
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Riset yang dilakukan MARS Indonesia menunjukkan bahwa 48% dari total 

belanja middle class income di Indonesia adalah untuk fast moving consumer 

goods (FMCG), terutama jenis makanan dan minuman (Dunia Industri 2015). 

Salah satu jenis minuman yang paling diminati masyarakat adalah kopi. 

Diversifikasi produk olahan kopi saat ini tidak hanya berupa kopi bubuk saja. 

Terdapat berbagai diversifikasi produk olahan kopi lainnya seperti kopi instan, 

kopi three in one, dan ready to drink (RTD) dengan berbagai varian rasa. 

Kebutuhan konsumen terhadap ready to drink (RTD) atau dikenal juga 

dengan istilah minuman siap minum meningkat seiring dengan adanya pergeseran 

fungsi minuman dan perubahan gaya hidup konsumen yang menuntut segala hal 

lebih cepat dan praktis. Euromonitor (perusahaan riset global) memperkirakan 

pertumbuhan rata-rata per tahun pasar makanan dalam kemasan dan minuman 

ringan selama periode 2013-2017 akan berada di atas angka 10%. Minuman 

ringan diperkirakan tumbuh rata-rata 12% per tahun. Pertumbuhan yang tinggi 

diperkirakan terjadi untuk produk ready to drink (RTD) coffee (18.8%), 

fruit/vegetable juice (15.6%), sports and energy drink (14.8%), dan RTD tea 

(13.7%) (Dunia Industri 2015). Saat ini jenis minuman RTD yang telah beredar di 

pasar Indonesia sangat beragam. Jika dikelompokkan setidaknya terdapat delapan 

kategori besar dalam minuman RTD (Tabel 1). 

 

Tabel 1 Delapan besar kategori dalam minuman RTD di pasar Indonesia 

Kategori Contoh 

Minuman Berenergi Hemaviton, Kratingdaeng, Fit Up 

Minuman Isotonik Pocari Sweat, Mizone, Vitazone, Powerade 

RTD Teh Sosro, S-Tee, Fruittea, Tekita 

RTD Kopi Nescafe, Kopiko 78
0
C, Espresso, Birdy 

RTD Jus Mr. Jussie, Buahvita, Gogo, Frutang, Ale-Ale 

RTD Susu Ultra, Indomilk, Yes!, Bear Brand, Anlene 

Minuman Berkarbonat Coca Cola, Pepsi, Green Sand, Bintang Zero 

AMDK Aqua, Evian, Ades, Cleo, Vit 
Sumber: Dunia Industri (2015) 

 

Bisnis RTD kopi semakin menarik dan menunjukkan pertumbuhan yang 

tinggi dibandingkan dengan jenis RTD lain yang ada saat ini. Hal tersebut 

didukung oleh data yang ditunjukkan oleh Euromonitor dimana pertumbuhan 

RTD dengan peningkatan terbesar diperoleh RTD kopi dengan persentase sebesar 

18.8%. Pertumbuhan tersebut diikuti dengan peningkatan konsumsi kopi dalam 

negeri yang semakin tahun semakin bertambah. Menurut penelitian yang 

dilakukan MARS Indonesia (2014), selama periode 2010-2014, volume pasar 

RTD kopi di Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 27.1% per 

tahun. Tahun 2010, volume pasar RTD kopi di Tanah Air tercatat sebesar 51.91 

juta liter. Empat tahun berselang, yaitu pada 2014, volume pasar RTD kopi di 
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Indonesia sudah mencapai angka 134.17 juta liter. Volume pasar RTD kopi 

diperkirakan masih akan terus tumbuh di pasar domestik. 

Peningkatan volume pasar diikuti dengan pertumbuhan nilai pasar RTD 

kopi. Selama periode 2010-2014 pertumbuhan nilai pasar atau konsumsi RTD 

kopi di Indonesia meningkat rata-rata 38% per tahun. Pada tahun 2010, nilai pasar 

RTD kopi tercatat sebesar Rp 441.88 miliar. Pada tahun 2014, nilai pasar RTD 

kopi di Indonesia telah mencapai Rp 1.58 triliun. Jumlah pelaku dan merek yang 

ikut bersaing di dalam industri RTD kopi kian bertambah. Berdasarkan 

pengamatan Lembaga Survey MARS Indonesia (2015), saat ini lebih dari 50 

perusahaan dan 60 merek yang bersaing di dalam industri RTD kopi. 

Distribusi RTD kopi yang semakin meluas, promosi yang begitu gencar, dan jenis 

kemasan serta rasa yang semakin beragam juga mengindikasikan pasar RTD kopi 

di Indonesia semakin berkembang.  

Berdasarkan Top Brand Index (TBI), pasar RTD kopi di Indonesia 

didominasi oleh lima merek utama yaitu Granita, Nescafe, Capucini, Kopiko 

78
0
C, dan Good Day. TBI adalah penghargaan dari bidang merek melalui tiga 

parameter yaitu market share menunjukkan kekuatan merek dalam pasar, 

commitmend share menunjukkan kekuatan merek dimasa depan, dan mind share 

menunjukkan kekuatan merek di dalam benak konsumen dari kategori produk 

tersebut. Nilai TBI dari lima merek utama RTD kopi di Indonesia pada periode 

2014-2017 dapat dilihat pada Gambar 1.   
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Munculnya kebutuhan masyarakat akan minuman kopi direspon oleh PT 

Mayora Indah Tbk dengan meluncurkan produk Kopiko 78
0
C dalam kemasan 

botol plastik 250 ml. PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan lokal yang 

sudah berdiri sejak tahun 1977. PT Mayora Indah Tbk terkenal sebagai pelopor 

produk permen kopi di Indonesia dan sampai saat ini masih menjadi market 

Gambar 1 Nilai Top Brand Index (TBI) RTD kopi di Indonesia 
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leader pada kategori permennya. Hal ini menunjukkan bahwa seharusnya ingatan 

merek Kopiko dimata konsumen sangat baik. 

Pada data Top Brand Index tahun 2014 (Gambar 1), Kopiko 78
0
C berada di 

urutan empat dengan persentase sebesar 5.5% dan mengalami peningkatan pada 

tahun 2015 sampai 2017 masing-masing sebesar 7.4%, 9.7%, dan 11.1%. 

Meskipun TBI Kopiko 78
0
C menunjukkan peningkatan setiap tahun, besar 

peningkatan yang diperoleh masih dibawah pesaingnya (Good Day) yang berhasil 

mencapai angka 23% pada tahun 2017. Kopiko 78
0
C belum mampu menjadi 

market leader dalam kategori produk RTD kopi di Indonesia sesuai dengan visi 

dan misi perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa respon konsumen terhadap 

Kopiko 78
0
C belum sesuai dengan harapan.  

Langkah yang tepat harus dilakukan oleh PT Mayora Indah Tbk untuk dapat 

memenangkan persaingan di pasar. Keberhasilan untuk unggul di pasar dengan 

tingkat persaingan yang tinggi bergantung kepada pelaksanaan kegiatan 

pemasaran dalam strategi pemasaran (Rahmawati 2013). Untuk menghadapi 

persaingan industri, perusahaan kerap kali merancang strategi yang berorientasi 

pada manajemen merek. Seperti aset perusahaan lainnya, manajemen merek 

adalah hal yang sangat penting sebagai salah satu faktor penentu kesuksesan 

perusahaan di pasar (Budac dan Baltador 2013). 

Merek yang kuat mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan. 

Menurut Tjiptono dan Anastasia (2000), merek berperan penting sebagai sarana 

identifikasi produk dan perusahaan, bentuk proteksi hukum, sinyal jaminan 

kualitas, sarana menciptakan asosiasi dan makna unik (diferensiasi), sarana 

keunggulan kompetitif, dan sumber financial returns.  Konsumen akan 

memperhatikan merek saat melakukan pembelian, menguatkan merek dibenak 

para konsumen adalah hal yang harus dilakukan oleh para pemasar. Hal tersebut 

didukung oleh pernyataan Tjiptono (1997) bahwa memiliki merek yang kuat 

merupakan aspek vital bagi setiap perusahaan, karena keunggulan yang bisa 

didapatkan beraneka ragam, mulai dari persepsi kualitas yang lebih bagus dan 

loyalitas merek yang lebih besar hingga margin laba besar. 

Merek yang baik adalah merek yang memiliki ekuitas tinggi. Ekuitas merek 

adalah nilai yang diberikan merek terhadap suatu produk (Abril dan canovas 

2016). Bagi konsumen, merek dengan nama besar, kerap dijadikan acuan memilih 

produk karena menjanjikan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan merek-

merek lainnya. Semakin tinggi ekuitas merek maka akan semakin baik merek itu 

di mata konsumen. Seperti yang dikemukakan oleh Aaker (1997) bahwa ekuitas 

merek dapat mempengaruhi proses informasi konsumen, meningkatkan rasa 

percaya konsumen, dan pencapaian kepuasan konsumen.  

Fakta bahwa merek memiliki peran yang penting mengharuskan 

perusahaan-perusahaan termasuk PT Mayora Indah Tbk untuk terus memantau 

perkembangan ekuitas merek dan terus berusaha meningkatkan ekuitas merek 

produknya di pasar. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengungguli pesaing 

lama, menghalau pesaing baru, dan menjaga eksistensi produk di pasaran. Kopiko 

78
0
C mendapatkan keuntungan karena produk uggulan PT Mayora Indah Tbk 

berupa permen kopi Kopiko merupakan market leader pada industri permen kopi 

di Indonesia. Kopiko 78
0
C  diharapkan dapat memperoleh prestasi yang sama 

dengan permen Kopiko. Namun pada kenyataannya, produk Kopiko 78
0
C belum 

bisa menjadi market leader di industri RTD kopi. 
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Ekuitas merek dipengaruhi oleh bauran pemasaran dan dimensi-dimensi 

ekuitas merek. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Yoo et al. (2000) 

menyatakan bahwa bauran pemasaran adalah kunci untuk meningkatkan ekuitas 

merek. Berdasarkan fenomena dan pernyataan tersebut, peneliti tertarik untuk 

meneliti pengaruh bauran pemasaran terhadap dimensi ekuitas merek Kopiko 

78
0
C dan ekuitas merek Kopiko 78

0
C secara umum. 

 

 

Perumusan Masalah 

Persaingan industri RTD kopi di Indonesia terus meningkat. Kopiko 78
0
C 

sebagai salah satu merek utama di industri RTD kopi Indonesia belum 

menunjukan performa sebaik pesaingnya. Kopiko 78
0
C merupakan pioneer dari 

RTD kopi dalam kemasan botol dan muncul di pasar 1 tahun lebih awal dibanding 

Good Day, akan tetapi Good Day menunjukan peningkatan performa yang lebih 

baik dari Kopiko 78
0
C. Menyikapi hal tersebut, PT Mayora Indah Tbk perlu 

melakukan strategi pemasaran yang tepat agar daya saing Kopiko 78
0
C 

meningkat. Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing dan mengungguli 

pesaing adalah dengan manajemen merek melalui peningkatan ekuitas merek. 

Menurut Durianto et al. (2001), semakin kuat ekuitas merek suatu produk, 

semakin kuat pula daya tariknya dimata konsumen untuk mengkonsumsi produk 

tersebut. Selanjutnya, hal tersebut dapat menarik konsumen untuk melakukan 

pembelian berulang. Ekuitas merek yang kuat akan menciptakan konsumen yang 

loyal. Keuntungan yang diperoleh dari pelanggan yang loyal adalah keuntungan 

untuk saat ini dan dalam jangka panjang. Yoo et al. (2000) menjelaskan bahwa 

ekuitas merek tidak hanya dipengaruhi oleh dimensinya tetapi dipengaruhi juga 

oleh bauran pemasaran. Bauran pemasaran akan mempengaruhi dimensi ekuitas 

dan berdampak pada ekuitas merek. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana hubungan dan pengaruh bauran pemasaran terhadap 

pembentukan ekuitas merek Kopiko 78
0
C 

2. Bagaimana hubungan dan pengaruh dimensi ekuitas merek terhadap 

pembentukan ekuitas merek Kopiko 78
0
C 

3. Bagaimana posisi ekuitas merek Kopiko 78
0
C secara umum 

4. Bagaimana strategi pemasaran yang tepat bagi perusahaan dalam 

pengelolaan ekuitas merek Kopiko 78
0
C 

 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis hubungan dan pengaruh bauran pemasaran terhadap dimensi 

ekuitas merek Kopiko 78
0
C 

2. Menganalisis hubungan dan pengaruh dimensi-dimensi ekuitas merek 

terhadap pembentukan ekuitas merek Kopiko 78
0
C 

3. Menganalisis ekuitas merek Kopiko 78
0
C secara umum 

4. Merumuskan strategi pemasaran bagi perusahaan dalam pengolahan 

ekuitas merek Kopiko 78
0
C 
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Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini sebagai informasi yang diperuntukan bagi produsen 

Kopiko 78
0
C dan institusi pendidikan. Bagi produsen Kopiko 78

0
C, penelitian ini 

dapat digunakan untuk mengetahui posisi ekuitas merek Kopiko 78
0
C dan 

pengaruh bauran pemasaran terhadap pembentukan ekuitas merek agar dapat 

dijadikan salah satu pertimbangan saat menentukan strategi pemasaran yang tepat 

untuk meningkatkan ekuitas merek Kopiko 78
0
C di masa yang akan datang. Bagi 

institusi pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pustaka dan 

pembanding untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas menguji dan menganalisis 

apakah terdapat hubungan antara bauran pemasaran dan dimensi ekuitas merek 

terhadap pembentukan ekuitas merek produk Kopiko 78
0
C dan menganalisis 

bagaimana ekuitas merek Kopiko 78
0
C secara umum di Kota Bogor. Dimensi 

ekuitas merek yang digunakan pada  penelitian ini adalah Perceived Quality, 

Brand Loyalty, dan Brand Association yang dikombinasikan dengan Brand 

Awarenes. Sedangkan bauran pemasaran yang digunakan adalah harga, distribusi, 

promosi, dan atribut produk. 

Penelitian dilakukan di Kota Bogor dengan pertimbangan bahwa Kota 

Bogor mampu mewakili kondisi perkotaan yang dijadikan sasaran target 

pemasaran minuman RTD kopi di Indonesia. Responden yang dipilih pada 

penelitian ini adalah warga Kota Bogor yang pernah membeli dan mengkonsumsi 

produk Kopiko 78
0
C minimal satu kali selama tiga bulan terakhir, berusia >17 

tahun, dan berdomisili di Kota Bogor. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Merek  

Merek atau brand adalah janji suatu organisasi kepada pelanggan untuk 

memberikan apa yang menjadi prinsip merek itu, tidak hanya dalam hal manfaat 

fungsional, tetapi juga manfaat emosional, ekspresi diri, dan sosial (Aaker 2015). 

Merek sangat berpengaruh dalam menciptakan keunggulan bersaing melalui 

kapabilitasnya dibenak konsumen (Chow et al. 2016). Merek digunakan untuk 

memberikan diferensiasi produk dari pesaingnya (Kotler 2000). Berdasarkan 

merek inilah akan tercipta simbol atau atribut yang merupakan identitas dari 

merek itu sendiri dan bagi konsumennya. Merek menandakan tingkat kualitas 

tertentu sehingga pembeli yang puas dapat dengan mudah memilih produk 

kembali. Menurut Aaker (1991) apabila perusahaan mampu membangun merek 

yang kuat di pikiran pelanggan dengan strategi pemasaran yang tepat, maka 

perusahaan itu bisa dikatakan berhasil membangun brand image sehingga merek 

dapat memberikan nilai tambah pada produk yang ditawarkan kepada 

pelanggannya atau memiliki brand equity. 
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