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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kebutuhan masyarakat akan air minum dalam kemasan (AMDK) 

dari hari ke hari semakin meningkat, oleh karena itu muncul banyak produsen 

yang menawarkan produk air minum dalam kemasan (AMDK). Para 

produsen memiliki merek atau brand tersendiri atas produk air minum dalam 

kemasan yang diproduksinya. Menurut Ketua Umum Asosiasi Perusahaan 

Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin), Rachmat Hidayat, pada 

tahun 2016 jumlah industri (AMDK) di Indonesia mencapai 700 unit 

perusahaan dengan lebih dari 2.000 merek (brand). Banyaknya brand dalam 

produk AMDK ini tentu akan memunculkan persaingan yang ketat antar 

produsen air minum dalam kemasan (AMDK). 

Dari 700 perusahaan dan 2.000 brand  yang terdapat di industri air 

minum dalam kemasan di Indonesia hanya beberapa saja yang dikenal dan 

dikonsumsi oleh masyarakat, diantaranya adalah AQUA, Le Minerale, Ades, 

Club, Pure Life, Prima, VIT, Oasis, Aguaria, Super O2, sedangkan merek-

merek lainnya masih asing diteliga masyarakat. Salah satu brand AMDK 

yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah AMDK merek 

AQUA. Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

                                 

                       Gambar 1. 1  Pangsa Pasar Air Minum Dalam Kemasan 

                       Sumber : Tempo.co 
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  Pada gambar tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016, AQUA 

menjadi market leader dalam industri air minum dalam kemasan (AMDK). 

AQUA  mendominasi pangsa pasar di Indonesia sebanyak 46,7% dari total 

keseluruhan konsumen yang mengkonsumsi air minum dalam kemasan. 

Terdapat 4% yang mengkonsumsi AMDK merek Club, 3,5 % merek Le 

Minerale, 2,8% merek 2 Tang, 1,8% merek Oasis, 1,7% merek Super O2, 

1,4% merek Prima, dan sisanya sebanyak 38,1% dari merek lainnya. Dengan 

persentase pangsa pasar sebanyak 46,7% maka dapat dikatakan bahwa 

konsumen lebih memilih air minum dalam kemasan (AMDK) merek AQUA 

dibanding dengan  AMDK merek lainnya. 

AQUA merupakan sebuah merek AMDK yang dimiliki oleh PT 

AQUA Golden Mississipi sejak tahun 1973 di Indonesia dan didirikan oleh 

Tirto Utomo. AQUA dulunya bernama Puritas (nama lain dari Pure Artesian 

Water) yang berlogo daun semanggi, namun pada bulan Oktober 1974 

berganti nama menjadi AQUA karena Puritas sulit diucapkan dan sulit untuk 

diingat. Nama merek AQUA dinilai lebih pantas atau cocok (fit) dengan 

image air minum dalam kemasan serta tidak sulit diucapkan.  

Pada 4 September 1998, karena ketatnya persaingan dan muncul 

banyak pesaing baru dalam industri AMDK, Lisa Tirto sebagai pemilik 

AQUA Golden Mississipi sepeninggal ayahnya Tirto Utomo, menjual 

sahamnya kepada Danone. Akusisi tersebut dianggap sebagai pilihan yang 

tepat bagi AQUA untuk menghindar dari ancaman pesaing baru. Langkah 

akuisisi ini berdampak pada peningkatan kualitas produk dan menempatkan 

AQUA sebagai produsen air mineral dalam kemasan (AMDK) yang terbesar 

di Indonesia. 

AQUA terus berkembang seiring dengan perkembangan waktu. 

AQUA mendekati target marketnya melalui iklan-iklan yang ditayangkan di 

media televisi. Jika dilihat melalui iklan-iklan yang tayang di televisi, maka 

dapat diketahui bahwa target pasar dari AQUA cenderung mengarah kepada 

masyarakat yang aktif dan dinamis. Hal ini terlihat dari visual iklan AQUA 

yang banyak menampilkan pergerakan waktu, tempat, dan orang-orang dari 
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berbagai aktifitas yang dilakukan secara cepat. Jika dilihat lebih jauh lagi, 

berdasarkan jenis kelamin dan umur, target audience dari iklan ini adalah 

hampir semua kalangan mulai dari anak-anak, pria dan wanita dewasa hingga 

keluarga. Kemasan yang dimiliki oleh AQUA juga bervariasi mulai daru 

kemasan gelas 240 ml, kemasan botol 600 dan kemasan botol 1500 ml hingga 

kemasan galon 19 liter. AQUA terus bertahan dan berkembang hingga saat 

ini dan menjadi market leader di industri air minum dalam kemasan (AMDK) 

di Indonesia serta menjadi pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia, 

sehingga kini bermunculan banyak perusahaan yang menjalankan bisnis air 

minum dalam kemasan (AMDK). Namun cukup sulit bagi perusahaan lain 

untuk menyaingi AQUA karena mengingat bahwa AQUA merupakan market 

leader di bidang AMDK. 

Meskipun sudah menjadi market leader pangsa air minum dalam 

kemasan (AMDK), bukan berarti AQUA tidak memiliki masalah. Pada 

kenyataanya, para pesaing baik lama maupun baru di industri AMDK terus 

berkembang dan berinovasi dengan produk air minum dalam kemasannya. 

Melalui inovasi ini, pesaing terus meningkatkan kualitas dan keunggulannya 

di bidang AMDK. Semakin banyaknya pesaing dalam industri air minum 

dalam kemasan ternyata mempengaruhi pangsa pasar dari AQUA. Hal ini 

bisa dilihat dari menurunnya pangsa pasar AQUA jika dibandingkan dengan 

tahun-tahun sebelumnya. Penurunan pangsa pasar (market share) ini juga 

disampaikan oleh Hendro Boroena pada tahun 2014 selaku ketua umum 

Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (saat ini sudah 

menjadi mantan ketua ASPADIN), bahwa sejak lima tahun belakang ini 

artinya tahun 2010 hingga tahun 2014, market share AQUA terus mengalami 

penurunan akan tetapi tertolong karena kebutuhan pasar meningkat, 

bertambahnya jumlah pesaing yang ada juga mempengaruhi penurunan 

market share ini. Pada tahun 2016, persentase pangsa pasar AQUA adalah 

sebesar 46,7 %, jika dibandingkan dengan merek lain tentu persentase yang 

cukup tinggi, namun jika dibandingkan dengan persentase pangsa pasar 
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AQUA tahun 2011 hingga 2013 maka akan terjadi penurunan yang 

signifikan. Hal ini bisa dilihat pada tabel dibawah ini : 

             Tabel 1.1 Total Market Share Air Minum Dalam Kemasan 

              Tahun 2011-2013 

Merek 

AMDK 
2011 2012 2013 

AQUA 85,5 % 88,3 % 81,3 % 

Ades 0,9 % 0,8 % 1,6 % 

Club 4,5 % 2,3 % 2,2 % 

Viro 1,0 % - 5,1 % 

VIT 3,9 % 1,5 % 1,8 % 

  Sumber : Prarmanto (2016) 

Dari tabel market share tersebut, dapat dilihat bahwa pangsa pasar  

AMDK merek AQUA lebih dari setengah persentase dari total konsumen 

yang mengkonsumsi air minum dalam kemasan. Hal ini membuat AQUA 

menjadi market leader dari produk air minum dalam kemasan (AMDK). 

Meskipun telah menjadi market leader, pangsa pasar AQUA mengalami 

peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, persentase 

market share air minum dalam kemasan merek AQUA adalah 85,5% dan 

pada tahun 2012, persentase market share air minum dalam kemasan merek 

AQUA mengalami peningkatan sebesar 2,8% sehingga persentasenya 

menjadi 88,3%. Akan tetapi pada tahun 2013, terjadi penurunan persentase 

market share hingga menjadi 81,3%. Persentase market share air minum 

dalam kemasan merek AQUA pada tahun 2013 bahkan lebih rendah 

dibandingkan dengan pada tahun 2011.  

Jika persentase market share AQUA tahun 2011 hingga 2013 

dibandingkan kembali dengan persentase market share tahun 2006 hingga 

2007 terjadi penurunan yang cukup tinggi.  
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Perununan market share dari tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

  Tabel 1.2 Total Persentase Market Share Tahun 2006 - 2007  

Merek 

AMDK 
2006 2007 

AQUA 92,7 % 91,4 % 

Club 1,9 % 1,8 % 

VIT 1,4 % 1,7 % 

Ades 1,0 % 1,2 % 

Aguaria 0,5 % 0,4 % 

2 Tang 0,4 % 0,3 % 

Total 0,4 % 0,2 % 

Merek lain 1,7 % 3,0 % 

  Sumber : Indonesia Consumer Profile 2008, MARS Indonesia 

Dari tabel diatas, bisa diketahui bahwa terjadi penurunan dalam 

persentase market share AMDK  merek AQUA dari tahun 2006 hingga tahun 

2007. Penurunan persentase ini adalah sebesar 1,3 % sehingga market share 

pada tahun 2007 menjadi 91,4%. Persentase market share tahun 2007 ini jika 

dibandingkan dengan persentase tahun 2013 terjadi penurunan sebanyak 

10,1%.  

Jika dilihat secara lebih  mendalam dari tabel-tabel diatas, penurunan 

pangsa pasar (market share) air minum dalam kemasan (AMDK) merek 

AQUA ini dari tahun 2006 hingga tahun 2016 cukup tinggi. Dari persentase 

pangsa pasar (market share) pada tahun 2006 adalah sebanyak 92,7% hingga 

pada tahun 2016 menurun menjadi 46,7%. Dalam 10 tahun terakhir, jika 

dilihat dari tahun 2006 hingga tahun 2016,  maka air minum dalam kemasan 

(AMDK) merek AQUA mengalami penurunan market share hingga 46%. 

Untuk kategori Top Brand Index, AQUA juga menempati posisi 

pertama untuk kategori air minum dalam kemasan (AMDK). Namun, pada 

persentase Top Brand Index inipun air minum dalam kemasan merek 
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(AMDK) AQUA juga mengalami peningkatan dan penurunan, seperti yang 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

      Tabel 1.3 Top Brand Index Kategori Air Minum Dalam Kemasan  

      Tahun 2012-2018 

Merek 

AMDK 

Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

AQUA 81,0 % 81,6 % 75,2 % 75,9 % 73,4 % 73, 3 % 63,9 % 

Club 3,2 % 3,7 % 3,4 % 5,0 % 3,4  % 4,5 % 3,4 % 

Ades 2,6 % 2,3 % 2,2 % 2,6 % 3,4 % 4,1 % 7,6 % 

VIT 2,1 % 3,1 % 3,2 % 2,6 % 5,5 % 6,1 % - 

Viro 1,4 % 1,0 % 1,4 % - - - - 

Ron 88 1,2 % - 1,4 % - - - - 

Amidis 1,1 % - - - - - - 

SanQua - - 1,4 % - - - - 

Cleo - - - - 2,0 % - 2,7 % 

2 Tang - - - - 1,4 % 1, 8 % 3,2 % 

       Sumber : www.topbrand-award.com  

 

Top Brand Index diukur dengan menggunankan 3 parameter, yaitu Top 

Of Mind (TOM), Last Usage (LU) dan Future Intention (FI), jadi pelanggan 

harus tahu mengenai sebuah merek, kemudian menggunakannya dan akan 

menjadi pilihan pelanggan dimasa yang akan datang. Melalui 3 parameter ini 

dapat menampilkan brand position diagnosis pada konsumen. Dari tabel diatas 

dapat dilihat bahwa AMDK merek AQUA memang selalu berada di posisi 

pertama atau dalam kategori Top tetapi persentase AQUA untuk kategori Top 

Brand Index ini dari tahun ke tahun cendrung mengalami penurunan. Terjadi 

penurunan persentase hingga 17,1% dari tahun 2012 hingga tahun 2018. Hal 

ini mengindikasikan bahwa AMDK merek AQUA masih melekat kuat dibenak 

konsumen tetapi cendrung mengalami penurunan. Hal ini jika dibiarkan terus 

menerus maka bukan tidak mungkin AMDK merek AQUA akan terlupakan 

oleh konsumen dan merek lain akan menggantikan posisi AQUA. 

http://www.topbrand-award.com/
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Dari tabel-tabel tersebut, dapat diketahui jika walaupun AQUA menjadi 

market leader dalam top brand award untuk kategori produk air minum dalam 

kemasan (AMDK), tetapi untuk persentase market share dan persentase top 

brand ini terus mengalami penurunan. Menurut penelitian terdahulu, 

penurunan dalam market share dan top brand index AQUA mengindikasikan 

bahwa salah satu penyebabnya adalah karena adanya konsumen yang 

melakukan perpindahan merek (brand switching) dari air minum dalam 

kemasan (AMDK) merek AQUA ke air minum dalam kemasan (AMDK) 

merek lain. 

Fenomena brand switching ini sebenarnya sering terjadi dan bisa 

diamati pada kehidupan sehari-hari di lingkangan sekitar Unika Soegijapranata 

Semarang, khususnya untuk kemasan galon 19 liter. Menurut pengamatan yang 

telah dilakukan oleh peneliti, air minum dalam kemasan merek AQUA saat ini 

beberapa penjual atau pemilik warung cendrung memilih untuk tidak menjual 

air minum dalam kemasan merek AQUA. Hal ini disebabkan oleh mahalnya 

air minum dalam kemasan merek AQUA sehingga penjual tidak akan banyak 

mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan air minum dalam kemasan 

merek AQUA tersebut, hal ini membuat banyak penjual yang memilih untuk 

tidak menjual air minum dalam kemasan merek AQUA. Namun ada juga 

beberapa warung yang masih menjual air minum dalam kemasan merek AQUA 

karena masih ada konsumen yang mencari merek tersebut, walaupun begitu 

keuntungan yang didapat oleh penjual tidak akan banyak. Hal lainnya lagi 

dikarenakan beberapa warung atau tempat makan menjalin kerja sama dengan 

berbagai merek air minum dalam kemasan tertentu, sehingga warung tersebut 

hanya menjual air minum dalam kemasan merek tersebut. Ketidaktersediaan 

air minum dalam kemasan merek AQUA ini membuat beberapa konsumen 

memilih untuk beralih ke merek lain. 

Selain melakukan pengamatan, peneliti juga telah melakukan pra 

survey untuk mengetahui alasan-alasan konsumen melakukan perpindahan 

merek pada air minum dalam kemasan (AMDK) galon merek AQUA. Pra 

survey dilakukan pada tanggal 12 Januari 2019 dengan menggunakan google 
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form dan pertanyaan-pertanyaan diajukan secara online. Pra survey ini 

mendapatkan tanggapan sebanyak 46 jawaban atau responses dan peneliti telah 

menyaring jawaban tersebut menjadi 12 variabel. Hasilnya peneliti 

mendapatnya sejumlah alasan mengapa para konsumen melakukan 

perpindahan merek terhadap produk air minum dalam kemasan merek 

(AMDK) galon AQUA :  

1. Variety Seeking 

2. Banyak  produk AQUA palsu 

3. Beredar isu buruk mengenai AQUA 

4. Kualitas air pada produk menurun 

5. Tidak ada ketersediaan produk 

6. Harga tidak sesuai dengan kualitas 

7. Harga lebih mahal dibandingakan merek lain 

8. Ketertarikan terhadap merek lain 

9. Tidak cocok rasa 

10. Pengaruh keluarga 

11. Pengaruh teman 

12. Pengaruh lingkungan 

AQUA membutuhkan penelitian mendalam karena meskipun AQUA 

telah menjadi produsen AMDK pertama dan sudah menjadi market leader dan 

mendapatkan posisi pertama top brand award dalam bisnis AMDK seperti 

penjelesan diatas, namun market share air minum dalam kemasan merek 

AQUA terus menerus mengalami penurunan. Dari pengamatan dan pra survey 

yang telah dilakukan oleh peneliti didapatkan bahwa terdapat banyak alasan 

yang mendorong para konsumen melakukan perpindahan merek dari air minum 

dalam kemasan merek AQUA ke air minum dalam kemasan merek lain, alasan 

dan faktor tersebut datang baik dari pihak penjual maupun dari konsumen 

tersebut sendiri. Hal ini jika dibiarkan terus-menurus, bukan tidak mungkin 

AQUA yang saat ini menjadi market leader produk air mineral dalam kemasan 

akan tergantikan oleh merek lain dan dilupakan oleh konsumen apalagi 
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persaingan bertambah ketat dengan banyaknya perusahaan yang terus berusaha 

berkembang dan berinovasi untuk mendapatkan posisi AQUA saat ini.  

Dari rangkaian latar belakang yang telah dijelaskan, maka judul dari 

penelitian ini adalah “ANALISIS  FAKTOR PERPINDAHAN MEREK 

(BRAND SWITCHING)  YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN PADA 

PRODUK AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) GALON MEREK 

AQUA (Studi di daerah Karangrejo, Semarang)”.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka 

permasalah dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor perpindahan merek (brand switching) apa sajakah yang 

membuat konsumen beralih dari produk air minum dalam kemasan 

(AMDK) galon merek AQUA ke AMDK merek lain? 

2. Faktor perpindahan merek (brand switching)  apa yang paling dominan yang 

membuat konsumen beralih dari produk air minum dalam kemasan 

(AMDK) galon merek AQUA ke merek lain? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, tujuan dari penelitian harus ditentukan 

agar peneliti tidak kehilangan arah, sehingga selain penelitian dapat berjalan 

lancar, hasil yang dicapai juga sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor perpindahan 

merek (brand switching) yang dilakukan oleh konsumen pada produk air 

minum dalam kemasan (AMDK) merek AQUA. 

Adapun manfaat penelitian ini bagi perusahaan, yaitu 

(a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan 

mengenai faktor-faktor perpindahan merek (brand switching) yang 

dilakukan oleh konsumen pada produk AMDK merek AQUA. 
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(b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi perusahaan agar lebih 

aware terhadap faktor-faktor tersebut sehingga perusahaan dapat menjaga 

dan mempertahankan bisnisnya serta mendapatkan keuntungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


