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I  PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Kebutuhan masyarakat akan air minum terus meningkat seiring dengan 

cepatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya efek global warming. 

Di sisi lain, untuk masyarakat perkotaan, sumber-sumber  air yang ada tidak dapat 

memenuhi seluruh kebutuhan akan air minum karena volumenya yang terbatas 

dan rata-rata sudah tercemar limbah atau bahan-bahan lain sehingga tidak layak 

untuk dikonsumsi. Di Jakarta, misalnya, berdasarkan uji kualitas air pada tahun 

2005, 16% air tanah memiliki status mutu air yang dikategorikan tercemar berat, 

35% tercemar sedang, 33% tercemar ringan, dan hanya 16% yang dikategorikan 

baik menurut Kep. Men. Lingkungan Hidup No. 115 tahun 2003. Bahkan, untuk 

uji terhadap air sungai tidak ada (0%) yang dikategorikan baik (BPLHD DKI 

Jakarta, 2005). Akibatnya, masyarakat kota kini menjadi sangat tergantung kepada 

air minum dalam kemasan (AMDK).  

Saat ini, total konsumsi air minum penduduk Indonesia mencapai 26 

milyar liter per tahun. Padahal, ketersediaan air yang layak minum, berkualitas, 

dan terjamin kesehatannya makin sulit diperoleh. Kondisi ini membuat bisnis 

AMDK menjadi bisnis yang sangat menarik bagi investor. 

Dari segi penjualan, industri ini mengalami pertumbuhan dari tahun ke 

tahun. Data dari Asosiasi Produsen Air Minum Dalam Kemasan Indonesia 

(Aspadin) menunjukkan penjualan AMDK pada 2001 mencapai 5,4 milyar liter, 

setahun kemudian naik 31,5% menjadi 7,1 milyar liter (Gambar 1). Lalu, pada 

2005 meningkat hingga 10,1 milyar liter. Bahkan, Aspadin menargetkan 
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penjualan AMDK di tahun 2009 bisa tumbuh 10% dibanding tahun sebelumnya 

menjadi 12 milyar liter.  

 

Gambar 1. Volume penjualan AMDK di Indonesia (dalam Milyar liter) 
   Sumber: Aspadin dalam Warta Ekonomi, 2009 

Ditinjau dari segi kapasitas produksi juga terjadi peningkatan yang cukup 

signifikan (Gambar 2). Ketika pertama kali muncul pada tahun 1973, industri 

AMDK memiliki kapasitas produksi 6 juta liter per tahun. Angka ini meningkat 

tajam dari tahun ke tahun hingga mencapai 12,6 miliar liter per tahun pada tahun 

2006, dan terus meningkat hingga 14,5 miliar liter pada tahun 2008. 

 

Gambar 2. Kapasitas Produksi AMDK Indonesia (dalam Milyar liter) 
Sumber: Aspadin dalam Warta Ekonomi, 2009 
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PT Luvin Indonusa (PT. LI) berdiri pada tahun 2002 dan telah 

berkembang pesat menjadi produsen dan penjual minuman kesehatan. Inovasi 

yang terus menerus dilakukan serta komitmen untuk menghasilkan  suatu produk 

yang berkualitas tinggi, telah membuat produk PT. LI dapat diterima oleh 

masyarakat luas, khususnya di Jabodetabek. PT. LI memiliki visi untuk 

menciptakan daya saing yang berkesinambungan melalui biaya produksi yang 

rendah, inovasi produk dan mutu yang tinggi, dan misi untuk berusaha menjadi 

produsen minuman terkemuka di kawasan Asia Pasifik, khususnya Minuman 

Non-Karbonat (NCDs), minuman kesehatan dan air minum dalam kemasan. 

Dengan visi dan misi tersebut PT. LI berkomitmen untuk selalu memberikan 

kualitas dan hasil inovasi terbaik dengan mempertahankan harga yang ekonomis. 

Produk pertama PT. LI adalah air minum dalam kemasan yang diberi 

merek Quary. Quary adalah Air Minum Murni Ultra Higienis yang secara khusus 

diproduksi untuk menunjang kesehatan tubuh. Quary disebut sebagai air minum 

ultra higienis karena AMDK Quary telah diproses melalui proses: reverse osmosis 

(RO), ultrafiltrasi ozonisasi, dan oksigenasi. 

 PT. Luvin Indonusa telah mendapatkan Sertifikat Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001:2001 pada bulan Desember 2007 dari PT SGS Indonesia atas 

hasil kualitas produk dan proses produksi yang  sesuai dengan standarisasi dari 

Asosiasi Manajemen Mutu Internasional. Pada tanggal 23 Januari 2008, Quary 

menerima Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) Standar Nasional 

Indonesia (SNI) dari pengawasan dan pengendalian mutu barang (PPMB) 
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Departemen Perdagangan. Quary juga telah mendapatkan sertifikasi Halal dari 

Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Industri AMDK termasuk industri dengan entry barrier yang rendah. 

Pertama, karena proses pengolahannya tidak terlalu rumit dan teknologinya 

mudah diperoleh. Kedua, investasinya tidak terlalu besar, apalagi dengan makin 

banyaknya perusahaan-perusahaan lokal yang mampu membuat mesin-mesin 

pengolahan AMDK dengan kualitas internasional. Ketiga, secara regulasi, 

persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa memproduksi dan menjual suatu 

merek AMDK di Indonesia tidaklah sulit (Akte Perusahaan, SIUP, NPWP, ijin 

gangguan, Pendaftaran merek, Persetujuan Prinsip oleh Departemen Perindustrian 

dan Departemen Perdagangan, Ijin Usaha Industri (IUI), Surat Ijin Pengambilan 

Air (SIPA), dan SNI). Karena entry barrier yang rendah ini jumlah perusahaan 

yang terjun ke bisnis AMDK juga meningkat dari tahun ke tahun. Beberapa 

perusahaan bahkan memiliki lebih dari satu merek dengan tujuan memperluas 

market share. Danone, misalnya, selain mengeluarkan AQUA, juga memproduksi 

AMDK dengan merek VIT sebagai second brand. Hal yang sama juga dilakukan 

Tang Mas dan produsen lain.  

Menurut data Aspadin, pada tahun 2006 di Indonesia terdapat 480 

perusahaan AMDK, meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan pada tahun 

2001, 350 di antaranya masih aktif berproduksi mengeluarkan lebih dari 600 

merek AMDK (Gambar 3). Dari jumlah itu, 165 perusahaan di antaranya 

merupakan anggota Aspadin (Gambar 4).  



5 
 

 

Gambar 3. Jumlah perusahaan AMDK di Indonesia 
Sumber: Aspadin dalam Warta Ekonomi, 2009 

Karena jumlah produsen yang semakin banyak, secara otomatis persaingan 

yang ketat di pasar tidak dapat dihindarkan. Persaingan dengan memberikan harga 

lebih murah (price war) mungkin akan memberikan hasil penjualan yang 

memuaskan untuk jangka pendek, namun langkah ini akan dapat dengan mudah 

diikuti oleh pemain-pemain baru dan pada akhirnya menciptakan persaingan harga 

yang tidak sehat. Dengan pertimbangan ini, PT. LI bertekad untuk selangkah lebih 

maju guna memenangkan persaingan jangka panjang, yaitu dengan memilih 

memproduksi air minum ultra higienis yang telah melalui proses pengolahan 

dengan teknologi inovasi terbaru namun dengan harga yang jauh lebih murah 

dibanding brand leader.  
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Gambar 4. Jumlah perusahaan anggota Aspadin 
Sumber: Aspadin dalam Warta Ekonomi, 2009 

Sejak peluncurannya, Quary mendapatkan penerimaan yang baik di 

masyarakat. Selain karena terbukti baik bagi kesehatan jika dikonsumsi secara 

terus menerus, juga karena harganya yang relatif murah. Untuk wilayah Kota 

Bogor sendiri saat ini terdapat enam Star Outlet (SO) yang menjadi agen 

penjualan AMDK Quary dengan angka penjualan berkisar 10.000 – 17.000 dus 

per SO tiap bulannya atau setara dengan 1,2 juta liter per bulan. Quary tidak 

hanya terdistribusi di wilayah Kota Bogor, tapi juga di wilayah kabupaten. Angka 

penjualan di Jakarta bahkan melebihi angka penjualan di Bogor. 

Angka penjualan AMDK Quary memang mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. Namun, pencapaian ini bukannya tanpa hambatan. Merek-merek 

baru dengan harga yang lebih murah terus bermunculan, bahkan ada pula 

beberapa merek yang merupakan hasil kerja sama maklon. Ini tentu saja 

mengharuskan pemain lama lebih waspada dan terus melakukan segala upaya 

untuk mempertahankan market share yang sudah diperoleh. Saat ini, AQUA 

menguasai 45-55% pasar AMDK, merek-merek terkenal lainnya seperti Ades, 

Prim-A, 2 Tang, dan Club menguasai hanya 30-35%, dan selebihnya dikuasai oleh 

merek-merek lokal (Warta Ekonomi, 2009) 
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1.2  Perumusan Masalah 

Kondisi persaingan di dalam industri AMDK semakin ketat akibat jumlah 

produsen yang terus bertambah mengharuskan produsen AMDK selalu tanggap 

terhadap kondisi dan perubahan pasar. Bagi perusahaan yang bersaing secara 

bebas di era globalisasi, ekuitas merek menjadi aset yang sangat penting sebagai 

dasar keunggulan dalam berkompetisi. Saat ini Quary menghadapi persaingan dari 

dua arah, yaitu: persaingan dari brand leader yang terus gencar beriklan dan 

berpromosi serta persaingan dari merek-merek baru yang menawarkan harga lebih 

murah. 

Ekuitas merek menjadi tolok ukur bagi perusahaan ataupun pemasar untuk 

mengetahui posisi suatu merek di mata konsumen. Pengetahuan akan ekuitas 

suatu merek akan menjadi dasar dalam perumusan strategi pemasaran dan 

penguatan ekuitas merek yang efektif dan tepat sasaran. Ekuitas merek yang kuat 

akan memberikan dua keuntungan bagi perusahaan: meningkatkan ekuitas 

perusahaan (firm equity) dan menciptakan pelanggan yang loyal. Ekuitas merek 

juga dapat meningkatkan efektivitas komunikasi pemasaran yang dilakukan 

(Aaker, 1991). Oleh karenanya, perlu dilakukan analisis tentang ekuitas merek 

Quary dibandingkan dengan merek-merek AMDK lain yang beredar sebagai dasar 

perumusan strategi pemasaran dan penguatan merek Quary sebagai air minum 

ultra higienis. Ekuitas merek dapat menambah atau justru mengurangi nilai bagi 

perusahaan. Oleh karena itu, ekuitas merek harus dikelola dengan baik dengan 

komitmen dari seluruh jajaran manajemen. 

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa PT. Luvin Indonusa bertekad 

memenangkan persaingan di masa depan dengan meluncurkan air minum ultra 
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higienis dengan teknologi water treatment yang lebih maju dibanding merek-

merek lain yang sudah ada. Ini diharapkan menjadi nilai lebih bagi merek Quary 

yang akan bisa menarik konsumen pesaing untuk beralih ke Quary. Dengan 

demikian Quary akan memiliki potensi untuk mengakuisisi konsumen di masa 

depan. 

Berdasarkan gambaran di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana ekuitas merek Quary dibandingkan merek-merek AMDK 

lainnya yang saat ini beredar di Indonesia, khususnya di Kota Bogor? 

2. Bagaimana model ekuitas merek air minum dalam kemasan di kota 

Bogor? 

3. Bagaimana potensi merek Quary untuk mengakuisisi konsumen di masa 

depan? 

4. Bagaimana strategi penguatan merek yang perlu dilakukan dalam 

hubungannya dengan ekuitas merek Quary dan usaha-usaha pemasaran 

yang perlu dilakukan oleh PT. Luvin Indonusa? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis tingkat ekuitas merek Quary dibandingkan merek-merek 

AMDK lainnya di kota Bogor 

2. Memformulasikan model ekuitas merek air minum dalam kemasan 

(AMDK) di kota Bogor 

3. Menganalisa potensi merek Quary untuk mengakuisisi konsumen di masa 

depan. 
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4. Merumuskan strategi penguatan ekuitas merek dan pemasaran yang 

mendukung. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi PT. 

Luvin Indonusa tentang posisi ekuitas merek Quary dan kontribusi yang 

diberikan oleh dimensi-dimensi ekuitas merek dan usaha-usaha 

pemasaran, yang bermuara pada rumusan strategi penguatan merek dan 

pemasaran di masa depan. 

2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana 

pengembangan wawasan dan inspirasi masa depan atas kajian dan 

pengetahuan yang didapat selama studi. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini mengkaji hubungan antara hubungan antara usaha-usaha 

pemasaran dengan dimensi-dimensi ekuitas merek Quary, dan hubungan antara 

dimensi-dimensi tersebut dengan ekuitas merek Quary secara keseluruhan. 

Penelitian ini juga menganalisis potensi merek Quary untuk mengakuisisi 

konsumen di masa depan. Hasil dari penelitian ini akan digunakan untuk 

merekomendasikan strategi penguatan merek Quary di masa depan.  

Penelitian ini tidak menghubungkan variabel laten eksogen dengan variabel 

laten endogen loyalitas merek dan kesadaran dan asosiasi merek. Hal ini sengaja 

dilakukan agar loyalitas merek yang terukur bukan merupakan pengaruh dari 

harga yang dapat berubah setiap saat. Harga juga tidak dihubungkan dengan 

kesadaran dan asosiasi merek karena diharapkan citra merek yang terbentuk tidak 
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dirusak oleh penetapan harga yang murah. Quary berharap citra merek yang 

terbentuk benar-benar mencerminkan kualitas produk. 

Lokasi penelitian dibatasi di kota Bogor, dengan responden penelitian 

sebanyak 170 orang pria dan wanita. 
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