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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Minuman ringan (soft drink) adalah minuman yang tidak mengandung 

alkohol, dan merupakan minuman olahan dalam bentuk bubuk atau cair yang 

mengandung bahan makanan dan atau bahan tambahan lainnya baik alami 

maupun sintetik yang dikemas dalam kemasan siap untuk dikonsumsi 

(www.beacukai.go.id, 2000).  

Pada beberapa tahun terakhir ini, pasar minuman ringan di Indonesia 

mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini ditandai dengan masuknya berbagai 

jenis minuman ringan seperti teh siap minum, serbuk siap saji, kopi siap minum, 

minuman kesehatan dan minuman ringan lainnya. Namun, pangsa pasar minuman 

ringan di tingkat ritel saat ini, masih didominasi oleh air minum dalam kemasan 

(AMDK) dengan prosentase sebesar 67% kemudian diikuti oleh minuman serbuk 

siap saji (11,75%) dan minuman berkarbonasi (10,42%).  
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Gambar 1. Pangsa Pasar Minuman Ringan di Tingkat Ritel menurut Jenis 

(Sumber: www.wartaekonomi.com, 2006a) 
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  Salah satu jenis minuman ringan yang sedang berkembang saat ini adalah 

minuman isotonik. Minuman isotonik merupakan minuman pengganti ion tubuh 

untuk kesehatan dan kebugaran. Pada awal penetrasinya, persepsi masyarakat di 

Indonesia terhadap minuman isotonik masih belum begitu jelas. Minuman jenis 

ini disejajarkan dengan minuman ringan lain atau bahkan dengan air mineral, 

seperti Coca-Cola, Sprite, Fanta, Aqua atau Vit (www.wartaekonomi.com, 

2006b). Namun dengan edukasi pasar dan promosi berbagai produk isotonik pada 

kurun waktu terakhir ini, konsumen diarahkan untuk dapat memahami kegunaan 

minuman isotonik sebagai pengganti ion tubuh yang hilang sebagai akibat 

aktivitas olahraga atau kegiatan yang menguras energi tubuh.  

 Saat ini pasar minuman isotonik mulai mengalami pertumbuhan yang 

cukup baik. Pertumbuhan ini dapat terlihat pada volume penawaran (supply) 

minuman isotonik di Indonesia yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal 

ini ditandai dengan rata-rata pertumbuhan penawaran sebesar 13,5% per tahun. 

Volume penawaran minuman isotonik ini merupakan hasil dari penjumlahan 

volume produksi dalam negeri dengan volume impor dikurangi dengan volume 

ekspor minuman isotonik. 

Tabel 1. Pertumbuhan Penawaran (supply) Minuman Isotonik Tahun 2000-2004 
Tahun Produksi 

Dalam Negeri 
(liter) 

Impor 
(liter) 

Ekspor 
(liter) 

Penawaran 
(liter) 

Pertumbuhan 
Penawaran  

(%) 
2000 29.626.903 1.009.900 1.682.119 28.954.684  
2001 34.055.849 2.040.300 2.550.953 33.545.240 15,9 
2002 38.420.309 2.120.000 2.640.466 37.899.842 13,0 
2003 42.784.723 3.833.500 3.672.123 42.946.100 13,3 
2004 47.149.138 5.388.550 4.458.448 48.079.240 12,0 

Rataan 38.407.384 2.878.450 3.000.822 38.285.021 13,5 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2005), diolah oleh PT. Amerta Indah Otsuka dalam Julianingsih 

(2006) 
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Beberapa produk minuman isotonik yang bermunculan di pasaran antara 

lain Mizone (Grup Danone-Aqua), ProSweat (Grup Orang Tua), Powerade 

Isotonik (Coca-Cola), Kino Sweat (Grup Kino), Vitazone (Mayora), Optima 

Sweat (Grup Sinar Mas), X-Ion (Dankos) dan Hi Calcium Isotonik (PT Modern 

Food). Semuanya masuk pada saat yang sama; warna yang sama (biru); merek 

yang sama dengan “Isotonik” atau “Sweat” (kecuali Vitazone, Mizone dan         

X-Ion); klaim yang sama yaitu sebagai pengganti cairan tubuh dan pengganti ion 

(kecuali X-Ion dengan pengusir capek dan Mizone dengan konsentrasi 100%); 

dan harga yang mirip. Beragam minuman isotonik tersebut juga memiliki 

kandungan isi yang hampir sama seperti Na+, K+. Mg+, Ca+ dan Cl+. Begitu 

pula kandungan lain seperti lemak, karbohidrat dan vitamin (Jonathan, 2006). 

Walaupun semua merek tersebut masuk ke pasar dalam waktu yang 

bersamaan, tetapi minuman isotonik Mizone yang diproduksi Danone-Aqua, 

langsung mendapat perhatian dari masyarakat. Mizone melakukan penetrasi pasar 

yang sangat baik, serapan pasarnya sangat tinggi sehingga pihak manajemen 

berani melakukan distribusi secara luas. Bahkan belum sampai setahun, 

ketersediaan Mizone tergolong mudah didapatkan di mana-mana baik di tingkat 

ritel modern maupun tradisional.  

Dalam komunikasinya, Mizone mengedukasi konsumen dengan fakta  

“Kehilangan 2% cairan tubuh bisa berakibat menurunnya stamina dan daya 

konsentrasi dalam kegiatan sehari-hari. Karenanya perlu minum Mizone, yang 

merupakan minuman isotonik bernutrisi dengan kandungan Hydromaxx agar 

Anda kembali fit 100%.” Dibanding minuman isotonik lain, keunggulan Mizone 

pada kandungan Hydromaxx yaitu kombinasi unik lima vitamin penting (C, B3, 
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B5, B6, B12) dan elektrolit. Kandungan vitamin membantu mengembalikan 

energi tubuh, sedangkan kandungan elektrolit mempercepat penggantian cairan 

tubuh yang hilang. Mizone juga tersedia dalam dua rasa yaitu orange lime dan 

passion fruit. 

Sejauh ini upaya promosi memang cukup efektif untuk meningkatkan 

kesadaran merek (brand awareness) Mizone di kalangan target pasar. Hal ini 

didukung dengan adanya Indeks Merek Terkenal (Top Brand Index) minuman 

isotonik di Indonesia yang menunjukkan bahwa Mizone menduduki peringkat 

kedua dengan nilai sebesar 31,16%, setelah Pocari Sweat. 

Tabel 2.   Indeks   Merek  Terkenal   (Top  Brand  Index)   Minuman   Isotonik   di  
                Indonesia 

No. Merek Index (%) 
1. Pocari Sweat 55.83 
2. Mizone 31.16 
3. Vitazone 5.73 
4. Gatorade 1.09 
5. Optima Sweat 0.62 
6. 100 Plus 0.59 
7. Powerade Isotonik 0.58 
8. Zporto 0.15 

Sumber: Majalah Marketing, 2007 

Dengan membidik segmen orang yang aktif dan dinamis, Mizone dikemas 

dalam bentuk yang praktis dalam bentuk botol plastik yang berukuran 500 ml 

dengan harga Rp 2.500,-. Promosi yang gencar melalui edukasi pentingnya hidup 

sehat ini terus-menerus dilakukan sebagai bagian dari strategi pemasaran agar 

produk-produknya semakin dikenal dan diterima masyarakat baik melalui promosi 

di berbagai media massa, seminar maupun melakukan kegiatan sponsor. 

Sosialisasi melalui dunia kesehatan juga telah ditempuh dengan bantuan para 

dokter yang memberi edukasi pada masyarakat bahwa manusia akan kehilangan 

cairan tubuh setelah beraktivitas. Jaringan distribusi yang luas juga menyebabkan 
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Mizone lebih mudah didapatkan, mulai dari pedagang kaki lima yang 

menjajakannya di pinggiran jalan, kios-kios dan toko-toko kecil di pasar sampai 

pusat perbelanjaan mewah berupa mal. Hal itulah yang membuat Mizone lebih 

“ternama” dibanding para pemain baru lainnya (Sudarmadi, 2006). 

Mizone tidak saja menjadi pendatang baru yang berhasil mendapat 

perhatian produsen-produsen isotonik, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi 

merek-merek yang berniat memasuki pasar minuman ringan khususnya kategori 

isotonik. Menurut Sudarmadi (2006), rumus sederhana untuk memasuki pasar 

minuman isotonik adalah adaptasi rasa (taste adaptation),  distribusi, ketersediaan 

(availability) dan harga terjangkau (affordable price). Kehadiran Mizone berhasil 

dengan memanfaatkan distribusi Aqua yang sudah solid serta hubungan yang 

telah terbina baik dengan para pengecer.  

Pada awal Desember 2006, produk Mizone ditarik dari peredarannya di 

pasaran dikarenakan adanya masalah pada komposisi gizi produk yang tidak 

mencantumkan salah satu bahan pengawet yang digunakan, yaitu sodium benzoat. 

Namun, masalah ini kemudian sudah dapat diselesaikan dengan mencantumkan 

sodium benzoat pada label kemasan Mizone dan mengganti label kemasan 

Mizone yang lama dengan yang baru. Tidak hanya sampai di situ, untuk 

mengembalikan kepercayaan konsumen terhadap produk Mizone ini maka pihak 

manajemen terus melakukan upaya promosi yang gencar melalui media iklan di 

radio, televisi, maupun brosur di toko-toko dengan tag line “Mizone 100% 

Aman”. 

Selain membangun produk yang berkualitas, membina hubungan dengan 

konsumen merupakan hal yang penting dalam kesuksesan pemasaran. Untuk 
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dapat mengantisipasi persaingan serta dapat bertahan di industri minuman 

isotonik, diperlukan strategi yang lebih memfokuskan pada kebutuhan 

konsumennya karena persaingan terbesar dalam dunia pemasaran sebenarnya 

adalah persaingan dalam memperebutkan  heartshare konsumen. Merebut 

mindshare dapat dilakukan dengan melakukan promosi secara besar-besaran. 

Namun, merebut heartshare konsumen membutuhkan kerja keras dan komitmen 

semua staf perusahaan dalam memberikan produk atau pelayanan berkualitas dan 

mampu memberi kepuasan kepada konsumen.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

Di tengah banyaknya pemain baru dan ketatnya persaingan, maka pihak 

produsen minuman isotonik, khususnya minuman isotonik Mizone, harus 

berusaha untuk lebih memfokuskan pada konsumen dengan terus berusaha untuk 

memenuhi dan memuaskan kebutuhan konsumen. Kepuasan konsumen 

merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam tujuan untuk mendapatkan 

konsumen baru, mempertahankan konsumen yang sudah ada dan membuat loyal 

konsumen yang telah ada. Untuk itu, berbagai analisis terhadap kepuasan 

konsumen perlu dilakukan terutama untuk mengetahui apakah konsumen sudah 

mendapatkan yang diinginkan. Hal ini dilakukan agar produsen dapat terus 

berinovasi dan mengembangkan produknya sehingga tujuan perusahaan dapat 

tercapai dan dapat memenangkan persaingan.  

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan mengenai produk minuman 

isotonik Mizone, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana segmentasi konsumen minuman isotonik Mizone berdasarkan 

aspek demografi dan psikografi? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen 

terhadap minuman isotonik Mizone? 

3. Bagaimana strategi pemasaran yang sebaiknya dilakukan produsen minuman 

isotonik Mizone untuk meningkatkan kepuasan konsumen? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Melakukan segmentasi konsumen minuman isotonik Mizone berdasarkan 

aspek demografi dan psikografi. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi  tingkat kepuasan konsumen 

terhadap minuman isotonik Mizone. 

3. Mencari alternatif-alternatif strategi pemasaran untuk meningkatkan kepuasan 

konsumen minuman isotonik Mizone.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa dengan 

diketahuinya faktor-faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepuasan 

konsumen terhadap minuman isotonik Mizone, dapat menjadi masukan bagi pihak 

manajemen perusahaan untuk merencanakan, merumuskan, menerapkan dan 

mengevaluasi stategi pemasaran yang telah dan sedang dilaksanakan. Penelitian 

ini juga bermanfaat bagi penelitian selanjutnya karena dapat menjadi bahan 
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masukan untuk memahami penggunaan teori kepuasan konsumen. Bagi penulis, 

penelitian ini akan bermanfaat dalam mengaplikasikan ilmu manajerial yang 

diperoleh selama studi dan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan 

pengalaman praktis dalam bidang ilmu manajemen pemasaran. 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang memadai, maka diberikan 

batasan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini membahas masalah yang mencakup kepuasan konsumen 

terhadap produk minuman isotonik Mizone dan analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhinya.  

2. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam mengenai loyalitas, ekuitas 

merek, strategi pemasaran seperti perubahan harga, distribusi, pangsa pasar. 

3. Penelitian dilakukan terhadap konsumen minuman isotonik Mizone yang 

ditemui di pusat perbelanjaan yang ada di wilayah Jakarta.  

 

 

 

 

 

 

 

 




