
I. PENDAHULUAN 

 Latar belakang 

Minuman kesehatan merupakan salah satu produk yang masih baru 

dalam industri consumer goods di Indonesia. Produk ini mulai memasuki pasar 

nasional pada tahun 1980-an. Seiring berjalannya waktu, industri minuman 

kesehatan menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat seiring dengan 

meningkatnya tingkat kesejahteraan dan tingkat kesadaran masyarakat 

terhadap kesehatan tubuhnya. Tingginya tingkat pertumbuhan produk ini juga 

didukung dengan adanya pertumbuhan teknologi yang mendukung aktivitas 

pemasaran produk, sehingga setiap produsen berlomba-lomba untuk dapat 

mengkomunikasikan produk yang dimilikinya secara intensif dan tepat kepada 

konsumen. Dinamisnya kondisi komunikasi pemasaran inilah yang kemudian 

membuat produk minuman kesehatan menjadi tidak dapat dipisahkan dari gaya 

hidup masyarakat. 

Secara definisi, sebenarnya belum terdapat definisi yang jelas mengenai 

minuman kesehatan, karena secara formal pihak yang berwenang dalam hal ini 

Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Departemen 

Kesehatan, belum mengatur secara khusus tentang produk ini. Definisi 

minuman kesehatan yang selama ini digunakan adalah sebagai makanan 

tambahan gizi untuk menjaga vitalitas tubuh agar tetap prima. Minuman 

kesehatan terdiri dari tiga kelompok produk, yaitu (1) minuman berenergi (2) 

minuman isotonik dan (3) susu.  

PT. Amerta Indah Otsuka merupakan salah satu produsen minuman 

kesehatan pada kategori minuman isotonik dengan merek dagang Pocari 

Sweat. Pada kategori ini, hingga tahun 2004 terdapat kurang lebih 22 

perusahaan yang memperoleh izin untuk memproduksi minuman isotonik. 
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Seiring dengan meningkatnya taraf hidup serta kemampuan produsen untuk 

menciptakan image produk minuman isotonik dalam benak konsumen, selama 

lima tahun terakhir terlihat perkembangan yang cukup tinggi pada pasar 

minuman isotonik. Hal ini dapat terlihat dari semakin banyaknya perusahaan 

yang terjun dalam bisnis ini, meskipun hingga saat ini PT. Amerta Indah Otsuka 

masih merupakan penguasa pasar untuk kategori produk ini. Perkembangan 

pasar minuman isotonik juga dapat terlihat pada perkembangan suplai 

minuman isotonik yang terus mengalami peningkatan dengan rata-rata 

pertumbuhan sebesar 13.5% seperti yang terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Perkembangan Suplai Minuman Isotonik Tahun 2000-2004 

Tahun Produksi 
(dalam Liter) 

Impor 
(dalam Liter) 

Ekspor 
(dalam Liter) 

Suplai 
(dalam Liter) 

Pertumbuhan 
(%) 

2000 29.626.903 1.009.900 1.682.119 28.954.684  

2001 34.055.894 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  13.5% 
Sumber : Badan Pusat Statistik (2005), diolah oleh PT. Amerta Indah Otsuka 

Pada awal penetrasinya, masih terdapat persepsi masyarakat yang 

belum tepat mengenai minuman isotonik. Sebagian besar masyarakat masih 

belum dapat membedakan minuman isotonik dengan jenis minuman kesehatan 

lainnya (Frontier, 2004). Terkait dengan hal tersebut, PT. Amerta Indah Otsuka 

selaku produsen dan distributor minuman isotonik merek Pocari Sweat, mulai 

melakukan berbagai macam kegiatan promosi dan edukasi konsumen 

mengenai manfaat dan fungsi Pocari Sweat sebagai minuman isotonik. Sebagai 

hasil dari aktivitas ini, penjualan Pocari Sweat terus mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun dan masyarakat secara umum telah mulai mengetahui 

fungsi dan manfaat dari Pocari Sweat. 
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Pocari Sweat secara parsial memang telah menjadi market leader dalam 

industri minuman isotonik. Meskipun terdapat berbagai merek minuman isotonik 

termasuk merek baru, namun penetrasi Pocari Sweat masih jauh di atas merek-

merek produk sejenis lainnya. Tabel 2 menunjukkan bahwa hingga tahun 2004 

pangsa pasar Pocari Sweat adalah sebesar 65.5% dengan volume pasar 

36.502.500 liter. Sebagian besar produk pesaing memproduksi minuman 

isotonik dengan mendiferensiasikannya pada kemasan produk dalam bentuk 

sachet, meskipun terdapat pula produsen lainnya yang memproduksi dalam 

kemasan kaleng seperti Pocari Sweat.  

Tabel 2. Volume dan Nilai Pasar Minuman Isotonik, 2004 

Total Volume Pasar Pangsa Pasar  

(Liter) (%) (Rp Juta) (%) 

48.079.240 100 618.285 100 

Pocari Sweat 36.502.500 75.9 405.250 65.5 

Gatorade 4.900.000 10.2 57.400 9.3 

100 Plus 412.500 0.9 56.250 9.1 

Superade 3.055.000 6.4 22.875 3.7 

Fresh up 900.000 1.9 20.250 3.3 

Cooling Plus 300.000 0.6 6.600 1.1 

Terra 363.000 0.8 5.000 0.8 

Michi 396.000 0.8 4.140 0.7 

Sprint 625.000 1.3 4.125 0.7 

Pripps 375.000 0.8 3.795 0.6 

Lainnya 250.240 0.5 46.225 7.5 
Sumber : PT. Amerta Indah Otsuka (2005) 

 Dilihat dari penetrasi produknya yang menggambarkan persentase 

jumlah konsumen potensial yang sudah dikelola (ukuran populasi 32.250.000), 

minuman isotonik masih memiliki penetrasi pasar yang paling sedikit 

dibandingkan dengan jenis produk minuman dalam kemasan lainnya. Tabel 3 

menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
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manajemen PT. Amerta Indah Otsuka diketahui bahwa penetrasi terbesar 

dimiliki oleh Air mineral dan minuman ringan (soft drink). Hal ini menunjukkan 

bahwa masih sangat memungkinkan bagi produk minuman isotonik untuk 

meningkatkan penetrasi pasarnya, dan masih memungkinkan pula bagi para 

produsen-produsen baru untuk memasuki pasar minuman isotonik. 

Tabel 3. Penetrasi Produk Minuman, 2002. 

Jenis Minuman Penetrasi Produk 
(%) 

Minuman ringan (soft drink) 83% 
Minuman berenergi 52% 
Minuman isotonik 9% 
Air mineral 90% 
Teh siap saji 62% 
Kopi siap saji 10% 
Jus buah dalam kemasan karton 26% 

Sumber : PT. Amerta Indah Otsuka (2004) 

 Berbagai kondisi tersebut mendorong pihak perusahaan untuk dapat 

meningkatkan positioning produknya tidak hanya secara parsial sebagai 

minuman isotonik, tetapi juga meliputi industri minuman dalam kemasan 

lainnya. Dalam hal ini, positioning Pocari Sweat sebagai special drink akan 

ditingkatkan menjadi special drink in every occasion, sehingga produk yang 

djadikan sebagai pesaing Pocari Sweat tidak hanya kategori minuman isotonik 

secara khusus, tetapi juga meliputi jenis produk dalam kemasan lainnya, 

termasuk Air minum dalam kemasan (AMDK), minuman ringan hingga minuman 

kesehatan. 

Salah satu aktivitas yang memberikan kontribusi besar dalam 

merealisasikan repositioning Pocari Sweat ini adalah aktivitas pemasaran. 

Keberhasilan peningkatan penjualan produk Pocari Sweat, seperti yang 

dikatakan sebelumnya merupakan kontribusi besar dari aktivitas pemasaran 

yang dilakukan oleh perusahaan baik above the line maupun below the line. 
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Berdasarkan informasi tersebut dapat dikatakan bahwa aktivitas pemasaran 

inilah yang akan memberikan pengaruh besar dalam realisasi repositioning 

Pocari Sweat sebagai special drink in every occasion.  

 Perumusan Masalah  

Pocari Sweat sebagai minuman isotonik pada umumnya dikonsumsi 

oleh masyarakat hanya pada kondisi tertentu saja, seperti saat lelah, saat 

berolahraga atau pada saat sedang dalam kondisi sakit. Kondisi ini memberikan 

sebuah Gambaran awal tentang positioning Pocari Sweat di mata konsumen, 

bahwa Pocari Sweat adalah special drink, sehingga hanya dapat dikonsumsi 

pada saat-saat tertentu saja. Sementara itu pada sisi lain, pihak manajemen 

PT. Amerta Indah Otsuka selaku produsen dan distributor Pocari Sweat 

menginginkan Pocari Sweat menjadi minuman isotonik dalam kategori special 

drink in every occasion yang dapat dikonsumsi pada saat apapun dan dalam 

kondisi apapun. 

Pocari Sweat sebagai market leader dalam kategori minuman isotonik 

telah memiliki brand image tertentu dalam persepsi masyarakat. Dengan 

adanya perubahan positioning tersebut, maka pihak perusahaan membutuhkan 

aktivitas pemasaran dan edukasi konsumen yang baru kembali. Oleh karena itu 

menjadi penting bagi perusahaan untuk mengetahui/mengevaluasi kembali 

persepsi konsumen terhadap Pocari Sweat dan tanggapan yang akan timbul 

pada diri konsumen jika Pocari Sweat memposisikan dirinya sebagai special 

drink in every occasion. Hasil evaluasi persepsi konsumen terhadap Pocari 

sweat tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada manajemen 

apakah kekuatan merek Pocari Sweat terletak pada produk atau merek Pocari 

Sweat itu sendiri, sehingga sangat mungkin perubahan positioning justru akan 
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membuat Pocari Sweat tidak berbeda dengan kategori produk minuman dalam 

kemasan lainnya. 

Terkait dengan hal tersebut, ekuitas merek menjadi salah satu kajian 

yang mendukung pengelolaan merek Pocari Sweat tersebut. Aaker (1997) 

menyatakan bahwa ekuitas merek dapat menciptakan nilai bagi konsumen dan 

bagi perusahaan. Ekuitas merek ini dapat mempengaruhi proses informasi 

konsumen, meningkatkan rasa percaya diri konsumen dalam keputusan 

pembelian dan pencapaian kepuasan konsumen. Selain itu ekuitas merek juga 

dapat meningkatkan efektifitas komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

Proses edukasi dan komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Amerta 

Indah Otsuka akan membantu perubahan positioning Pocari Sweat tersebut. 

Aktivitas pemasaran baik above the line (melalui iklan televisi atau radio) 

maupun below the line dengan menyelenggarakan event dan sponsorhip 

berbagai kegiatan membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga penting bagi 

perusahaan untuk mengalokasikan dana tersebut secara tepat pada sarana 

komunikasi pemasaran yang tepat sehingga aktivitas edukasi dan pemasaran 

produk dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Tabel 4 memberikan sebuah 

Gambaran bahwa pengeluaran perusahaan untuk belanja iklan mengalami 

peningkatan mulai dari tahun 2001 hingga Oktober 2004. Terkait dengan hal 

tersebut perlu diketahui seberapa besar kontribusi dari aktivitas usaha-usaha 

pemasaran tersebut dalam memelihara dan meningkatkan ekuitas merek dan 

penjualan perusahaan, sehingga pengeluaran perusahaan yang besar untuk 

aktivitas periklanan dapat memberikan kontribusi yang tepat terhadap 

pembentukan ekuitas merek perusahaan terutama dalam upaya repositioning 

produknya. 
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Penelitian-penelitian terkait dengan ekuitas merek telah banyak 

dilakukan sebelumnya. Sebagian besar penelitian-penelitian yang dilakukan 

hanya berfokus pada komponen-komponen pembentuk ekuitas merek sepeti 

brand awareness, brand loyalty, brand perceived quality dan brand image dan 

belum memberikan perhatian yang cukup pada kontribusi yang diberikan oleh 

usaha-usaha pemasaran. 

Tabel 4. Belanja Iklan Produk Minuman Isotonik  
              Pocari Sweat (dalam miliar Rupiah),   2001-2004 

Tahun Belanja Iklan
2001 4.383 
2002 8.762 
2003 17.575 
2004 (Oktober) 11.617 
TOTAL 42.337 

    Sumber : PT. Amerta Indah Otsuka (2004) 

Yoo, et al. (2000) menyatakan bahwa usaha-usaha pemasaran yang 

merupakan aplikasi teknis dari strategi bauran pemasaran merupakan 

antecedents dari ekuitas merek yang dapat memberikan kontribusi baik positif 

maupun negatif terhadap pembentukan ekuitas merek. Strategi bauran 

pemasaran yang dimaksud meliputi strategi produk, harga dan distribusi. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk 

mengindentifikasi bagaimana usaha-usaha pemasaran dan dimensi-dimensi 

ekuitas merek mempengaruhi ekuitas merek Pocari Sweat. 

Berdasarkan beberapa deskripsi tersebut, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan terkait dengan produk minuman dalam kemasan 

Pocari Sweat sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi konsumen terhadap minuman isotonik Pocari 

Sweat dan tanggapannya jika Pocari Sweat memposisikan produknya 

untuk dapat dikonsumsi pada saat dan kondisi apapun;  
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2. Bagaimana kontribusi dimensi-dimensi ekuitas merek terhadap 

pembentukan ekuitas merek minuman isotonik Pocari Sweat; 

3. Bagaimana kontribusi usaha-usaha pemasaran dalam membentuk 

ekuitas merek Pocari Sweat; dan 

4. Bagaimana strategi penguatan merek yang perlu dilakukan, dalam 

hubungannya dengan ekuitas merek Pocari Sweat dan usaha-usaha 

pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. 

 Tujuan 

1. Menganalisa persepsi konsumen terhadap minuman isotonik Pocari 

Sweat dan tanggapannya jika Pocari Sweat memposisikan produknya 

untuk dapat dikonsumsi pada saat dan kondisi apapun; 

2. Menganalisa kontribusi yang diberikan oleh masing-masing dimensi 

ekuitas merek meliputi brand awareness, brand perceived quality, brand 

association dan brand loyalty terhadap ekuitas merek Pocari Sweat; 

3. Menganalisa kontribusi usaha-usaha pemasaran dalam membentuk 

ekuitas merek Pocari Sweat; dan 

4. Merumuskan strategi penguatan merek Pocari Sweat. 

 Manfaat 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi PT. 

Amerta Indah Otsuka produsen Pocari Sweat tentang posisi ekuitas 

merek Pocari Sweat dengan melihat dimensi-dimensi pembentuk ekuitas 

merek brand awareness, brand perceived quality, brand association dan 

brand loyalty serta memberikan informasi tentang kontribusi yang 

diberikan oleh dimensi-dimensi ekuitas merek dan usaha-usaha 

pemasaran yang dilakukan perusahaan dalam membentuk ekuitas 

mereknya; 
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2. Memberikan gambaran tentang persepsi konsumen terhadap Pocari 

Sweat dan tanggapan yang muncul jika Pocari Sweat memposisikan 

produknya untuk dapat dikonsumsi pada saat dan kondisi apapun; dan 

3. Bagi penulis, penelitian ini akan bermanfaat dalam mengaplikasikan ilmu 

manajerial yang diperoleh selama studi dan upaya untuk meningkatkan 

pengetahuan, wawasan dan pengalaman praktis dalam bidang ilmu 

manajemen pemasaran. 

 Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup yang dikaji dalam penelitian ini adalah komponen-

komponen ekuitas merek Pocari Sweat, meliputi brand awareness, brand 

association, brand perceived quality dan brand loyalty serta kontribusi yang 

diberikan oleh dimensi-dimensi ekuitas merek dan usaha-usaha pemasaran 

yang dilakukan perusahaan dalam membentuk ekuitas merek, serta persepsi 

konsumen dan tanggapan yang muncul terkait dengan repositioning Pocari 

Sweat. Hasil dari penelitian tersebut kemudian akan dikaji untuk 

merekomendasikan rancangan strategi pemasaran terkait dengan penguatan 

merek yang dapat dilakukan perusahaan. Kajian hanya terbatas penggambaran 

deskriptif ekuitas merek dari produk minuman isotonik di Kota Bogor dan Depok 

serta pemberian solusi alternatif terkait dengan implikasi manajerialnya, 

sedangkan untuk implementasi lanjutannya akan diserahkan kepada pihak 

manajemen PT. Amerta Indah Otsuka. 

Kota Bogor dan Depok dipilih sebagai lokasi penelitian dengan 

pertimbangan bahwa kota-kota tersebut dapat merepresentasikan daerah sub 

urban yang merupakan lokasi yang menjadi sasaran pemasaran produk 

minuman kesehatan di Indonesia. Tabel 5 menunjukkan hasil riset yang 

dilakukan oleh Nielsen Media Research pada tahun 2002 yang memberikan 
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informasi tentang penetrasi produk minuman isotonik berdasarkan wilayah, 

dimana diketahui bahwa penetrasi minuman isotonik untuk wilayah Jakarta dan 

sekitarnya (greater Jakarta) telah mencapai angka terbesar, yaitu 70%. Hal ini 

memberikan gambaran tentang potensi pasar yang cukup besar, mengingat 

pertumbuhan minuman dalam kemasan selain terjadi pada kota-kota besar juga 

didukung dengan pertumbuhan pasar pada daerah-daerah sub urban seperti 

Bogor dan Depok, dan pada saat ini kota-kota tersebut secara intensif sedang 

melakukan pembenahan diri sebagai kota penyangga ibukota Jakarta yang 

diproyeksikan akan menjadi sebuah kawasan Megapolitan.  

Tabel 5. Penetrasi Minuman Isotonik menurut Wilayah, 2002. 
 

Lokasi Penetrasi 
Jakarta 38% 
Botabek 32% 
Greater Jakarta  70% 
Bandung 9% 
Surabaya 9% 
Semarang 2% 
Medan 1% 
Makasar  2% 
Yogya 1% 

Sumber : PT. Amerta Indah Otsuka (2004) 

Pertumbuhan modern market yang cukup pesat pada daerah-daerah 

sub urban seperti Kota Bogor dan Depok juga menjadi salah satu alasan 

dilakukannya penelitian pada kedua daerah tersebut. Modern market 

merupakan salah satu sarana distribusi dan pemasaran produk yang potensial 

bagi perusahaan. Pertumbuhan modern market seperti mini market yang 

semakin dekat dengan konsumen menuntut perusahaan untuk melakukan 

evaluasi ekuitas mereknya dan usaha-usaha pemasaran yang dilakukannya. 

Hal ini disebabkan karena kecenderungan konsumen untuk berbelanja pada 
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lokasi yang terdekat, sehingga tidak perlu berkunjung ke pusat Kota atau Kota 

besar. Kecenderungan untuk berbelanja pada lokasi modern market yang 

terdekat itulah yang membuat fokus pemasaran tidak lagi dapat dilakukan 

secara global mengikuti kota-kota besar saja, tetapi juga harus memperhatikan 

kecenderungan yang ada pada lokasi-lokasi khusus tersebut. 

Penelitian sejenis terkait dengan ekuitas merek Pocari sweat telah 

dilakukan oleh pihak manajemen PT. Amerta Indah Otsuka dengan melakukan 

kerjasama dengan lembaga riset Frontier yang dilakukan pada tahun 2005 

dengan cakupan wilayah Jakarta, Medan, Surabaya, Tangerang dan Bekasi. 

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian lanjutan untuk wilayah sub-urban 

Bogor dan Depok dengan menambahkan analisis structural equation modelling 

(analisis SEM) untuk melihat kontribusi dari aktivitas pemasaran yang dilakukan 

perusahaan terhadap pembentukan ekuitas merek Pocari Sweat. 

 




