
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang  

Bisnis air minum dalam kemasan atau yang umum dikenal dengan AMDK 

semakin berkembang, ditunjukkan dengan semakin besarnya pasar industri 

AMDK itu sendiri. Penyebab peningkatan jumlah kebutuhan akan air minum 

adalah karena pertambahan jumlah penduduk Indonesia yang cukup pesat. Jumlah 

penduduk yang sangat besar menjadi pasar yang potensial untuk industri air dalam 

kemasan. Penduduk yang tinggal di perkotaan adalah yang paling merasakan 

kebutuhan air minum bersih dan layak untuk konsumsi. Khususnya di wilayah 

perkotaan konsumsi AMDK terus meningkat, dan peningkatan tersebut 

ditunjukkan oleh perkembangan jumlah produksi.  

Perkembangan jumlah penduduk Indonesia hasil sensus dibandingkan 

dengan peningkatan produksi Aqua dapat dilihat pada Tabel 1. Penduduk 

Indonesia dari tahun 1971 hingga tahun 2005 meningkat sangat pesat, sehingga 

jumlah tersebut mencapai dua kali lipatnya. Seiring dengan pertambahan 

penduduk produksi Aqua pun mengalami pertumbuhan. Sejak merek pertama kali 

diperkenalkan secara luas di masyarakat tahun 1971 yang hanya berkembang 

sebesar 6 juta liter pada tiga tahun pertamanya,  hingga pencatatan produksi tahun 

2002 yang telah mencapai 3 milyar liter merupakan perkembangan yang sangat 

besar. 

Tren penjualan AMDK seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2 juga akan 

terus mengalami peningkatan. Seperti yang ditunjukkan oleh tabel tersebut 
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penjualan pada tahun 1994 hanya sebesar 1,44 miliar liter yang meningkat sangat 

pesat karena penjualan pada tahun 2004 sudah mencapai 9 miliar liter. Perkiraan 

peningkatan tren tersebut adalah sebesar 15 hingga 20 persen dan masih akan 

terus berubah karena tingkat konsumsi AMDK yang relatif masih rendah yaitu 40 

liter per tahun. Sebagai bahan perbandingan adalah konsumsi air dalam kemasan 

di Eropa yang sudah jenuh, misalnya di Perancis yakni 130 liter dan di Italia 170 

liter pertahun (Sidharta, 2005). 

 
Tabel 1. Perkembangan Populasi Penduduk Indonesia Dibandingkan dengan  

  Perkembangan Produksi Aqua  
 

Tahun  Populasi (Orang)* Produksi Aqua**(Juta Liter) 
1971 119,208,229 - 
1974  6 
1975  6 
1980 147,490,298 15 
1985  50 
1990 179,378,946 250 
1995 194,754,808 700 
2000 206,264,595 1570 
2001  2363*** 
2002  3066*** 
2005 218,065,900  

Sumber :  *  BPS (2006) 
 ** Aqua Grup (2002) 
 *** DanoneAQUA dalam Nugroho (2004) 
 

Tabel 2. Data Penjualan Air Minum Dalam Kemasan  

Tahun  Penjualan AMDK (Miliar liter) 
1994 1,44 
1997 1,86 
1998 1,49 
2001 5,22 
2002 7,10 
2004 9 

         Sumber :  Aspadin dalam Nugroho (2004) 
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Pertumbuhan pasar AMDK meningkat sebesar 15 persen per tahun akan 

tetapi pada tahun 2005 pertumbuhan pasar turun menjadi 13 persen (Sidharta, 

2007). Kondisi tersebut persaingan untuk mendapatkan pangsa pasar di bisnis 

AMDK juga semakin ketat, karena jumlah pemainnya yang semakin banyak. 

Sidharta (2005) mengungkapkan bahwa sekarang perusahaan yang tergabung 

sebagai anggota Aspadin tercatat mencapai 150 perusahan, dengan merek produk 

AMDK yang beredar di pasar mencapai 800-an yang berasal dari 466 perusahaan. 

Pemain utama yang menguasai hingga 45 persen pangsa pasar adalah 

merek Aqua. Merek-merek lain menjadi pesaingnya adalah Vit yang juga 

dikeluarkan oleh perusahaan yang sama yaitu Danone, Ades menguasai tujuh 

persen pasar, 2Tang menguasai lima persen pasar, dan sisanya adalah pangsa 

pasar untuk merek-merek di luar merek utama tersebut. Pangsa pasar Aqua berada 

jauh di atas merek-merek saingannya tersebut, meskipun tidak menutup 

kemungkinan untuk terus berkurang karena diambil oleh pemain-pemain baru. 

Persaingan diperketat bukan hanya karena munculnya merek-merek baru, tetapi 

juga karena masuknya perusahaan multinasional seperti Nestle yang 

mengeluarkan mereknya sendiri yaitu Pure Life dan Coca-cola Internasional yang 

mengakuisisi Ades (Susanta, 2004). 

Merek Aqua dapat menguasai pasar hingga saat ini karena merupakan 

merek pionir untuk air dalam kemasan di Indonesia. Aqua Golden Mississippi 

adalah produsen merek Aqua sebelum kemudian diambil alih oleh Danone pada 

tahun 1998. Perusahaan tersebut didirikan tahun 1973 dan memproduksi merek 

Aqua pertama kali pada tahun 1974, dengan bentuk kemasannya adalah botol kaca 

ukuran 950 ml (DanoneAQUA, 2005). Aqua dapat menduduki top of mind 



 4

konsumen untuk kategori AMDK karena merupakan merek pertama dalam 

industri AMDK. 

Selain menguasai top of mind konsumen, merek Aqua mampu meraih 

penghargaan sebagai merek terbaik dalam kategori air minum dalam kemasan 

yaitu  Indonesian Best Brand Award (IBBA) tahun 2004 dan 2005. Nilai merek 

(brand value) dari Aqua berada di posisi pertama sebagai merek yang diakui 

kualitasnya oleh konsumen selama dua tahun penilaian, bahkan nilainya 

mengalami peningkatan dari tahun 2004 yang hanya sebesar 84,8 menjadi 520,04 

pada tahun 2005. Nilai yang diraih oleh merek Aqua tersebut jauh di atas 

saingannya, seperti terlihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Brand Value Untuk Air Minum dalam Kemasan 
 

Merek Brand Value 
2005 

Merek Brand Value 
2006 

Aqua 439,0 Aqua 460,7 
Ades - Air Club 9,1 
Vit 9,5 Vit 7,2 
2 Tang - Ades 5,6 
Air Club 8,4 Total 2,4 

Sumber : Mars (2005)  
 

Menurut DanoneAQUA (2006), Indonesian Best Brand Award (IBBA) 

adalah penilaian yang didasarkan atas survei oleh majalah SWA bersama dengan 

spesialis riset pemasaran – Mars. Survei dilakukan di Jakarta, Surabaya, 

Semarang, dan Medan dengan jumlah responden sebanyak 3060 orang. Kriteria 

yang dinilai adalah Top Of Mind Ad, Top Of Mind Brand, pangsa pasar (market 

share), dan customer satisfaction & loyalty and gain index. 

Posisi merek Aqua sebagai top of mind kategori produk AMDK 

menimbulkan masalah dalam penjualannya. Merek tersebut terjebak menjadi 
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merek generik, terutama karena kata “Aqua” adalah nama yang bersifat deskriptif 

yang dalam bahasa latin berarti air. Kondisi merek yang generik pada Aqua 

menyebabkan konsumen mengidentikkan merek Aqua sebagai kategori produk 

AMDK itu sendiri. Konsumen tidak terlalu peduli dengan merek yang mereka 

terima saat melakukan pembelian produk.  

Seperti yang dilaporkan oleh Jahari dan Akbar (2004), konsumen tidak 

pernah menyebutkan “Saya beli Ades” atau “Saya beli Vit” ketika memesan atau 

membeli produk AMDK, konsumen hanya akan menyebutkan “beli Aqua”. 

Umumnya pedagang akan menyodorkan merek apapun yang dimiliki pada saat 

itu, dan konsumen menerimanya. Berbeda jika konsumen membeli produk 

shampoo, ketika menyebut Sunsilk mereka tidak akan mau diberi merek lain 

misalnya Pantene atau Clear, demikian pula sebaliknya.  

Jika dibandingkan dengan merek-merek pesaingnya, konsumen 

menganggap bahwa merek Aqua telah menunjukkan kualitas prima. Kepuasan 

akan kualitas ditunjukkan oleh konsumen melalui Indonesian Customer 

Satisfaction Award (ICSA) pada tahun 2003 (Tabel 4). Penghargaan tersebut 

menunjukkan bahwa Aqua telah memenuhi harapan konsumen dibandingkan 

dengan merek pesaingnya dalam kategori industri AMDK. Penilaian kepuasan 

konsumen terhadap kualitas suatu merek melalui ICSA dapat diandalkan karena 

metode penilaian pada ICSA sangat baik (Irawan, 2004). Sistem penilaian terus 

diperbaiki setiap tahunnya dengan melakukan benchmark pada metode 

pengukuran kepuasan lainnya, seperti American Customer Satisfaction Index, 

European Customer Satisfaction Index dan jurnal-jurnal yang berhubungan 

dengan kepuasan pelanggan. 
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Tabel 4. Data ICSA Untuk Air Minum Dalam Kemasan 
 

Merek QSS VSS PBS (%) TSS 
Aqua 4,03 3,54 94,5 2,74 
Air Club 3,69 3,56 13,9 0,36 
Vica 3,60 3,42 15,4 0,23 
Alda 3,65 3,46 7,6 0,09 
Vit 3,60 3,43 8,5 0,06 
Ades 3,58 3,41 8,6 0,02 
Aquaria 3,48 3,36 11,3 -0,01 
Total 3,43 3,31 13,0 -0,04 
2 Tang 3,68 3,30 5,4 -0,06 
Aquades 3,44 3,15 14,7 -0,01 
Monair  3,17 3,31 10,3 -0,29 

Sumber : ICSA 2003 

Keterangan : QSS  = Quality Satisfaction Score 
   VSS  = Value Satisfaction Score 
   PBS   = Perceived Best Score 
   TSS  = Total Satisfaction Score 

 
Irawan (2004) menjelaskan bahwa indeks kepuasan setiap merek 

didasarkan atas tiga parameter, yaitu 1) skor kepuasan terhadap kualitas produk 

atau kualitas pelayanan. Skor rata-ratanya untuk setiap merek disebut dengan 

Quality Satisfaction Score (QSS) ; 2) indeks kepuasan terhadap value atau 

kepuasan terhadap harga relatif terhadap manfaat yang pelanggan terima. 

Parameter ini menghasilkan skor rata-rata kepuasan yang disebut dengan Value 

Satisfaction Score (VSS) ; dan 3) Perceived Best Score (PBS), yaitu skor yang 

menunjukkan keyakinan bahwa merek yang telah mereka gunakan adalah merek 

yang paling memuaskan dibandingkan dengan merek lain. Dari ketiga rata-rata 

skor tersebut, dihasilkan Total Satisfaction Score (TSS) yang menjadi indeks 

kepuasan dari merek tersebut. Rata-rata skor TSS dalam satu industri menjadi 

indeks kepuasan industri tersebut. Aqua mendapatkan indeks terbesar 

dibandingkan merek-merek lainnya. 
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Kualitas prima dan kepuasan konsumen telah dicapai oleh Aqua. Akan 

tetapi dalam pemasaran tidak berhenti begitu konsumen merasa puas. Tujuan dari 

aktivitas pemasaran sebenarnya adalah untuk membuat konsumen setia (consumer 

loyalty) pada merek yang dikeluarkan perusahaan. Hal ini belum diperoleh Aqua, 

karena  posisi TOM merek yang tinggi dimanfaatkan merek lain untuk 

memperluas penjualan mereka. Perusahaan belum mampu mempertahankan 

repeat buying konsumen mereka. Hal yang dialami oleh Aqua juga terjadi pada 

merek-merek lain yang berada dalam kategori produk AMDK dan menjadi 

gambaran umum konsumen kategori produk tersebut. Buktinya adalah ketika Swa 

online yang bekerja sama dengan Mars melakukan penilaian terhadap loyalitas 

konsumen melalui pemberian penghargaan Indonesian Customer Loyalty Award 

(ICLA) tahun 2005, tidak ada kategori produk AMDK ataupun nama Aqua yang 

muncul dalam kategori penilaian. 

 

 Rumusan Masalah 

Anggapan yang dibangun oleh banyak perusahaan bahwa dengan 

menguasai TOM konsumen dan kemudian mendapatkan pengakuan konsumen 

atas kualitas produknya akan dengan mudah memperoleh loyalitas konsumen, 

tidak sepenuhnya benar. Untuk beberapa jenis produk, sikap yang ditunjukkan 

oleh konsumen mungkin akan berlaku seperti demikian. Olsen (2002) menyatakan 

bahwa banyak perusahaan dari berbagai jenis industri yang mengalokasikan 

sumberdaya mereka untuk mengukur dan memonitor kualitas, kepuasan dan 

loyalitas untuk kemudian digunakan mempertahankan konsumen dan 
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meningkatkan kinerja, dan menemukan bahwa kualitas yang baik dan kepuasan 

konsumen saja tidak cukup untuk mendapatkan kesetiaan konsumen.  

Hal yang sama berlaku juga pada konsumen produk AMDK khususnya 

pada merek Aqua. Mereka umumnya tidak pernah mempertanyakan terjadinya 

pertukaran merek (brand switching) pada aktivitas pembelian mereka. Loyalitas 

dari konsumen AMDK ini patut menjadi suatu pertanyaan, mengacu kepada 

kinerja merek yang baik yaitu dengan diraihnya IBBA dan ICSA. Melalui 

penghargaan yang dapat dijadikan sebagai barometer kepuasan konsumen pada 

produk secara nasional, perusahaan dapat melihat bahwa mereknya mampu 

memenuhi harapan pelanggan akan kualitas.  

Meskipun secara nasional konsumen menunjukkan kepuasan mereka 

terhadap kualitas produk, sikap yang ditunjukkan konsumen dalam pembelian 

merek kategori AMDK adalah sebaliknya. Berbeda jika dibandingkan dengan 

misalnya sikap yang ditunjukkan oleh konsumen produk sampo diatas. Konsumen 

belum menunjukkan loyalitas yang diharapkan oleh perusahaan. Konsumen masih 

melakukan pergantian merek setiap kali melakukan pembelian (switcher).  

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji loyalitas dari 

konsumen air minum dalam kemasan (AMDK) dan bagaimana bentuk hubungan 

antara kepuasan (Consumer Satisfaction) dengan loyalitas konsumen (Consumer 

Loyalty) serta bagaimana kepuasan dan loyalitas akan saling mempengaruhi. 

Dengan adanya gambaran mengenai loyalitas konsumen maka dapat 

dipertimbangkan kemungkinan mereka untuk beralih kemerek lain, terutama jika 

dipengaruhi oleh perubahan harga ataupun atribut lain.  
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 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

a. Menganalisis perilaku (behaviour) loyalitas konsumen merek Aqua 

sebenarnya dibandingkan dengan sikap (attitude) yang mereka tunjukkan 

terhadap kinerja kualitas produk. 

b. Mengelompokkan loyalitas yang ditunjukkan oleh konsumen AMDK. 

c. Menganalisis pengaruh kinerja kualitas AMDK merek Aqua terhadap 

kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen terhadap merek tersebut. 

 

 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai informasi 

pemasaran dan digunakan dalam melakukan analisis pasar terutama dalam hal 

menguraikan tentang sejauh mana loyalitas yang dimiliki oleh konsumen air 

dalam kemasan. Pengetahuan mengenai loyalitas tersebut dapat dijadikan dasar 

untuk perusahaan yang terlibat dalam industri air dalam kemasan dalam 

pertimbangan strategi pemasarannya. Strategi yang tepat dapat membantu 

perusahaan untuk lebih mengefisienkan biaya pemasaran, meningkatkan jumlah 

penjualan, menarik konsumen baru dan paling penting adalah menghindari 

kemungkinan terjadinya substitusi antar merek pada konsumen. Mempelajari 

faktor-faktor yang menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli suatu produk 

membantu penulis untuk dapat menerapkan ilmu yang telah  diperoleh selama 

masa perkuliahan, terutama ilmu di bidang pemasaran.   




