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Dibandingkan produk-produk minuman ringan, sebenarnya hanya sedikit produk-produk lain 

yang tampak serupa. Meskipun demikian, “perang cola” antara Coca-Cola dan Pepsi 

menunjukan bahwa perusahaan yang memiliki banyak kesamaan ini pun dapat dibedakan 

menurut strategi bisnisnya. 

DOMINASI COKE 

Coke adalah merek dagang paling terkenal. Coke, yang pertama kali dipasarkan sekitar tujuh 

puluh tahun sebelum Pepsi, secara literal adalah bagian dari budaya dan sejarah Amerika. Pada 

perang Dunia I, misalnya,perusahaan Minuman Botol Coca-Cola menyebar ke Eropa bersama 

Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Dengan pengenalan dan penguasaan pasar yang begitu 

luas., strategi bisnis Coca-Cola dipusatkan pada pemeliharaan posisi dan citra secara hati-hati. 

Dibandingan dengan perusahaan lainya yang setara, Coca-Cola memiliki dan mengoperasikan 

lebih sedikit perusahaan patungan-khususnya akhir-akhir ini setelah kerjasama singkatnya 

dengan Columbia Picture berakhir-dan memiliki relative sedikit perusahaan waralaba meniman 

botol yang dapat diajak kerja sama. Bahkan, perusahaan waralaba terbesar yang menguasai 45 

persen pasar di Amerika Serikat, dimiliki oleh Coca-Cola sendiri.  

Dengan dominasi tersebut, merek dagang Coca-Cola agaknya dapat disamakan dengan 

kepemilikan teknologi, sedangkan strategi bisnisnya berkisar pada keputusan-keputusan 

pemasaran yang rapi yang dibangun di atas reputasi merek dagangnya. Hal ini tidak berarti 

menyatakan bahwa menjalankan strategi bisnis Coca-Cola adalah murah. Bahkan, keputusan-

keputusannya justru banyak terganggu oleh kerangka praktek-praktek atau kebiasaan masa lalu. 

(salah satu kegagalan new Coke adalah-ini masih bisa diperdebatkan-karena new Coke keluar 

dari kerangka yang telah diwariskan oleh tradisi Coke. 

Oleh karena itu, dalam pengelola Coca-Cola diperlukan suatu pemahaman dan perasaanyang 

khusus-kuat dan mendalam terhadap merek dagang, yang tak dapat diperoleh di luar dan bahkan 

dari dalam perusahaan Coca-Cola sendiri dengan seketika. Apa yang kemudian dilakukan oleh 



Coca-Cola adalah mengajarkan kultur tersebut dan bergantung padanya. Biasanya, Coke 

mempekerjakan lulusan perguruan tinggi-seringkali dari bidang studi Liberal Art dan jarang dari 

lulusan MBA-dengan sedikit atau bahkan sama sekali tanpa pengalaman dan memberi mereka 

pelatihan yang intensif. Pekerjaan atau job di Coca-Cola memang sangat aman, dan 

sesungguhnya merupakan jabatan seumur hidup untuk karyawan yang memiliki kinerja 

memadai. System promosi dari dalam dan kenaikan gaji berdasarkan senioritas, memikat 

karyawannya untuk tetap setia bekerja dari hari ke hari. Kultur perusahaannya seringkali 

digambarkan bergaya kekeluargaan dengan tingkat loyalitas karyawan yang tinggi. Pengambilan 

keputusannya sangat terpusat, sedangkan system manajemen sumber daya manusianya menjamin 

bahwa hanya manajer karir di Coke yang sudah sangat tersosialisasi untuk selalu memikirkan 

perusahaan sebagai keseluruhan, yang dapat mengambil keputusan berdampak positif pada 

perusahaan. Perusahaan hanya memberi otonomi terbatas dan toleransi yang rendah untuk 

memperkaya diri sendiri. Tidak seorang pun menghendaki adanya keputusan tingkat rendah yang 

tak terkendali dan memikul balik merek dagangnya. Untuk memperkuat model terpusat, evaluasi 

kinerja dilakukan pada tingkat perusahaan atau divisi. 

TANTANGAN DARI PEPSI 

Pepsi bukanlah Coke. Pepsi telah berhasil baik dengan mencari pasar baru di mana pasar Coke 

tidak dominan, selanjutnya membedakan dirinya dari Coke. Dari posisi awalnya sebagai 

pemimpin harga (dua kali lipat lebih banyak untuk satu Nickel) sampai upaya-upaya 

kontemporernya untuk mendapatkan konsumen Generasi Baru, pepsi berusaha mengejar 

ketertinggalannya dari Coke. 

Salah satu cara yang dilakukan oleh Pepsi adalah dengan menemukan pasar baru lewat 

diversifikasi yang sangat beraneka. Kegiatan restoran-restoran cepat sajinya-Taco Bell, Pizza 

Hut, dan Kentacuky Fried Chicken-menyediakan outlet khusus ntuk meniman ringan Pepsi. 

Dibandingkan Coke yang lebih memusatkan perhatian pada pembeli perorangan, pepsi lebih 

agresif memasarkan produknya pada hotel-hotel, restoran-restoran dan sejenisnya. Pepsi juga 

memiliki lebih banyak usaha waralaba (Franchise) menuman botol yang beroperasi dengan 

sejumlah otonomi. 



Dengan strategi pemasarannya tersebut pepsi menghadapi tentangan manajemen yang jauh lebih 

rumit dan beraneka ragam. Pepsi lebih banyak memerlukan gagasan inovasif untuk mengenali 

pasar-pasar barunya dan memerlukan kemampuan untuk bergerak cepat. System manajemen 

sumber daya manusianya memungkinkan hal itu. Pepsi menerima karyawan yang telah 

berpengalaman dan lulusan dengan strata yang lebih tinggi, berkinerja tinggi dan memiliki 

banyak gagasan. Lebih khusus lagi, pepsi juga menerima mereka yang memiliki keterampilan 

teknis yang tinggi. Di dalam perusahaan, pepsi mendorong kompetisi individu dan mengunakan 

pendekatan jalur cepat untuk mereka yang berhasil dalam kompetisi tersebut. Perusahaan 

beroperasi dalam gaya yang jauh lebih terdesentralisir, di mana masing-masing divisi diberi hak 

otonomi yang besar, dan kinerjanya dievaluasi pada tingkat individu dan operasi. Restrukturisasi 

pada tahun 1990-an menggerakan perusahaan kea rah yang lebih terdesentralisasi dan 

memperkenalkan program stock option, yang dirancang untuk meningkatankan perilaku 

kewirausahaan karyawan secara pribadi. 

Para karyawan Pepsi memiliki tingkat jaminan kerja yang relatif rendah. Perusahaan kurang 

memiliki kebijaksanaan memberi promosi dari dalam. Salah seorang pejabat Pepsi mengatakan. 

Sewaktu seseorang telah berumur 40 tahun atau telah menduduki suatu jabatan di Pepsi selama 

lebih dari empat atau lima tahun, dia akan mulai merasa bosan. Hal ini antara lain disebabkan 

adanya tingkat turn over (pengunduran diri karyawan) yang tinggi dank arena rendahnya 

dibanding karyawan Coke. Sedangkan masalah utama yang mempersatukan mereka, menurut 

pendapat sejumlah kalangan, sebenarnya adalaha keinginan mereka untuk mengalahkan Coke. 

Apa yang diperoleh Pepsi dari system ini adalah mengalirnya gagasan-gagasan baru (misalnya 

dari karyawan baru yang berpengalaman), kemampuan untuk berubah secara cepat (misalnya 

dengan penerimaan karyawan baru dan pemecatan), dan sarana untuk menyerang berbagai pasar 

dengan berbaga caa (misalnya dengan pembuatan keputusan yang disentralisasi dengan memberi 

otonomi kepada pejabat tertentu). Schuler, Randall S and Jackson, Susan E. 1997. Manajemen 

Sumber Daya Manusia: menghadapi abad ke 21 edisi keenam jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga) 
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