
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Daya saing menjadi salah satu kriteria yang menentukan keberhasilan suatu 

organisasi bahkan suatu negara di dalam perdagangan baik lokal maupun 

internasional. Teori daya saing yang dijelaskan oleh Porter (1998) merupakan 

kemampuan suatu komoditi untuk memasuki pasar dan kemampuan untuk 

bertahan di dalam pasar tersebut. Era perdagangan bebas dengan diberlakukannya 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 menjadi stimulus 

peningkatan intensitas persaingan di berbagai sektor industri, sehingga daya saing 

produk menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi agar dapat bertahan di pasar 

lokal dan internasional. Peningkatan daya saing memberikan kontribusi yang 

signifikan bagi perkembangan perusahaan yang diintegrasikan dengan strategi 

yang sesuai dengan kondisi organisasi tersebut. 

Sektor industri minuman memiliki peranan penting dalam pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. Salah satu kontribusi yang diberikan adalah penyedian 

lapangan pekerjaan. Hal tersebut dapat dilihat dari produk domestik bruto menurut 

lapangan usaha, industri minuman meningkat sebesar 35% dari tahun 2011-2015, 

dengan rata-rata nilai PDB lapang pekerjaan sebesar 468.852 milyar rupiah (Bank 

Indonesia 2015). Kementerian Perindustrian menunjukkan peningkatan 

pertumbuhan industri minuman ringan pada tahun 2013 sebesar 11% 

dibandingkan tahun 2012 sebesar 8% (KEMENPERIN 2014). Pertumbuhan rata-

rata industri minuman di Indonesia pada tahun 2014-2016 sebesar 0,56%, dengan 

indeks rata-rata berturut-turut 113,16, 112,51, 112,53 (BPS 2016). Pertumbuhan 

industri minuman juga dapat dilihat pada pengeluaran rata-rata perkapita menurut 

kelompok barang jenis makanan dan minuman siap saji pada tahun 2013-2014 

meningkat sebesar 12.47%, yakni dari Rp92,254 milyar di tahun 2013 menjadi 

sebesar Rp103,762 milyar di tahun 2014 (BPS 2015). 

Profil industri minuman dalam kemasan yang beredar di Indonesia dan 

berdasarkan tingkat konsumsi dikelompokan menjadi air minum dalam kemasan 

(85.1%), teh siap saji (8.7%), minuman berkarbonasi (3.0%), dan minuman ringan 

lainya (3.2%) (Bank Mandiri 2015). Salah satu industri minuman yang memiliki 

nilai pertumbuhan yang positif adalah industri minuman teh dalam kemasan botol. 

Kepala Pemasaran ABC President Indonesia, Dwi Hatmadji mengemukakan 

bahwa pertumbuhan minuman teh dalam kemasan bisa mencapai 30% sampai 

40% pertahun (Yuswiyanto 2013). Industri minuman teh siap saji dapat 

dikategorikan berdasarkan jenis kemasan serta jenis teh sebagai bahan baku dasar. 

Jenis kemasan minuman teh siap saji digolongkan dalam kemasan cup. Kemasan 

botol, serta kemasan tetra pack. Sedangkan jenis teh yang digunakan adalah teh 

Hitam, teh Hijau, teh Oolong, dan teh Putih.  

Peningkatan positif pada industri minuman teh dalam kemasan diacu dengan 

angka peningkatan volume produksi, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh 

Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM) (2015) pertumbuhan minuman teh 

siap saji berdasarkan volume (liter) dari tahun 2010 hingga 2015 mengalami 

peningkatan rata-rata 7,26%, angka pertumbuhan tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 1.  
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Sumber: Asosiasi Industri Minuman Ringan (2015) 

Gambar 1 Pertumbuhan minuman teh dalam kemasan 

Pertumbuhan tersebut mendorong para pelaku usaha terus bersaing untuk 

mendapatkan nilai pasar sebesar-besarnya, dan mendorong pendatang baru untuk 

memasuki industri tersebut. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan nilai investasi 

pada sektor industri makanan dan minuman. Badan Kordinasi Penanaman Modal 

(BKPM) mencatat perkembangan nilai investasi yang masuk pada tahun 2013 

melalui penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp21 triliun dengan 612 

proyek, dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp15,08 triliun 

dengan 341 proyek. Salah satu perusahaan PMA dengan status pendatang baru di 

industri minuman teh dalam kemasan botol Indonesia adalah PT Suntory Garuda 

Beverage (SGB).   

Terbentuknya PT SGB mewarnai persaingan industri minuman Indonesia, 

khususnya minuman teh dalam kemasan botol. Minuman teh Oolong dalam 

kemasan botol pertama kali dikenalkan oleh PT SGB dengan brand “MyTea”, 

yang diluncurkan pada tahun 2013. Peluncuran minuman teh Oolong diharapkan 

mampu menggebrak pasar minuman teh di Indonesia Namun, selama produk 

tersebut diluncurkan, hingga saat ini produk tersebut belum menunjukkan 

pertumbuhan yang signifikan, hal ini dapat dilihat data penjualan yang mengalami 

penurunan 10,77% dari tahun 2014 sampai dengan 2016.  

Kondisi teh Oolong berbanding terbalik dengan tingkat pertumbuhan 

industri minuman teh dalam kemasan. Brand produk MYTEA merupakan produk 

jenis teh Oolong satu-satunya di Indonesia, produk tersebut merupakan produk 

diferensiasi dari jenis minuman teh siap saji dan memiliki sifat produk substitusi 

untuk produk minuman teh dalam kemasan botol. Kondisi tersebut, brand 

MYTEA dihadapkan pada struktur pasar monopolistik, yaitu struktur pasar yang 

terdiri dari banyak penjual yang menawarkan produk- produk yang serupa tetapi 

tidak identik (Hirschey dan Bentzen 2016). Struktur pasar monopolistik memiliki 

sifat persaingan yang ketat antar produk yang ada menjadi salah satu faktor adalah 

penurunan penjualan produk MYTEA. Pangsa pasar minuman teh siap saji masih 

didominasi oleh teh Melati sebesar 75% (Marketeers 2016).  
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh W&S Market Research (2015) 

menggambarkan persaingan industri minuman teh dalam kemasan di indonesia 

berdasarkan brand awareness – top of mind teh Oolong sebesar 0.9% 

dibandingkan dengan merek Teh Botol Sosro sebagai produk leader dan Teh 

Pucuk Harum yang termasuk pendatang baru berturut-turut 55.1% dan 12.9%. 

Penelitian tersebut dapat menggambarkan posisi minuman teh Oolong pada 

kondisi yang sulit, penurunan penjualan berefek pada penerimaan profit 

perusahaan. Kondisi tersebut menuntut manajemen produk teh Oolong untuk 

mengembangkan suatu proses perencanaan strategi yang diharapkan mampu 

meningkatkan daya saing minuman teh Oolong dengan brand MYTEA. Porter 

(1998) sebuah perusahaan yang memiliki keunggulan bersaing atas pesaing 

mampu mempertahankan pelanggan, dan bertahan terhadap resiko kekuatan 

bersaing.  

Porter (1998) menyatakan bahwa Strategi daya saing suatu produk adalah 

suatu posisi dimana produk mampu menguasai persaingan atas lawannya dalam 

memenangkan pelanggan serta bertahan atas resiko kekuatan persaingan. Konsep 

daya saing tersebut banyak digunakan secara luas dalam penyusunan strategi oleh 

suatu organisasi untuk mencapai dan mempertahakan pasar dari rivalnya (Tanwar, 

2013). 

Strategi daya saing yang dikemukakan oleh Porter (1998) yang terdiri dari 

semua gerakan dan pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik 

para pelanggan, menahan tekanan persaingan, dan meningatkan posisi produk di 

pasar. Produk yang ingin memiliki daya saing harus memiliki keunggulan pada 

produk, harga, manajemen, dan proses pemasaran yang berbeda dengan para 

pesaing (Anindea 2016). Penelitian ini diharapkan membantu meningkatkan daya 

saing minuman teh Oolong dalam kemasan botol sebagai produk pendatang baru 

pada industri minuman teh dalam kemasan melalui perencanaan strategis 

keunggulan bersaing yang tepat. 

 

 

Perumusan Masalah 

Pertumbuhan industri minuman teh dalam kemasan seperti yang diutarakan 

di atas mendorong para pelaku usaha untuk mendapatkan pasar yang sebesar-

besarnya, baik pemain lama maupun pendatang baru. Minuman teh Oolong dalam 

kemasan botol merupakan salah salah satu produk pendatang baru. produk 

tersebut pertama kali diluncurkan pada tahun 2013. Namun, pertumbuhan positif 

industri minuman teh dalam kemasan tidak tercermin pada pertumbuhan minuman 

teh Oolong. Gambar 3 menunjukkan penurunan volume penjualan dari tahun 

2014-2016 sebesar 10.77%. Posisi sulit minuman teh Oolong ditunjukkan pula 

dengan posisi pangsa pasar minuman teh dalam kemasan di Indonesia. Menurut 

Fontier Consulting Group pangsa pasar minuman teh dalam kemasan masih 

didominasi oleh teh Melati dengan brand Teh Botol Sosro (32.0%) sebagai 

market leader, dan Pucuk Harum sebagai salah satu pendatang baru terlihat 

mampu bersaing dengan menepati posisi kedua dari pangsa pasar minuman teh 

dalam kemasan botol (27,3%), produk lainnya seperti produk-produk diferensiasi 

salah satunya adalah teh Oolong belum menunjukkan kinerja yang baik. 

(Hateyaningsing 2016). 



` 

4 

Hal ini mendorong pihak manajemen produk minuman teh Oolong untuk 

mencari alternatif strategi mengenai peningkaan daya saing melalui proses 

perencanaan strategi. Penetuan prioritas strategi peningkatan daya saing 

diharapkan menjadi solusi bagi perusahaan supaya mampu bersaing dengan para 

kompetitor di industri minuman teh dalam kemasan botol. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka disusun perumusan masalah pada penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana profil daya saing minuman teh Oolong dalam kemasan botol 

pada industri minuman teh dalam kemasan botol? 

2. Bagaimana kondisi intensitas persaingan yang dihadapi minuman teh 

Oolong dalam kemasan botol pada industri minuman teh dalam kemasan 

botol? 

3. Bagaimana menetukan alternatif strategi untuk meningkatkan daya saing 

minuman teh Oolong dalam kemasan botol? 

4. Bagaimana menentukan strategi prioritas yang dapat diterapkan oleh 

manajemen minuman teh Oolong dalam upaya meningkatkan daya saing? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Permasalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut : 

1. Menganalisis profil persaingan minuman teh Oolong dalam kemasan botol 

pada industri minuman teh dalam kemasan botol. 

2. Menganalisis intensitas persaingan yang dihadapi minuman teh Oolong 

dalam kemasan botol pada industri minuman teh dalam kemasan botol. 

3. Menganalisis posisi strategis minuman teh Oolong. 

4. Menentukan prioritas pada alternatif strategi yang dihasilkan dari posisi 

strategis  

 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran persaingan 

yang dihadapi minuman teh Oolong pada industri teh dalam kemasan botol 

sebagai bahan masukan dan pemilihan strategik untuk meningkatkan daya saing. 

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti 

selanjutnya dan menjadi sebuah model strategi dinamis bagi produk minuman teh 

dalam kemasan botol pada umumnya, dan produk diferensiasi dari minuman teh 

pada khususnya . 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dibatasi pada industri minuman teh dalam kemasan botol, dengan 

studi kasus pada brand produk MYTEA. Penelitian ini untuk memformulasikan 

strategi, sedangkan untuk implementasinya diserahkan pada manajemen minuman 

teh Oolong dalam kemasan botol. 

 

 




