.500 
Sidoarjo 

3000 

3000 

2.400 

PT TRI MANGGOLA 1.500 



hams dikelola dengan memperhatikan dimensi-diiensi penting yang terkait. 

Lima dimensi penting tersebut antara lain: brand awarness, brand association, 

perceived quality, brand loyalty dan other proprietary physical assets (Muafi, 

2002). 

Ada beberapa indikator kurangnya perhatian manajer perusahaan dalam 

upaya mengelola merek (Aaker, 1997) yaitu: 

a. Ketidakmampuan untuk mengidentifikasi asosiasi merek dan 

b. Rendahnya tingkat pengetahuan mengenai kesadaran merek 

c. Tidak adanya ukuran yang sistematis, andal, peka clan valid mengenai 

kepuasan serta loyalitas pelanggan 

d. Tidak adanya indikator bahwa merek berkaitan dengan keberhasilan 

perusahaan dalam jangka panjang 

e. Umumnya tidak ada kesungguhan dalam melindungi ekuitas merek 

f. Tidak ada mekanisme untuk mengukur dan mengevaluasi elemen- 

elemen berbagai program pemasaran atas merek 

g. Tidak ada strategi jangka panjang terhadap merek 

Dalam pemasaran produk secara khusus pemasaran kopi bubuk di 

Indonesia terjadi persaingan yang ketat antara sesama produsen besar melalui 

penerapan strategi marketing mix yang sangat gencar. Pemsahaan dituntut 

bersaing secara kompetitif (competitive rivalry) dalam ha1 menciptakan dan 

mempertahankan konsumen yang loyal dan salah satunya adalah melalui 

pengelolaan merek (Muafi, 2002). 



1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 

a. Mengidentifikasi posisi persaingan merek produk kopi di pasaran 

Kota Bogor 

b. Menganalisis ekuitas merek produk kopi bubuk tertentu sebagai 

evaluasi ekuitas merek. 

c. Merekomendasikan alternatif kebijakan pemasaran untuk merek kopi 

bubuk yang dianalisis. 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan/evaluasi ekuitas 

merek terhadap perusaham yang memproduksi kopi bubuk dengan 

merek-merek tertentu. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi 

penelitian ataupun pengetahuan yang berhubungan dengan 

pengukuran ekuitas merek. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Peneliti membatasi lingkup penelitian dengan melibatkan konsumen kopi 

bubuk yang tinggal di Kota Bogor. Ruang lingkup yang dikaji yaitu brand 

awareness, percieved quality, brand associations dan brand loyalty dari produk 

S(1ima) merek kopi bubuk yang paling dikenal di Kota Bogor dan mengkaji 

hasilnya sebagai evaluasilinputan bagi perencanaan strategi pemasaran produk 

kopi bubuk tersebut. 




