
 I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keberadaan dan perkembangan industri jamu di Indonesia sebagai kekayaan 

budaya dalam terapi pengobatan didukung adanya sumber daya alam Indonesia yang 

memiliki sekitar 30.000 total spesies tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

bahan baku jamu. Keberadaan dan perkembangan industri jamu tersebut ditunjang adanya 

perubahan gaya hidup masyarakat menengah atas yang cenderung untuk mengkonsumsi 

produk-produk yang bersumber dari alam (back to nature) serta munculnya krisis ekonomi 

juga ikut mendorong kenaikan permintaan terhadap jamu dan obat tradisional yang 

cenderung lebih murah dibandingkan obat-obatan farmasi. Selain itu, jumlah penduduk 

Indonesia juga berpotensi besar mendukung perkembangan industri jamu dan adanya 

peningkatan ekspor produk jamu ke berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat 

pengakuan dunia terhadap produk obat tradisional Indonesia. 

Adapun perusahaan-perusahaan jamu dengan skala besar di Indonesia adalah PT. 

SidoMuncul (1951), PT. Air Mancur (1963), PT. Jamu Jago (1918), dan PT. Nyonya 

Meneer (1919). Selain itu, terdapat pula perusahaan-perusahaan jamu lainnya, seperti PT. 

Industri Jamu Borobudur, PT. Leo Agung Semarang, PT. Jamu Indo Simona, PT. 

Deltomed Laboratories, PT. Jamu Iboe Jaya, dan ratusan perusahaan lainnya 

(Indocommercial, 2001). Data Gabungan Pengusaha (GP) Jamu Indonesia (2004) 

mencantumkan bahwa telah terdaftar sebanyak 908 anggota yang terdiri atas 75 unit 

industri besar (IOT) dan 833 industri kecil (IKOT). Sementara menurut data Departemen 

Kesehatan (Depkes) industri obat tradisional mencapai 79 perusahaan dan industri kecil 
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obat tradisional sebanyak 612 perusahaan (1998). Adapun nama-nama perusahaan yang 

bergerak di industri jamu dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1.  Beberapa Nama Perusahaan Jamu Besar yang Bergabung GP Jamu 
Nama-nama Perusahaan Jamu Besar 

1. PT. Nyonya Meneer 11. PT. Deltomed Laboratories 
2. PT. SidoMuncul 12. PT. Rajawali Nusantara 
3. PT. Mustika Ratu 13. PT. Jamu Jago 
4. PT. Air Mancur 14. PT. Indo Simona 
5. PT. Martina Berto 15. PT. Arthois Farma 
6. PT. Sinde Budi Sentosa 16. PT. Leo Agung Semarang 
7. PT. Kimia Farma 17. PT. Borobudur 
8. PT. Puspo Internusa 18. PT. Tenaga Tani 
9. PT. Berial Sumber Medika 19. PT. Sansehat 
10. PT. Phapros 20. PT. Ultratien Biotek 

Sumber: Gabungan Pengusaha Jamu, 2004 

Potensi berkembangnya industri jamu di Indonesia yang merupakan bagian dari 

sektor agribisnis memegang peran penting pada era AFTA sekarang ini. Menurut Kasali 

(2002) bahwa Indonesia pada era tersebut hanya memiliki lima kategori produk yang 

mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, yaitu makanan ringan (mie instan, kacang 

kulit), minuman (teh botol, AMDK), kopi, rokok, dan jamu. Begitu besarnya potensi jamu di 

Indonesia juga menarik minat perusahaan-perusahaan farmasi untuk berkecimpung dalam 

memproduksi jamu, seperti Indofarma, Kimia Farma, Tempo, Konimex, Kalbe Farma, 

Mecosin, dan Bintang Tujuh (Suara Merdeka, 2001). Hal tersebut menimbulkan kondisi 

persaingan di industri jamu menjadi cukup ketat baik antar perusahaan-perusahaan jamu 

maupun dengan perusahaan-perusahaan farmasi yang memproduksi jamu. Persaingan 

tersebut diikuti dengan produk yang bersifat generik satu dengan yang lainnya.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Kendala yang cukup berat industri jamu muncul baik dari dalam negeri maupun 

dari luar negeri. Kendala domestik terlihat dari belum adanya sikap kalangan pemerintah 

dan medis terutama dokter dan farmakolog yang terkesan “kurang menerima" serta masih 



 3 

minimnya tenaga ahli di industri jamu. Selain itu, adanya jamu palsu maupun jamu yang 

dicampur bahan kimia membuat keraguan masyarakat akan manfaat dan keamanan 

mengkonsumsi jamu sehingga menurunkan citra jamu di masyarakat. Adapun kendala 

yang berasal dari luar, yakni adanya perdagangan bebas ASEAN (AFTA) yang 

mengakibatkan tingkat kebebasan produk luar untuk masuk ke Indonesia semakin tinggi, 

terutama untuk produk jamu tradisional yang berasal dari Cina dan Malaysia dengan harga 

yang lebih murah. Produk tersebut umumnya merupakan herbal foods yang diimpor secara 

bebas sebagai dampak dari kampanye back to nature (Suara Merdeka, 2001). 

Kendala tersebut juga dihadapi PT. SidoMuncul yang merupakan salah satu 

perusahaan jamu terbesar di Indonesia menurut Indocommercial (2001). Hal ini terlihat 

dari besar produksi jamu yang dihasilkan baik jamu bubuk maupun jamu padat 

dibandingkan dengan perusahaan lain (Tabel 2). Selain itu, PT. SidoMuncul juga 

memproduksi jamu dalam bentuk kapsul atau pil (food suplemen dan fitofarmakan), cairan, 

produk minuman (tradisional), dan permen (candy/medicated candy). Menurut Direktur 

Utama PT. SidoMuncul bahwa pangsa pasar PT. SidoMuncul di dalam negeri mencapai 

18% yang memenuhi 90% kebutuhan lokal dan 10% permintaan luar negeri. Adapun total 

produksi PT. SidoMuncul pada tahun 2002 adalah sebesar 800 ton jamu per bulan, 720 

ton dipasarkan di dalam negeri dan sisanya 80 ton diekspor (PT. SidoMuncul, 2003). 

Tabel 2. Produksi Jamu (ton) oleh Perusahaan Jamu (1999) 

Perusahaan 
Produksi (ton) 

Jamu Bubuk Jamu Padat 

PT. SidoMuncul 2.366,58 101,88 
PT. Air Mancur 1.473,82 47,62 
PT. Jamu Jago 1.306,29 30,65 
PT. Jamu Nyonya Meneer 973,66 33,18 
PT. Industri Jamu Borobudur 132,75 189,46 

Sumber: Indocommercial, 1999 

Salah satu produk andalan PT. SidoMuncul yang memberikan kemudahan, 

kepraktisan, dan kenikmatan dalam mengkonsumsi jamu tanpa rasa pahit dan mengurangi 
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khasiatnya adalah jamu Kunyit Asam SidoMuncul. Jamu Kunyit Asam SidoMuncul pertama 

kali diluncurkan sekitar tahun 1998 dalam memenuhi selera pasar khususnya perempuan. 

Para peminum jamu khususnya perempuan tidak perlu membuang waktu hanya untuk 

membuat sendiri kunyit asam yang membuat tangan menjadi kotor. Dengan hanya 

menuangkan air dan diaduk, jamu Kunyit Asam SidoMuncul sudah dapat dinikmati dan 

bermanfaat memperlancar haid, mengurangi bau badan, melegakan perut, memberi 

kesegaran, memudahkan buang air besar, menghaluskan kulit, dan mengurangi lendir.  

Adanya kemudahan, kepraktisan, dan kenikmatan dalam mengkonsumsi jamu 

tanpa rasa pahit serta mengurangi khasiat yang dimiliki jamu Kunyit Asam SidoMuncul, 

membuat perusahaan jamu tersebut optimis terhadap merek Kunyit Asam SidoMuncul di 

masa mendatang. Pangsa pasar terbesar untuk merek tersebut adalah area distribusi 

Jabotabek, termasuk juga Cikampek sebesar 35%. Salah satu pasar yang mempunyai 

distributor yang terlepas dari Jakarta adalah Bogor. Jamu Kunyit Asam SidoMuncul di 

Bogor termasuk merek unggulan, tetapi masih kalah dibanding jamu Tolak Angin dan jamu 

Komplit. Sebagai merek unggulan, hal itu didukung adanya kondisi warga kota Bogor yang 

begitu heterogen dan kota yang berdekatan dengan Jakarta membuat sebagian besar 

warganya bekerja di Jakarta dapat menjadi faktor pemicu permintaan merek tersebut. 

Dengan keterbatasan waktu yang dimilikinya, para perempuan diharapkan yang sedang 

mengalami masalah kewanitaan dapat mengkonsumsi merek tersebut. 

Adanya persaingan yang tidak hanya sesama produsen jamu melainkan juga 

dengan perusahaan farmasi yang turut memproduksi jamu khususnya jamu kunyit atau 

kunir asam membuat jumlah merek di pasar menjadi beraneka ragam. Dalam menghadapi 

persaingan tersebut, PT. SidoMuncul perlu mengetahui daya saing dari merek jamu Kunyit 

Asam SidoMuncul melalui ekuitas mereknya yang masih belum dimilikinya. Dengan cara 
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inilah, perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan citra produk yang dihasilkan 

terutama jamu Kunyit Asam SidoMuncul yang nantinya harus dilakukan berbagai upaya 

dan strategi pemasaran. Kasali (2002) menyarankan agar menggunakan dan mengelola 

merek untuk dapat membangun impresi pelanggan agar dapat dipersepsikan berdasarkan 

manfaat fungsional dan emosional. Jadi, membangun merek adalah membangun impresi 

agar tertanam dalam benak pelanggan.  

Semakin kuat ekuitas merek suatu produk, semakin kuat pula daya tariknya di 

mata pelanggan untuk mengkonsumsi produk tersebut yang selanjutnya dapat menggiring 

pelanggan untuk melakukan pembelian serta mengantarkan perusahaan untuk meraup 

keuntungan dari waktu ke waktu. Karena itu, pengetahuan tentang elemen-elemen ekuitas 

merek dan pengukurannya sangat diperlukan untuk menyusun langkah strategis dalam 

meningkatkan eksistensi merek yang akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas 

perusahaan (Durianto, et al.,2001). 

Kunyit Asam SidoMuncul dipilih sebagai objek penelitian ini dengan pertimbangan 

bahwa merek tersebut sedang meluncurkan varian baru yang diberi nama Kunyit Asam 

SidoMuncul Sirih dan Madu. Selain itu, pihak manajemen perusahaan sedang 

mengeluarkan iklan baru untuk varian baru dengan figur yang sama, yaitu salah satu artis 

terkenal. Kunyit Asam SidoMuncul salah satu dari tiga merek jamu lainnya (Tolak Angin, 

Kuku Bima, dan Komplit) yang menjadi andalan bagi PT. SidoMuncul. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah hubungan beberapa dimensi ekuitas merek terhadap ekuitas 

merek jamu Kunyit Asam SidoMuncul di kota Bogor? 
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2. Bagaimanakah hubungan beberapa elemen bauran pemasaran terhadap 

beberapa dimensi ekuitas merek jamu Kunyit Asam SidoMuncul di kota Bogor? 

3. Bagaimanakah hubungan beberapa elemen bauran pemasaran terhadap ekuitas 

merek jamu Kunyit Asam SidoMuncul di kota Bogor? 

4. Bagaimanakah rumusan strategi pemasaran jamu Kunyit Asam SidoMuncul di 

kota Bogor? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis hubungan beberapa dimensi ekuitas merek terhadap ekuitas merek 

jamu Kunyit Asam SidoMuncul. 

2. Menganalisis hubungan beberapa elemen bauran pemasaran terhadap beberapa 

dimensi ekuitas merek jamu Kunyit Asam SidoMuncul. 

3. Menganalisis hubungan beberapa elemen bauran pemasaran terhadap ekuitas 

merek jamu Kunyit Asam SidoMuncul. 

4. Merumuskan strategi pemasaran jamu Kunyit Asam SidoMuncul di kota Bogor. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi mengenai ekuitas merek jamu kunyit 

asam di kota Bogor. Hasil informasi di atas dapat dimanfaatkan dalam mengevaluasi 

strategi pemasaran yang ada dan menyusun rancangan strategi pemasaran baru produk 

jamu Kunyit Asam SidoMuncul di kota Bogor. Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat 

sebagai bahan pustaka dan pembanding bagi penelitian ekuitas merek selanjutnya. 

 

 




