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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan industri saat ini semakin marak seiring dengan 

kebutuhan masyarakat yang bertambah. Perkembangan teknologi dan 

globalisasi adalah salah satu faktor pendorong pertumbuhan tersebut. 

Perusahaan perlu menerapkan strategi yang tepat untuk dapat bertahan dengan 

perusahaan lain yang kedudukannya lebih kuat. Seluruh aspek pemasaran 

yang terkuasai dengan baik merupakan faktor penentu berhasil tidaknya suatu 

perusahaan bertahan dan menembus pasar yang dimasukinya. 

Perkembangan usaha yang bergerak pada bidang minuman memanglah 

berkembang pesat di Indonesia, salah satu faktor produsen mengembangkan 

minuman ringan selain masyarakat Indonesia yang konsumtif, karena dilihat 

dari segi geografis Indonesia yang merupakan negara beriklim tropis sehingga 

baik produsen lokal dan luar negeri mereka berlomba-lomba untuk 

menciptakan produk yang baru, inovatif dan diminati konsumen. The Coca-

Cola Company, sebuah perusahaan yang memproduksi minuman 

berkarbonansi, Coca-Cola Amatil Indonesia (CCAI) merupakan produsen dan 

distributor minuman ringan siap minum terkemuka yang telah beroperasi di 

Indonesia sejak tahun 1992. CCAI langsung menjadi market leader di 

Indonesia sebagai produsen minuman ringan berkarbonansi karena tidak ada 

pesaing pada waktu itu. 
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Persaingan minuman ringan di Indonesia mulai muncul pada tahun 

2004 khususnya pada segmen minuman ringan bersoda. PT. Sinar Sosro 

berinovasi dengan meluncurkan produk minuman ringan bersoda “Tebs” yang 

mengincar posisi sebagai market leader di Indonesia. Namun dalam 

perkembangannya Tebs tidak mampu menggeser posisi Coca Cola sebagai 

market leader minuman ringan bersoda di Indonesia dan hanya mampu 

menjadi follower dalam segmen minuman ringan bersoda hingga sekarang. 

Hal ini dilihat dalam hasil penilaian yang dilakukan oleh lembaga TOP 

BRAND Indonesia selama 3 tahun terahir yang disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 1.1. Persentase Top Brand Index Minuman Ringan Bersoda 2012 

Merek  TBI Keterangan 

Fanta  35,8% Top  

Coca Cola 30,8% Top  

Sprite  22,3% Top 

Big Cola 4,8% - 

Pepsi  4,6% - 

Tebs 1,7% - 

Sumber: Top Brand Award 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa segmentasi pasar 

minuman ringan bersoda di Indonesia pada tahun 2012 ditempati oleh Fanta, 

Coca Cola, Sprite, Big Cola, Pepsi, dan terahir Tebs. 

 Tabel 1.2. Persentase Top Brand Index Minuman Ringan Bersoda 2013 

Merek  TBI Keterangan 

Coca Cola 32,9% Top  

Fanta  31,5% Top  

Sprite  19,3% Top 

Big Cola 9,2% - 

Pepsi  5% - 

Tebs 2,1% - 

Sumber: Top Brand Award 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa segmentasi pasar 

minuman ringan bersoda di Indonesia pada tahun 2013 ditempati oleh Coca 

Cola, Fanta, Sprite, Big Cola, Pepsi, dan terahir Tebs. 

Tabel 1.3. Persentase Top Brand Index Minuman Ringan Bersoda 2014 

Merek  TBI Keterangan 

Coca Cola  28,8% Top  

Fanta 27,6% Top  

Big Cola  20,5% Top 

Sprite 17% - 

Pepsi  4,7% - 

Tebs 1,3% - 

Sumber: Top Brand Award  

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa segmentasi pasar 

minuman ringan bersoda di Indonesia pada tahun 2014 ditempati oleh Coca 

Cola, Fanta, Big Cola, Sprite, Pepsi, dan terahir Tebs. 

Globalisasi telah menyebabkan terjadinya perdagangan bebas. 

Konsumen di seluruh belahan dunia memiliki berbagai pilihan produk dengan 

harga yang lebih murah dari berbagai perusahaan pemasok. Saat ini konsumen 

Indonesia lebih memiliki akses yang lebih mudah dan lebih banyak pilihan 

perusahaan pemasok produk, dilihat dari hasil yang menunjukkan bahwa 

produk minuman ringan bersoda lokal yang kalah bersaing dengan perusahaan 

asing yang sejenis tentunya menjadi kekhawatiran bagi perkembangan 

perindustrian minuman ringan di Indonesia. fenomena inilah yang terjadi di 

Indonesia. 

Walaupun pasar berkembang menjadi global, tidak berarti konsumen 

jadi global dalam waktu yang bersamaan (Wu, Zhu and Dai, 2010). Perilaku 

konsumen dipengaruhi oleh globalisasi dan kebudayaan lokal secara simultan. 
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Globalisasi juga menyebabkan meningkatnya pengaruh kebudayaan lokal, 

mendorong seseorang bertahan menghadapi serangan globalisasi (De Mooij, 

2004). Untuk itu adanya etnosentrisme konsumen yaitu kecenderungan 

konsumen untuk menerima atau menolak berbagai produk buatan luar negeri, 

merupakan suatu kekuatan bagi perkembangan suatu negara.  

Etnosentris mempertimbangkan dorongan dan pengertian perilaku 

konsumen berhubungan dengan aspek afeksi dan normatif untuk membeli 

produk lokal. Entnosentrisme konsumen memberikan perasaan sensitif secara 

individual terhadap identitas, perasaan dan perasanaan memiliki serta 

penerimaan ataupun penolakan terhadap sebuah kelompok (Shimp and 

Sharma, 1987).  

Pemerintah Indonesia berusaha untuk menumbuhkan rasa cinta pada 

produk buatan dalam negeri. Pada tahun 1980an dibuatlah gerakan Aku Cinta 

Produk Indonesia untuk menumbuhkan minat beli masyarakat Indonesia 

terhadap produk lokal. Namun pada era globalisasi saat ini, mencintai produk 

buatan dalam negeri tidak cukup, dibutuhkan gerakan memakai produk buatan 

dalam negeri untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan 

perekonomian nasional dan meningkatkan pendapatan negara.  

Shimp dan Sharma (1987 : 283) mengatakan bahwa konsumen yang 

etnosentris adalah konsumen yang memiliki pandangan tentang kesesuaian 

dan moral dalam perilaku pembelian produk asing. Shimp dan Sharma juga 

menemukan cetscale (Consumer’s Ethnosentric Tendencies) untuk mengukur 

perilaku pembelian konsumen produk buatan Amerika terhadap produk buatan 
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negara lain, di dalam penelitian Shimp dan Sharma (1987) tentang konsep 

etnosentrisme dikalangan konsumen Amerika Serikat mengukur sejauh mana 

sikap etnosentrisme konsumen terhadap produk buatan dalam negeri dan luar 

negeri dalam hal ini kendaraan bermotor (mobil). 

Marcox, et al. (1997:9) dalam risetnya menyatakan bahwa cetscale 

mengandung tiga dimensi pengukuran. Dimensi-dimensi tersebut adalah 

Animosity (Padangan superior) secara konseptual Shimp dan Sharma 

(1987:282) bahwa etnosentrisme konsumen memandang animosity sebagai 

persaingan ekonomi yang menjadi salah satu elemen dalam xenophobia 

(kebencian terhadap orang asing atau produk asing) lalu economic Rasionality 

(Pandangan Rasional pada Keadaan Ekonomi) dimensi ini mengedepankan 

unsur kepentingan kelompok yang rasional. 

Konsumen memiliki kecenderungan untuk menyadari bahwa membeli 

produk import adalah suatu keselahan karena dapat mengganggu 

perekonomian nasional dan menambah pengangguran (Shimp dan Sharma, 

1987 : 282), kemudian morality (moralitas) dimensi ke tiga dalam 

etnosentrisme konsumen melibatkan elemen kewajiban moral yang diwujudkan 

sebagai loyalitas ”buta” kebudayaan, dimana penerimaan hanya ditujukan pada 

individu yang memiliki kebudayaan yang sama. Hal ini juga ditujukan pada 

tindakan pembelian produk import yang dipandang sebagai sikap tidak 

patriotik (Shimp dan Sharma, 1987 : 282). 
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Semakin meningkatnya persaingan di dalam dunia bisnis minuman 

ringan tentunya para pengusaha tersebut perlu memiliki strategi pemasaran 

yang baik agar mampu meningkatkan penetrasi pasar serta untuk 

meningkatkan minat beli, untuk itu para pengusaha minuman ringan perlu 

mengetahui kecenderungan etnosentrisme konsumen terhadap produk-produk 

luar negeri khususnya produk minuman ringan bersoda. 

Bila ditelaah lebih lanjut, sesungguhnya akar dari permasalahan ini 

terletak pada kuat lemahnya etnosentrisme pada konsumen minuman ringan 

bersoda, faktor ini dapat mempengaruhi sikap dan perilaku potensial mereka 

terhadap negara asal suatu merek dagang dan perusahaan pemasaran asing 

atau lebih dikenal dengan istilah etnosentrisme konsumen. Pemahaman 

tentang etnosentrisme konsumen dapat memberikan wawasan tentang 

bagaimana perilaku konsumen terhadap produk luar negeri. 

Kecenderungan sikap etnosentrisme dapat membantu mengindikasikan 

apakah suatu negara mampu lebih produktif dalam mempromosikan produk 

dari negaranya atau tidak, hal ini juga dapat dijadikan determinan pendukung 

kesuksesan bisnis luar negeri dan membantu penempatan produk pada target 

pemasaran. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat Indonesia khususnya konsumen produk minuman ringan bersoda 

lebih menyukai produk dari luar negeri dibandingkan dengan produk lokal, 

jika dilihat dari intensitas pembelian minuman ringan bersoda konsumen 

cenderung memilih produk dari luar negeri sehingga hal tersebut menjadikan 
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produk minuman ringan bersoda yaitu Coca Cola menjadi TOP BRAND 

selama 3 tahun terakhir, hal ini bisa menjadi indikasi bahwa etnosentrisme 

masyarakat Indonesia terhadap minuman ringan bersoda produksi lokal masih 

rendah.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mencari tahu 

hubungan antara etnosentrisme konsumen dengan intensi membeli minuman 

ringan bersoda di  Indonesia kemudian penulis tertarik meneliti dengan judul 

“Hubungan Antara Etnosentrisme dengan Intensi Membeli Minuman 

Ringan Bersoda”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka 

rumusan masalah yang peneliti ambil adalah sebagai berikut:  

1. Apakah ada hubungan yang signifikan antara dimensi etnosentrisme 

(animosity, economic rasionality, morality) dengan intensi membeli 

minuman ringan bersoda ? 

2. Apakah ketiga dimensi etnosentrisme (animosity, economic rasionality, 

morality) memiliki hubungan secara parsial terhadap intensi membeli 

minuman ringan bersoda ? 
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C. Batasan Penelitian 

Mengingat luasnya penelitian dalam analisis ini, maka dalam 

penelitian ini diperlukan ruang lingkup yang terbatas dalam pembahasan, 

adapun batasan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut :  

1. Penelitian hanya membahas etnosentrisme konsumen dan dimensinya 

yang meliputi animosity, economic rasionality, dan morality dalam 

hubungannya dengan intensi membeli minuman ringan bersoda khususnya 

Coca Cola (produsen luar negeri) dan Tebs (produsen dalam negeri). 

2. Penelitian hanya dilakukan pada konsumen minuman ringan bersoda 

dalam hal ini mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang khususnya 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang pernah membeli Coca Cola dan Tebs 

hal ini dilakukan agar hanya terfokus pada minuman ringan bersoda 

dengan merk Coca Cola (produsen luar negeri) dan Tebs (produsen dalam 

negeri). 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui hubungan signifikan antara dimensi etnosentrisme 

(animosity, economic rasionality, morality) dengan intensi membeli 

minuman ringan bersoda. 

b. Untuk mengetahui adanya hubungan secara parsial dalam dimensi 

etnosentrisme (animosity, economic rasionality, morality) terhadap 

intensi membeli minuman ringan bersoda. 
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2. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi produsen dan pemasar 

suatu produk minuman ringan bersoda dalam negeri agar lebih inovatif 

dan meningkatkan kualitas produk demi kemajuan perindustrian dan 

pemasaran minuman ringan, bagi konsumen agar lebih bijaksana 

dalam menyikapi produk luar negeri. 

b. Bagi peneliti di masa yang akan datang sebagai referensi untuk 

penelitian dibidang pemasaran. 




