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1 PENDAHULUAN 
 
 

Latar Belakang 
 

Industri makanan dan minuman merupakan merupakan industri hilir dari 
sektor industri pertanian. Penduduk Indonesia yang berjumlah kurang lebih 237.6 
juta jiwa dan dengan pertumbuhan sebesar 1.49 persen, merupakan pasar yang 
sangat potensial bagi industri makanan dan minuman. Jumlah ini akan terus 
bertambah seiring dengan berjalannya waktu, sehingga pemenuhan akan kebutuhan 
manakan dan minuman akan semakin meningkat. Aspek ini sangat menguntungkan 
bagi pemain industri makanan dan minuman sehingga laju pertumbuhan pasar 
untuk produk ini cukup menjanjikan.  

Pasar industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) beberapa tahun 
terakhir ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. 
Pertumbuhan jumlah penduduk dan masyarakat kelas menengah, semakin sulitnya 
akses akan air bersih layak minum akibat penurunan kualitas air yang disebabkan 
oleh kerusakan lingkungan dan pencemaran, hingga alasan kepraktisan, mendorong 
konsumsi AMDK tumbuh rata-rata 12.5 persen per tahun selama 2009-2014. 
Asosiasi perusahaan air minum dalam kemasan Indonesia (Aspadin) mencatat 
volume penjualan AMDK pada 2009 sebesar 12.8 miliar liter dan meningkat 
menjadi 23.1 miliar liter pada 2014. Hingga triwulan I-2015, penjualan AMDK 
melonjak sampai 5.8 miliar liter. 

Menurut Badan Pusat Statistik (2018) industri AMDK di Indonesia saat ini 
memiliki peluang bisnis yang baik, dikarenakan tingkat konsumsi masyarakat akan 
air mineral terus mengalami peningkatan. Konsumsi AMDK Indonesia baru 
mencapai 91.04 liter per kapita per tahun, jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan 
negara-negara lain seperti Tiongkok sebesar 118.1 liter per kapita atau Thailand 
sebesar 225.61 liter per kapita (Tabel 1). Dilihat dari sisi volume, konsumsi AMDK 
menyumbang sekitar 85 persen total konsumsi minuman ringan di Indonesia. 
Sementara itu, nilai pasar (penjualan) industri AMDK nasional pada 2013 
diperkirakan sebesar USD 1.676 juta. Nilai pasar industri AMDK diperkirakan 
tumbuh rata-rata 11.1 persen per tahun hingga 2017. 
 
Tabel 1  Perbandingan Konsumsi AMDK botol di beberapa negara (liter per 

kapita) 
No Negara Tingkat Konsumsi (dalam liter per kapita 

per tahun) 
1. Meksiko 254.76 
2. Thailand 225.61 
3. Jerman 143.45 
4. Amerika Serikat 121.13 
5. Tiongkok 118.10 
6. Indonesia 91.04 

 
Badan Pusat Statistik (2018) melihat bahwa Pulau Jawa masih menjadi 

konsumen tertinggi dalam air mineral, dengan pertumbuhan sebesar 8 persen per 
tahun. 
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Badan Pusat Statistik (2018) menunjukkan bahwa konsumsi AMDK 
terbesar selama tahun 2018 ada pada wilayah Jakarta, yakni sekitar 88 liter per 
orang, dan kedua terbesar ada pada wilayah pulau Jawa selain Jakarta, dengan 
konsumsi sebanyak 11 liter per orang yang terlampur dalam tabel 2. Untuk jenis 
AMDK kemasan botol medium dan besar, saluran distribusi terkuat ada pada 
general trade dengan porsi 71 persen dari total distribusi AMDK kemasan tersebut 
di tahun 2018. Kemudian disusul oleh saluran distribusi minimarket dengan porsi 
24.5 persen dan hypermarket dengan porsi distribusi 4.5 persen. Dalam datanya, 
Nielsen menunjukkan bahwa harga bukanlah faktor utama yang mempengaruhi 
penjualan AMDK. Hal ini terlihat dari pertumbuhan volume penjualan terbesar ada 
pada produk AMDK dengan segmen harga dari 3000 rupiah sampai dengan 5000 
rupiah untuk kemasan botol medium, dan dari 5000 rupiah sampai dengan 6000 
rupiah untuk kemasan botol besar. Saluran distribusi didominasi oleh lima pemain 
utama (top player) dalam industri AMDK.   

 
Tabel 2  Perbandingan Konsumsi AMDK botol di beberapa wilayah di Indonesia 

No Provinsi Tingkat Konsumsi (dalam liter per 
kapita per tahun) 

1. Jakarta 88.2 
2. Bali & Nusa tenggara 13.5 
3. Sumatra 11.8 
4. Sulawesi 11.0 
5. Luar Jawa 11.0 
6. Kalimantan 8.8 
 
Sarifah (2017) melakukan penelitian pada Industri AMDK dengan judul 

Analisis Struktur, Perilaku, dan Kinerja Industri Air Minum Dalam Kemasan di 
Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa struktur pasar pada industri 
AMDK sampai saat ini cenderung mengarah pada struktur oligopoli longgar. 
Perilaku industri AMDK pada strategi harga menciptakan second brand yaitu 
produk lapis kedua yang harganya lebih murah dibanding produk pertama. Kinerja 
industri AMDK dapat dilihat dari nilai yang mencerminkan kemampuan industri 
untuk meminimumkan jumlah biaya input yang digunakan untuk proses produksi 
dikelola dengan baik. 

Sulaeman (2015) mengungkapkan terdapat sekitar 500 perusahaan yang 
bergerak di industri AMDK, terbagi ke dalam perusahaan berskala kecil dan lokal, 
serta perusahaan skala besar yang menjadi penguasa pasar AMDK nasional. 
Menurut riset Goldman Sachs pada tahun 2015, Aqua dari Grup Danone menguasai 
46.7 persen pangsa pasar AMDK, disusul Tirta Bahagia (Club) 4 persen, Tangmas 
(2 Tang) 2.8 persen, PT Santa Rosa Indonesia (Oasis) 1.8 persen, Triusaha 
Mitraraharja (Super O2) 1.7 persen, dan Sinar Sosro (Prima) 1.4 persen.  
 
  



3 
 

Tabel 3  Market share beberapa perusahaan industri AMDK 
No Perusahaan Market Share 
1 Danone Groupe 46.70 % 
2 Produk Brand Lokal 41.60 % 
3 Tirta Bahagia 4.00 % 
4 Tangmas 2.80 % 
5 Santa Rosa Indonesia 1.80 % 
6 Triusaha Mitraraharja 1.70 % 
7 Sinar Sosro 1.40 % 

 
Hidayat (2018) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa tantangan yang 

dihadapi industri AMDK di Indonesia. Pertama, struktur biaya yang didominasi 
biaya kemasan plastik dan biaya distribusi menjadikan industri AMDK cukup 
sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar Rupiah terkait import content-nya (bahan baku 
plastik dan bensin). Kedua, distribusi sebagai salah satu komponen utama bisnis 
AMDK menyebabkan industri ini peka terhadap kenaikan bahan bakar dan upah 
tenaga kerja. Ketiga, perusahaan AMDK skala kecil sedang masih sering 
dihadapkan pada fenomena perang harga yang pada akhirnya menggerus margin 
perusahaan, bahkan merugi. Keempat, untuk perusahaan skala lokal, hal terkait 
manajemen pemasaran dan manajemen distribusi beserta dukungan sistem 
teknologi informasi untuk jaringan logistik masih menjadi kendala utama. Kelima, 
kendala terkait regulasi seperti tarif bea masuk bijih plastik dan yang saat ini masih 
menjadi topik hangat adalah regulasi mengenai pengelolaan sumber daya air. 

Sumiyati (2015) mengungkapkan bahwa dalam perkembanganya, produk 
air minum dalam kemasan menghadapi pesaingan yang cukup. Hal ini dikarenakan 
semakin menjamurnya produk serupa di pasaran bahkan dari segi kemasannya juga 
tergolong sama. Maka untuk membedakan (differentiated) dan memenangkan 
persaingan serta agar mempunyai nilai lebih (added value) dalam produknya, 
perusahaan air minum mineral harus mempunyai strategi yang terencana secara 
matang agar menang dalam menghadapi persaingan. 

Danibrata (2009) melakukan penelitian strategi pemasaran untuk minuman 
Extra Joss. Dalam memilih pasar perusahaan dapat menetapkan sasaran dengan 
membagi pasar dalam beberapa segmen. Pembagian segmentasi pasar didasarkan 
pada geografis, psikografis, perilaku, dan demografis. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan dalam tahap awal memasuki pasar, strategi pemasaran dengan 
positioning produk ditetapkan dengan cara: 1) menyampaikan suatu pesan tunggal 
yang memantapkan karakter produk; 2) menyampaikan pesan dengan cara yang 
berbeda; 3) mengirimkan kekuatan emosional sehingga membangkitkan karakter 
produk dihati konsumen. 

Selain dimiliki oleh pihak swasta, beberapa BUMN juga memiliki peran 
dalam industri bisnis AMDK, tetapi partisipasi pasar unit AMDK yang dimiliki 
oleh BUMN masih dibawah 1 persen. Terdapat sekitar 9 AMDK milik BUMN dan 
bila digabungkan untuk tahun 2018 baru mencapai 42.7 milyar rupiah atau sekitar 
0.11 persen dari estimasi pasar AMDK tahun 2018. Potensi bisnis AMDK di 
Indonesia yang dinilai cukup prospektif ini, dapat mendorong unit bisnis AMDK 
milik BUMN untuk dapat bersaing dalam industri (Van der Zaag 2015). Hal ini 
terlihat dengan adanya sinergi AMDK yang dimiliki oleh BUMN, dengan 
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demilikian sinergi AMDK sebagai solusi dalam mengatasi jumlah produksi AMDK 
milik BUMN hingga mampu bersaing dalam pasar nasional. 

Perusahaan Umum Jasa Tirta II (PJT II) sebagai perusahaan Badan Usaha 
Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum), berupaya untuk 
mencoba memasuki pasar air minum dalam kemasan dengan target memenuhi 
permintaan pasar di wilayah Jawa Barat, untuk itu sejak tahun 2010 dibentuklah 
unit usaha pengelolaan AMDK yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat. PJT II 
mengangkat Brand “Jatiluhur” sebagai merek dagang produk dengan spesialisasi 
produk “Demineral water”. 

Perumusan Masalah 

Dalam visi perusahaan PJT II yang akan menjadi “perusahaan yang 
terkemuka di Asia Tenggara” dan diturunkan dalam rencana strategis yang berisi 
Pengembangan usaha AMDK, maka PJT II mengacu pada rencana strategis tersebut 
membuat sebuah unit usaha AMDK yang diberi merek dagang “Jatiluhur”. Hal ini 
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air minum dalam kemasan pada lingkungan 
Badan Usaha Milik Negara dan masyarakat sekitar Jawa Barat. 

Sejak didirikan pada tahun 2010 sesuai dengan peraturan direksi PJT II 
nomor 1/570/KPTS/2010 tentang pembentukan unit usaha AMDK, unit bisnis 
strategis yang didirikan dengan penyertaan modal terpisah dari Perum Jasa Tirta II 
sebesar Rp 3.08 Miliar yang dipimpin oleh pejabat setara General Manager. Aturan 
Direksi tersebut memuat bahwa unit usaha strategis diwajibkan membuat 
pengelolaan keuangan, rencana kerja dan target pendapatan. Namun dalam 
kenyataannya rencana kerja dan target pendapatan yang dibuat unit bisnis tersebut 
pada dasarnya hanya berdasar pada kemampuan produksi dan estimasi pasar yang 
tidak didukung oleh data. Hal tersebut mengakibatkan unit bisnis AMDK PJT II 
dapat memproduksi AMDK namun tidak sebanding dengan penjualanya yang 
menjadi unit usaha beban perusahaan.  

 
Tabel 4  Pendapatan dan Biaya AMDK Jatiluhur (dalam Juta Rupiah) 

 2016 2017 2018 
Pendapatan AMDK 3,292,351,828 4,762,209,039 5,995,395,266 
Beban AMDK 10,744,197,669 9,821,684,028 9,530,985,855 
Laba/ Rugi Kotor (7,451,845,841) (5,059,474,989) (3,535,590,589) 

 
Meskipun keadaan terus membaik dari sisi penjualan dan beban usaha, unit 

usaha AMDK PJT II selama dua tahun terakhir manajemen mencoba fokus untuk 
melakukan terobosan terbaru dalam melakukan penetrasi pasar terutama untuk area 
Jawa Barat. Diharapkan dengan adanya strategi pemasaran yang komprehensif 
AMDK PJT II mampu bersaing dengan brand AMDK lokal maupun nasional. 

Untuk itu perlunya menganalisis apa saja faktor faktor yang menjadi 
penyebab AMDK PJT II yang merugi, lalu melihat kondisi internal dan eksternal 
yang berpengaruh kepada Divisi AMDK, serta disusunya formulasi strategi 
pemasaran dalam meningkatkan keunggulan kompetitif AMDK PJT II merek 
jatiluhur tersebut. 
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Dalam uraian permasalahan tersebut, maka pertanyaan yang diajukan sebagai 
berikut: 

1. Bagaimana kinerja AMDK PJT II ? 
2. Bagaimana kondisi internal dan eksternal AMDK PJT II ? 
3. Bagaimana formulasi strategi pemasaran dalam meningkatkan keunggulan 

kompetitif AMDK PJT II ? 
 
 

Tujuan Penelitian 
 
Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Mengevaluasi kinerja AMDK PJT II. 
2. Mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal AMDK PJT II. 
3. Membuat formulasi strategi pemasaran AMDK PJT II dalam meningkatkan 

keunggulan kompetitif. 
 
 

Manfaat Penelitian 
 
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk: 
1. Perusahaan, dalam hal ini manajemen PJT II Unit Usaha AMDK untuk 

merumuskan kembali strategi yang sesuai dengan karakteristik produk air 
minum dalam kemasan. 

2. Peneliti sebagai sarana dan media pengaplikasian teori di kehidupan nyata serta 
menjadi bahan rujukan atau referensi pada penelitian selanjutnya. 

 
 

Ruang Lingkup Penelitian 
 

Penelitian ini difokuskan kepada perumusan strategi pemasaran air minum 
dalam kemasan (AMDK) merek “Jatiluhur” yang diproduksi oleh Unit Usaha 
Pariwisata dan AMDK Perum Jasa Tirta II dengan kemasan botol ukuran 330 ml 
600 ml dan 1500 ml. Responden penelitian yang berasal dari pemangku 
kepentingan (Stakeholder) internal perusahaan dan pihak eksternal yang menjadi 
narasumber terkait dengan pengelolaan AMDK. 
 
 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
Pengertian Strategi 

Menurut Rivai (2018) strategi adalah alat yang digunakan untuk mencapai 
tujuan akhir (sasaran). Strategi dimulai dengan konsep bagaimana menggunakan 
sumber daya perusahaan yang ada. Strategi merefleksikan kesadaran suatu 
perusahaan mengenai bagaimana kapan dan dimana perusahaan akan bersaing, 
terhadap siapa perusahaan harus bersaing dan untuk maksud apa perusahaan akan 
bersaing. Abdurrahman (2015) mengatakan bahwa strategi adalah rencana yang 
disatukan, menyeluruh dan terpadu untuk mengaitkan keunggulan strategi 




