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ABSTRAK 

 

Penelitian ini mengambil kajian mengenai ekspansi bisnis global sebuah 

perusahaan multinasional yaitu The Coca-Cola Company dalam mengembangkan 

operasi bisnisnya ke China dengan pendekatan mode masuk yang dilakukan 

sebagai bagian dari strategi besarnya dalam menguasai pangsa pasar minuman 

ringan di China. Adapun yang menjadi rumusan permasalahan penelitian ini 

adalah mengapa The Coca-Cola Company dapat mendominasi pangsa pasar 

minuman ringan China di tengah pasar yang terfragmentasi dan kompetisi yang 

kuat antara perusahaan-perusahaan minuman ringan baik nasional maupun 

multinasional? Permasalahan ini diambil terkait dengan keberhasilan The Coca-

Cola Company menjadi penguasa pangsa pasar minuman ringan, dari tinjauan 

pustaka yang dipaparkan dalam penelitian ini, hanya dinilai dari kekuatan jaringan 

dan brand globalnya, manajemen globalnya yang agresif, ataupun kemampuan 

untuk berekspansi dalam hal investasinya dan keunikannya beradaptasi dengan 

lokal. Tidak ada kemudian yang menilai dari strategi mode masuknya. Padahal 

strategi mode masuk ini menjadi hal penting bagi The Coca-Cola Company dalam 

membuat pijakan yang kuat untuk mengembangkan operasi bisisnya di China. 

Pijakan yang kuat itulah yang kemudian membuat The Coca-Cola Company bisa 

menerapkan strategi-strategi selanjutnya dalam pengembangan operasi bisnisnya 

hingga kemudian menjadi penguasa pangsa pasar minuman ringan di China. 

Dengan menggunakan kerangka teori dan penyajian data serta rangkaian analisis 

yang dilakukan, dapat ditegaskan bahwa The Coca-Cola Company bisa menguasai 

pangsa pasar minuman ringan di China karena strategi masuk The Coca-Cola 

Company yang hybrid-gradual yaitu mengkombinasikan pilihan-pilihan mode 

masuk secara rasional nan bertahap dinilai dari latar bisnis yang ada mulai dari 

pijakan eksporting mode, franchise mode, hingga joint venture mode dan wholly 

owned subsidiaries sehingga bisa melakukan penetrasi pasar yang makin luas dan 

mengontrol dominasi dalam pasar minuman ringan di China, karena China 

diproyeksikan menjadi pasar yang terhubung dengan bisnis global minuman 

ringan The Coca-Cola Company. Dengan cara itu, The Coca-Cola Company dapat 

memastikan keberlangsungan bisnisnya dan berinvestasi dalam jangka panjang. 
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