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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui berpengaruh terhadap 
loyalitas konsumen Teh Botol Sosro pada PT. Sinar Sosro wilayah penjualan Kota 
Pontianak”.  

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif. Penelitian deskiptif adalah penelitian yang bertujuan untuk 
meneliti dan menentukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua konsumen PT. Sinar Sosro yang 
mengkonsumsi Teh Botol Sosro di kota Pontianak (jumlah tak terhingga). Jumlah 
sampel yang diteliti adalah sebanyak 100 responden yang diambil secara 
accidental sampling dari semua konsumen PT  Sinar Sosro yang mengkonsumsi 
Teh Botol Sosro di kota Pontianak (jumlah tak terhingga). 

Hasil uji validitas, baik variabel bauran promosi PT. Sinar Sosro wilayah 
penjualan Kota Pontianak sebagai variabel bebas maupun loyalitas konsumen PT. 
Sinar Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak sebagai variabel terikat 
menunjukkan bahwa daftar kuesioner yang disampaikan kepada responden telah 
memenuhi persyaratan validitas. Hasil uji reliabilitas, baik variabel bauran 
promosi PT. Sinar Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak sebagai variabel 
bebas maupun loyalitas konsumen PT. Sinar Sosro wilayah penjualan Kota 
Pontianak sebagai variabel terikat menunjukkan bahwa daftar kuesioner yang 
disampaikan kepada responden telah memenuhi persyaratan reliabilitas. Karena 
memiliki koefisien cronbach’s alpha sama dengan 0,60 atau lebih. Hasil uji 
regresi linier berganda yang telah dilakukan menunjukkan persamaan atau 
estimasi regresi yang dapat dituliskan dituliskan : Ŷ =  0,547 + 0,465X1  - 0,120X2 
+ 0,249X3 + 0,153X4 . Analisis koefisien kolerasi ganda diperoleh hasil R = 0,609. 
Dari hasil analisis korelasi sederhana (r) didapat korelasi antara bauran promosi 
dengan loyalitas konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang 
kuat antara bauran promosi dengan loyalitas konsumen. Analisis koefisien 
determinasi (r2) menunjukkan bahwa 37% (1 x 0,370 x 100%) loyalitas konsumen 
Teh Botol Sosro pada PT. Sinar Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak dapat 
dijelaskan oleh bauran promosi, sedangkan sisanya yaitu sebesar 63% (1 - 0,370 x 
100%) loyalitas konsumen Teh Botol Sosro pada PT. Sinar Sosro wilayah 
penjualan Kota Pontianak dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak 
diteliti dalam penelitian ini. Uji F menunjukkan bahwa bauran promosi 
(advertising, sales promotion, personal selling dan publicity) secara simultan 
(bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen Teh Botol 
Sosro pada PT. Sinar Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak. Uji T 
menunjukkan bahwa variabel advertising  dan personal selling secara parsial 
(sendiri-sendiri) berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen Teh Botol 
Sosro pada PT. Sinar Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak. Variabel sales 

promotion dan publicity secara parsial (sendiri-sendiri) tidak berpengaruh 
signifikan terhadap loyalitas konsumen Teh Botol Sosro pada PT. Sinar Sosro 
wilayah penjualan Kota Pontianak. 
Kata kunci: Bauran Promosi dan Loyalitas Konsumen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Bauran promosi merupakan suatu perangkat yang akan menentukan 

tingkat keberhasilan pemasaran bagi perusahaan. Kegiatan promosi 

merupakan salah satu usaha perusahaan untuk meningkatkan penjualan pada 

produknya. Sebuah perusahaan perlu menentukan kebijakan yang baik dalam 

melakukan kegiatan promosi, sebab promosi akan menciptakan sebuah 

komunikasi dengan konsumen. Jika komunikasi yang disampaikan kepada 

konsumen mendapatkan respon yang positif maka dapat meningkatkan 

penjualan produk yang dipromosikan oleh perusahaan. Tujuan dari promosi 

ialah memberi informasi, menarik perhatian dan selanjutnya memberi 

pengaruh meningkatnya penjualan. 

Perusahaan harus melakukan promosi untuk mengkomunikasikan 

produknya agar dapat diketahui oleh konsumen, pada dasarnya promosi 

merupakan usaha dibidang informasi, himbauan (bujukan) dan komunikasi. 

Ketiga bidang ini saling berhubungan, sebab memberi informasi adalah 

himbauan dan informasi akan menjadi efektif dengan komunikasi kepada 

penerimanya. Promosi sebagai alat bantu untuk mendiferensiasikan produk, 

untuk menghimbau pembeli dan untuk meneruskan informasi dalam proses 

keputusan pembeli. 

Proses keputusan pembelian adalah mengidentifikasikan semua pilihan 

yang mungkin untuk memecahkan persoalan itu dan menilai pilihan-pilihan 
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secara sistematis dan obyektif serta sasaran-sasarannya yang menentukan 

keuntungan serta kerugiannya masing-masing.  Proses keputusan pembeli 

terdiri dari 5 (lima) tahap, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, 

evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pascapembelian. Jelas 

bahwa proses pembelian dimulai jauh sebelum pembelian sesungguhnya dan 

berlanjut dalam waktu yang lama setelah pembelian. Suatu proses keputusan 

pembelian bukan sekedar mengetahui berbagai faktor yang akan 

mempengaruhi pembeli, tetapi berdasarkan peranan dalam pembelian dan 

keputusan untuk membeli. 

Proses keputusan pembelian dipengaruhi oleh rangsangan pemasaran 

dan promosi. Rangsangan pemasaran meliputi produk, harga, promosi, 

teknologi, politik dan budaya. Pada umumnya tidak semua bauran promosi 

yang ditampilkan oleh perusahaan akan dipertimbangkan oleh konsumen 

dalam memutuskan untuk membeli suatu produk. 

PT. Sinar Sosro merupakan salah satu perusahaan minuman ringan 

yang berusaha meraih peluang untuk tetap memenangkan pasar persaingan 

dalam usaha sejenis di Pontianak. Untuk menunjang keberhasilan usahanya, 

perusahaan tidak hanya harus meningkatkan volume penjualan saja, tetapi 

dengan memperhatikan kepuasan yang didapat oleh konsumen, sehingga pada 

akhirnya konsumen menjadi loyal. Karena itu perusahaan harus berorientasi 

pada konsumen, yaitu dengan mengetahui seperti apa yang dibutuhkan 

konsumen untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Perusahaan ini memiliki 

kantor perwakilan yang beralamat di jalan Adisucipto Km 12 RT 008 RW 001 
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(depan taman makam pahlawan) Kelurahan Arang Limbung, Kecamatan 

sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. 

Kota pontianak dapat dijadikan salah satu pangsa pasar terbesar bagi 

produk minuman. Salah satu indikatornya adalah semakin banyaknya outlet-

outlet, rumah makan, warung lamongan, kantin sekolah, serta penjual 

makanan yang tentu saja memerlukan produk minuman yang cepat saji, murah 

dan sangat disukai pelanggan. Pangsa pasar ini menciptakan sebuah kondisi 

positif dimana hendaknya PT. Sinar Sosro sebagai salah satu produsen produk 

minuman dalam kemasan praktis, khususnya merek Teh Botol Sosro dapat 

memanfaatkan dan merebut pangsa pasar sehingga tidak kalah bersaing 

dengan kompetitor sejenis lainnya.  

PT. Sinar Sosro merupakan sebuah perusahaan minuman teh siap 

minum dalam kemasan botol yang pertama di Indonesia dan dunia. Dari awal 

produk ini diluncurkan, memang sudah menjanjikan. PT. Sinar Sosro 

menawarkan kategori baru yang belum pernah ada di Indonesia bahkan 

diseluruh dunia. Sebagai pelopor minuman dalam kemasan PT. Sinar Sosro 

selalu menghadirkan produk-produk yang variatif, menyesuaikan dengan 

target pasar yang telah ditentukan. Adapun produk-produk dari perusahaan ini 

sudah tidak asing lagi bagi kita, karena sudah sangat sering dan sangat mudah 

ditemukan. Berikut beberapa produk PT. Sinar Sosro yang beredar di 

Pontianak : 
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Tabel 1.1 

PT. Sinar Sosro IndonesiaTahun 2014 

Jenis Produk dan Ukuran (ml) 

No Jenis Produk Kode Produk Ukuran 

1 Teh botol sosro TBS 220 
2 Fresh Tea botol FTB 235 
3 Joy Tea botol JTB 234 
4 Tebs Botol  TSB+MR 230 
5 Teh botol kotak 200 ml TBK 200 200 
6 Teh botol kotal 250 ml TBK 250&LS 250 
7 Teh botol kota 1L TBK 1L 1L 
8 Teh botol kota 330 ml TBK 330 330 
9 Teh Botol Sosro TBE 500&450 
10 Teh botol pet less sugar TBE LS 500 
11 Teh botol 150 ml TBO 150 
12 Teh botol 230 ml TBO 230 
13 Fruit tea pouch FTO 230 
14 Fruit tea pet FTE 500 
15 Fruit tea pet FTE 300 
16 Fruit tea genggam FTG 200 
17 Fruit tea can FTC 318 
18 Tebs can TSC 330 
19 Happy jus twa HJG 200 
20 Hje  HJE 300 
21 Hpo HPO 188 
22 Joy tea mint JTE+MINT 500 
23 Joy tea pet JTE 300 
24 Prima botol PRIM-A 240 
25 Prima botol PRIM-A 330 
26 Prima botol PRIM-A 600 
27 Prima botol PRIM-A 1500 
28 Country choice  CCK 1L 1L 
29 Country choice CCK 250 250 
30 Country choice pet CCE GOJI 300 
31 Country choice goji CCA GOJI 1L 
32 Country choice goji CCK GOJI 250 
33 Country choice pet CCE FAVORIT FRUIT 300 
34 Tse TSE +MR 500 
35 Tse TSE MR 1500 
36 Stee kotak STK 330 
37 Fruit Bites CFE-fruit Bites 250 
38 CRE CRE 400 
39 Freso FRESO 240 

Sumber : PT. Sinar Sosro, 2014 
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Pada tabel 1.1 dapat diketahui produk-produk PT. Sinar Sosro yang 

rata-rata beredar di Indonesia. Untuk menghadapi persaingan dengan 

banyaknya produk minuman sejenis maka PT.Sinar Sosro membuat varian 

dari produk minuman yang sudah ada. Namun tidak semua produk tersebut 

beredar juga di Kota Pontianak. Berikut disajikan pada tabel 1.2, nama produk 

pesaing sejenis yang juga beredar di kota Pontianak. 

Tabel 1.2 

DISPERINDAG 

Merek Pesaing di Pontianak 

Tahun 2011-2014 

NO NAMA PRODUK PERUSAHAAN 

1 Teh Pucuk Harum PT.Mayora Indah 
2 Mirai Ocha PT. Garuda Food Putra Jaya 
3 My Tea PT. Garuda Food Putra Jaya 
4 Teh Gelas Orang Tua Group 
5 Ocha-Ocha PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 
6 Teh Kotak Ultra PT. Unilever Indonesia 

Sumber: DISPERINDAG, 2014 

Dari tabel 1.2 diatas dapat diketahui produk sejenis dan perusahaan 

pesaing Teh Botol Sosro yang dapat ditemui di wilayah penjualan kota 

Pontianak. 

Perusahaan harus melakukan promosi untuk mengkomunikasikan  

produknya agar dapat diketahui oleh konsumen, pada dasarnya promosi 

merupakan usaha dibidang informasi, himbauan (bujukan) komunikasi. Ketiga 

bidang ini saling berhubungan, sebab memberikan informasi membuat 

himbauan dan informasi akan menjadi efektif dengan dikomunikasikan kepada 

penerimanya. Promosi sebagai alat bantu untuk mendiferensiasikan produk, 
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untuk menghimbau pembeli dan untuk meneruskan informasi dalam proses 

keputusan membeli. 

Untuk mengetahui jumlah penjualan produk dari tahun 2011 sampai 

dengan 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut: 

Tabel 1.3 

PT. Sinar Sosro Wilayah Penjualan Pontianak 

Jumlah Penjualan 

Tahun 2011-2013 

(Rupiah) 

Tahun Jumlah Penjualan Persentase Naik/Turun 

2011 21.879.101.416 - 
2012 27.857.574.892 27,32 % 
2013 30.947.299.153 11,09 % 

     Sumber PT. Sinar Sosro, 2014 

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa perkembangan jumlah 

penjualan produk PT. Sinar Sosro dari tahun ke tahun cenderung mengalami 

kenaikan. Pada 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.978.473.476 atau 

sebesar 27,32% jika dibandingkan dengan 2011. Sedangkan pada 2013 

mengalami kenaikan sebesar Rp.3.089.724.261 atau sebesar 11,09% jika 

dibandingkan dengan 2012. 

Mengenai perkembangan jumlah penjualan tiap jenis produk PT. Sinar 

Sosro  dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut ini: 
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Tabel 1.4 

PT. Sinar Sosro Indonesia Perwakilan Pontianak 

Jumlah Penjualan Tiap Jenis Produk 

Tahun 2011-2013 

(Rupiah) 

No Jenis Produk 
Tahun 

2011 2012 2013 

1 Country choice pet 300 ml 443.776.325 332.553.685 167.356.785 
2 Country choice koyak 1L 84.009.725 208.786.960 90.479.654 
3 Country choice kotak 250 513.207.685 277.910.800 278.709.989 
4 Ftb@24 1.463.350 10.956.600 26.576.373 
5 Fruit  tea can 269.306.190 442.454.582 311.975.325 
6 Fruit  tea pet 300 ml 469.010.706 262.201.715 6.662.500 
7 Fruit tea @24 2.382.914.805 3.362.133.950 4.352.985.730 
8 Fruit tea genggam @24 469.010.706 870.370.125 1.067.238.728 
9 Fruit tea pouch @24 2.382.914.805 46.092.375 59.223.275 
10 Hje 300 ml k 24 130.071.850 114.459.850 88.476.680 
11 Happy jus twa@24 645.831.050 745.306.060 659.121.075 
12 Joy tea pet @24 1.513.640.890 1.492.223.685 1.521.069.125 
13 Joy tea pet 300 ml @24 67.896.345 99.238.240 61.056.440 
14 Prima botol 1500 ml @12 7.054.025 11.184.050 22.351.035 
15 Prima botol 330 ml@24 30.157.180 41.059.050 49.948.165 
16 Prima botol 600 ml@24 61.383.650 90.380.275 148.112.740 
17 Teh botol pet @24 1.319.275.578 2.137.521.565 2.267.501.830 
18 Teh botol pet 24 less sugar 767.534.750 677.762.550 704.220.150 
19 Teh botol kotal 1L@12 97.361.525 135.464.335 189.802.325 
20 Teh botol kotak 200ml@24 584.862.385 459.883.043 1.062.913.080 
21 Teh botol kotak 250ml@24 1.094.789.960 2.236.777.673 1.739.017.390 
22 Teh botol kotak 250ml@24 less 87.783.360 148.183.710 83.381.295 
23 Tbo 150 ml k 24 42.589.900 44.021.199 76.242.540 
24 Teh botol sosro @24 7.461.254.714 7.874.447.100 7.100.901.550 
25 Tebs botol @24 1.397.503.800 1.524.586.425 1.208.878.725 
26 Tebs can @24 967.559.757 1.635.846.090 1.107.424.105 
27 Tse 500 ml k 24 592.139.350 2.329.596.350 3.405.799.179 
Jumlah    

Sumber : PT.  Sinar Sosro, 2014 

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat diketahui jumlah penjualan tiap jenis  

produk PT. Sinar Sosro. Untuk produk teh botol sosro rasa original jumlah 

penjualan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada 2012 jumlah 

penjualan mengalami kenaikan sebesar Rp. 413.192.386  atau sebesar 5,53% 
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jika dibandingkan dengan 2011. Sedangkan pada 2013 mengalami penurunan 

sebesar Rp. 773.545.550 atau sebesar 9,02% jika dibandingkan dengan 2012.  

Pada Tabel 1.5 berikut ini dapat diketahui perkembangan jumlah biaya 

promosi yang telah dilakukan perusahaan pada tahun 2011-2013: 

Tabel 1.5 

PT. Sinar Sosro Wilayah Penjualan Pontianak 

Jumlah Biaya Promosi Per Bulan 

Tahun 2011-2013 

(Rupiah) 

BULAN 
TAHUN 

2011 2012 2013 

Januari 30.699.135 76.322.774 85.868.516 
Februari 27.995.525 41.831.961 79.730.822 
Maret 66.073.525 36.339.940 20.096.038 
April 30.700.859 30.894.125 58.904.622 
Mei 95.430.085 60.627.730 50.715.335 
Juni 65.424.267 42.487.326 34.730.031 
Juli 21.227.102 45.102.469 78.799.428 
Agustus 87.136.118 90.309.761 32.180.090 
September 29.905.456 30.971.000 12.376.790 
Oktober 33.244.357 50.940.930 93.221.924 
November 71.528.157 69.533.941 85.432.094 
Desember 95.537.100 70.571.330 38.134.300 
TOTAL 654.903.697 645.933.287 670.192.003 
Persentase 
kenaikan 

- (1,4) 3,8 

Sumber: PT. Sinar Sosro Pontianak, 2014 

Berdasarkan Tabel 1.5 dapat diketahui jumlah biaya promosi yang 

dikeluarkan tiap bulannya oleh perusahaan dari tahun ke tahun mengalami 

fluktuasi. Pada 2012 jumlah promosi mengalami penurunan sebesar Rp. 

8.970.410 atau sebesar 1,4% jika dibandingkan dengan 2011. Sedangkan pada 

2013 mengalami kenaikan sebesar Rp. 24.258.716 atau sebesar 3,8% jika 

dibandingkan dengan 2012. 
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PT. Sinar Sosro telah melakukan berbagai macam bentuk promosi 

untuk menunjang penjualan di kota Pontianak. Diantara bauran promosi yang 

dilakukan adalah menjadi sponsor pada public event seperti “Pontianak Air 

Show” pada bulan Februari 2014, dan juga pada event “Kal-Bar Expo 2014” 

pada bulan agustus 2014 di Rumah Radank Pontianak. Banyak juga bauran 

promosi yang masih berlangsung seperti “Beli dua gratis satu” untuk produk  

Teh Botol Sosro rasa original. Bauran  promosi lain juga masih terus 

dilakukan seperti papan nama outlet, buku menu outlet, dan lain-lain yang 

berkaitan dengan outlet.  

Berdasarkan data-data diatas yang akhirnya membuat penulis tertarik 

untuk meneliti lebih dalam mengenai pengaruh bauran promosi terhadap 

loyalitas konsumen Teh Botol Sosro rasa original wilayah penjualan Kota 

Pontianak. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan  latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas 

maka peneliti dapat merumuskan masalah mengenai “Apakah Bauran Promosi 

Berpengaruh Terhadap Loyalitas Konsumen Teh Botol Sosro Pada PT. Sinar 

Sosro Wilayah Penjualan Kota Pontianak”.  

C. Pembatasan Masalah 

Produk yang diteliti dalam penelitian ini berfokus pada Teh Botol 

Sosro rasa original. Dalam penelitian ini, dibatasi pada bauran promosi yang 

dilakukan PT. Sinar Sosro dan loyalitas konsumen, dan instrumen yang 

digunakan untuk bauran promosi antara lain, advertising, sales promotion, 
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publicity dan personal selling. Serta variabel loyalitas konsumen, seperti 

harga, kepuasan, merek dan komitmen. Lokasi penelitian difokuskan pada 

wilayah penjualan Kota Pontianak. 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka yang 

menjadi tujuan di dalam penelitian yang hendak dicapai dan dilakukan oleh 

penulis adalah untuk mengetahui pengaruh bauran promosi terhadap loyalitas 

konsumen Teh Botol Sosro pada PT. Sinar Sosro wilayah penjualan Kota 

Pontianak. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun dengan dilakukan penelitian ini, dapat dipetik manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti untuk 

menambah pengetahuan dan menerapkan pengetahuan tersebut yang telah 

diperoleh dalam bentuk penelitian ilmiah. 

2. Bagi perusahaan 

PT. Sinar Sosro, menjadi referensi histori mengenai bagaimana pengaruh 

bauran promosi terhadap loyalitas konsumen di Wilayah Penjualan Kota 

Pontianak. 
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3. Bagi almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data tambahan 

dan komunikasi guna melengkapi sarana yang diperlukan dalam 

penyediaan bahan studi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

F. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pikir merupakan inti sari dari teori yang telah dikembangkan 

yang dapat mendasari perumusan hipotesis. Teori yang telah dikembangkan 

dalam rangka memberi jawaban terhadap pendekatan pemecahan masalah 

yang menyatakan hubungan antar variabel berdasarkan pembahasan teoritis. 

Menurut Sugiyono (2004:42), kerangka pemikiran merupakan model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 

telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran 

menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. 

Pertautan antara variabel itu selanjutnya akan dirumuskan dalam bentuk 

paradigma penelitian. Jadi kerangka pemikiran merupakan sintesa hubungan 

antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. 

Adapun kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut : 
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Gambar : 

1. Variabel bebas (X), yaitu advertising (X₁), sales promotion (X₂), personal 

selling (X₃), publicity (X₄) . 

2. Variabel terikat (Y), yaitu loyalitas konsumen Teh Botol Sosro pada PT. 

Sinar Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak. 

 

Tabel 1.6 

Operasionalisasi Variabel 

Konsep Variabel Indikator 

Bauran 

Promosi 

Advertising 

 (X₁) 

(X₁.₁) Teh Botol Sosro telah menginformasi iklannya 

dengan baik, jelas dan  menarik perhatian 

(X₁.₂) Bahasa yang digunakan iklan Teh Botol Sosro 

mudah dimengerti 

(X₁.₃) Penempatan spanduk / baleho Teh Botol Sosro 

telah tepat 

Y 

X1 

X2 

X3 

X4 
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(X₁.₄) Pesan iklan yang disajikan mudah dipahami 

(X₁.₅) Media iklan yang digunakan tepat 

(televisi,spanduk,baleho dll) 

Sales 

Promotion 

(X₂) 

(X₂.₁) penawaran beli dua gratis satu menarik 

(X₂.₂) promosi hadiah dibalik tutup botol menarik 

(X₂.₃) pembagian sampel secara gratis menarik minat 

(X₂.₄) promosi kupon“diskon 50%” tiket masuk 

taman bermain dengan membeli sejumlah produk 

tertentu menarik minat 

(X₂.₅) promosi gratis t-shirt untuk pembelian Teh 

Botol Sosro kemasan 1 liter pada edisi ulang tahun 

Teh Botol Sosro menarik minat 

Personal 

Selling (X₃) 

(X₃.₁) informasi tentang Produk Teh Botol Sosro dari 

SPG (sales promotion Girl) jelas dan membuat 

tertarik 

(X₃.₂) penjualan langsung dari karyawan menarik 

minat dan menimbulkan loyalitas konsumen pada Teh 

Botol Sosro 

(X₃.₃) Penjualan langsung dari karyawan Teh Botol 

Sosro sangat mudah ditemukan 

Publicity 

(X₄) 

(X₄.₁) Teh Botol Sosro melakukan pembagian Produk 

Teh Botol Sosro secara gratis untuk berbuka puasa di 

lokasi tertentu 

(X₄.₂) Teh Botol Sosro selalu ikut serta/menjadi 

sponsor dalam acara kemasyarakatan 

(X₄.₃) Informasi tentang produk dan profil perusahaan 

mudah diakses melalui website dan nomor call centre 
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Loyalitas 

Konsumen 

Loyalitas 

Konsumen 

(Y) 

(Y₁) Pelanggan akan  melakukan pembelian kembali 

sesegera mungkin 

(Y₂) Pelanggan akan  melakukan pembelian kembali 

diluar produk yang sedang dipromosikan 

(Y₃) Pelanggan akan melakukan pembelian produk 

terbaru dari Teh Botol Sosro 

(Y₄) Pelanggan akan merekomendasikan Teh Botol 

Sosro kepada orang lain 

(Y₅) Pelanggan tidak akan terpangaruh oleh produk 

lain 

  Sumber : Data primer, 2014 

G. Metode Penelitian 

1. Bentuk Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif. Menurut Djaelani (2004:39) penelitian 

deskiptif adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti dan menentukan 

informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Menurut Umi Narimawati (2008:98)  data primer ialah data 

yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia 

dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Dalam 

penelitian ini data primer yaitu yang berbentuk informasi langsung 

yang diperoleh dengan mengajukan kuesioner pada objek penelitian 

dilapangan yaitu kepada konsumen PT. Sinar Sosro yang 
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mengkonsumsi Teh Botol Sosro di Kota Pontianak. Adapun bagian-

bagian dari data primer yaitu sebagai berikut : 

1) Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek 

penelitian yakni PT. Sinar Sosro wilayah penjualan Kota 

Pontianak. 

2) Wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab. Disini penulis melakukan wawancara 

langsung dengan pihak perusahaan dan konsumen PT. Sinar Sosro 

yang mengkonsumsi Teh Botol Sosro di Kota Pontianak untuk 

memperoleh informasi atau data yang berhubungan dengan 

masalah yang dibahas. 

3) Kuesioner yaitu pernyataan yang diajukan kepada para responden 

untuk memberikan jawaban atau tanggapan dengan cara memilih 

salah satu jawaban yang telah disediakan untuk di check list. 

Jawaban  responden yang diberikan masih bersifat kualitatif tetapi 

akan dikuantitatifkan karena proses tersebut bertujuan untuk 

memudahkan proses pengukuran penelitian yang diukur dengan 

menggunakan skala likert. Alternatif pilihan jawaban dan skor 

jawaban angket yang digunakan untuk penelitian ini adalah: 
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URAIAN KODE BOBOT 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

b. Data sekunder  

Menurut Sugiyono (2005:62) data sekunder adalah data yang 

tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian 

harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini 

diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap 

banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan – catatan yang 

berhubungan dengan penelitian. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Sugiyono (2011:80) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.  

Menurut Alma, (2009:54) populasi adalah seluruh data yang 

menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita 

tentukan. Jadi populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. 

Kalau setiap manusia memberikan suatu data, maka banyaknya atau 

ukuran populasi akan sama dengan banyaknya manusia. Dalam 
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penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua konsumen PT. 

Sinar Sosro yang mengkonsumsi Teh Botol Sosro di kota Pontianak ( 

jumlah tak terhingga). 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto, 2002:109; Furchan, 2004:193). Pendapat yang senada pun 

dikemukakan oleh Sugiyono (2001:56). Ia menyatakan bahwa sampel 

adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, 

tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel 

yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. 

Teknik pengambilan  sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Proportionated Stratified Random Sampling yaitu 

pengambilan sampel yang dilakukan jika suatu daerah atau populasi 

sangat luas, dan mempunyai unsur atau sifat yang tidak homogen, 

maka wilayah populasi terlebih dahulu ditetapkan secara random dan 

menetukan jumlah sampel, Karakteristik subyek serta menetapkan 

tujuan tertentu  pada sampelnya. 

Jumlah sampel yang diambil dari populasi, kuesioner yang  

disebar  langsung  kepada  responden  sejumlah  100 responden. 
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Karakteristik subyek yang diambil sebagai kriteria populasi adalah 

kepada konsumen  yang mengkonsumsi Teh Botol Sosro sebanyak 100 

responden. Dalam pengambilan sampel penelitian ini, kuesioner 

dibagikan pada saat konsumen sedang menikmati Teh Botol Sosro 

(accidental sampling ). 

Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah konsumen yang 

sedang menikmati teh botol sosro rasa original, berusia 17 tahun keatas 

(dewasa), dan pernah mengkonsumsi produk PT. Sinar Sosro 

sebelumnya, mengetahui, menyaksikan, melihat dan merasakan 

produk-produk PT. Sinar Sosro serta advertising yang disajikan dan 

program-program yang diberikan PT. Sinar Sosro untuk memanjakan 

konsumennya. 

4. Alat Analisis Data 

a. Uji Instrumen 

1) Uji Validitas 

Uji validitas adalah untuk mengukur sejauh mana 

instrumen yang dipergunakan benar-benar bebas dari kesalahan. 

Uji validitas menguji seberapa baik satu atau seperangkat 

instrumen pengukuran untuk mengukur dengan tepat satu konsep 

studi yang akan diukur dan untuk mengetahui pernyataan-

pernyataan dalam instrumen adalah valid. Menurut Sugiyono 

(2009:101) dikatakan valid apabila nilai korelasi di atas 0,256 

(1%), 0,195 (5%) sedangkan untuk mengukur kevalidan kuesioner 
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peneliti menggunakan program software SPSS 18.00 for windows. 

Tehnik yang digunakan untuk menguji validitas instrumen dalam 

penelitian ini adalah dengan cara mengkorelasikan skor tiap 

pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner dengan skor totalnya 

menggunakan rumus korelasi product moment yang menurut Umar 

Husein (2005:190) adalah: 

� =
n	∑�� − 	∑�	∑�

√[n∑X� − 	∑X�� − [n∑Y� − 	∑Y²�
 

Dimana : 

X = Skor pernyataan 

Y = Skor total 

2) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah untuk mengukur instrumen yang 

digunakan benar-benar bebas dari kesalahan sehingga diharapkan 

dapat dipakai dengan aman karena instrumen yang reliabel dan 

akurat dapat bekerja dengan baik pada waktu yang berbeda-beda 

dan kondisi yang berbeda pula. Untuk pengujian reliabilitas 

digunakan cronbach alpha dengan bantuan program SPSS. Kriteria 

penilaian untuk reliabilitas yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah penilaian menurut Sekaran (Priyatno, 2008), jika reliabilitas 

< 0,60 adalah kurang baik sedangkan 0,7 dapat diterima dan > 0,8 

adalah baik. 
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b. Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut Sugiyono (2009:277) analisis ini digunakan untuk 

mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor (variabel 

bebas) terhadap variabel terikat. Analisis regresi linier berganda dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara 

variabel bebas bauran promosi yang terdiri dari advertising (X₁), sales 

promotion (X₂), publicity (X₃) dan direct marketting (X₄) dengan 

loyalitas konsumen Teh Botol Sosro  di kota Pontianak. Persamaan 

regresi linier berganda dapat dituliskan sebagai berikut: 

Ŷ = a +b₁X₁+b₂X₂+b₃X₃+ b₄X₄+e 

Keterangan :  

Ŷ = Loyalitas Konsumen Teh Botol Sosro 

a = Konstanta regresi 

b₁,b₂,b₃,b₄,... = Koefisien regresi masing-masing faktor 

X₁ = advertising 

X₂ = sales promotion 

X₃ = publicity 

X₄ = personal selling 

c. Analisis Koefisien Korelasi Ganda (R)  

Koefisien korelasi berganda antara Y dengan X₂ dan X₁, 

digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi variasi X₂ dan X₁ 

terhadap variasi Y pada persamaan tersebut r² disebut koefisien 

determinasi sederhana, biasanya digunakan untuk menghitung 

besarnya kontribusi variasi X terhadap variasi Y. Keduanya digunakan 

untuk menentukan apakah garis regresi linier sederhana Y terhadap X 
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dan garis regresi linier linier Y terhadap X₁, X₂, X₃,dan X₄ sudah 

cocok atau tepat untuk digunakan sebagai pendekatan atas suatu 

hubungan linier antar variabel berdasarkan hasil observasi. Makin 

besar nilai r² berarti semakin tepat suatu garis linier digunakan sebagai 

suatu pendekatan. Oleh karena itu, analisis ini digunakan untuk 

mengetahui kekuatan hubungan antara variabel bebas yakni bauran 

promosi yang terdiri dari adveritising (X₁), sales promotion (X₂), 

publicity (X₃) serta personal selling (X₄) dengan loyalitas konsumen 

terhadap produk PT. Sinar Sosro khususnya Teh Botol Sosro. 

Pada analisis regresi berganda, nilai koefisiennya diperoleh 

dengan mengakarkan nilai koefisien determinasi (R²) keseluruhan. 

Nilai yang diperoleh dilambangkan dengan R dan disebut sebagai 

koefisien korelasi ganda atau bisa juga dikenal dengan koefisien 

korelasi majemuk. 

Adapun untuk menginterpretasikan kekuatan hubungan antara 

variabel bebas dan terikat dalam penelitian ini menurut Sugiyono 

(2004) adalah : 

Tabel 1.7 

Pedoman dan Interpretasi terhadap Nilai r 

Nilai r Interpretasi 

0,00-0,199 Sangat rendah 
0,20-0,399 Rendah 
0,40-0,599 Sedang 
0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 

 

d. Analisis Koefesien Determinasi (R²) 
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Koefesien determinasi digunakan untuk menjelaskan proporsi 

variabel terikat (Loyalitas Konsumen) yang mampu dijelaskan oleh 

variasi variabel bebasnya ( X₁, X₂, X₃ dan X₄). Nilai koefisien 

determinasi adalah 0˂R²˂1. Nilai koefesien determinasi yang kecil 

berarti kemampuan variabel bebas dalam menjalankan variabel terikat 

sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel bebas 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel terikat. 

e. Uji Hipotesis 

1) Uji t (Parsial) 

Uji t yaitu suatu uji untuk mengetahui signifikansi pengaruh 

variabel bebas secara parsial atau individual terhadap variabel 

terikat. Kriteria yang digunakan adalah: 

H0 : b1 = 0, artinya variabel independen tidak berpengaruh secara 

parsial terhadap variabel dependen.  

Ha : b1 > 0, artinya variabel independen berpengaruh positif secara 

parsial terhadap variabel dependen.  

  Sedangkan kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 

 Taraf signifikan (α = 0.05) 

 Distribusi t dengan derajat kebebasan (n-k) 

 Apabila t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima 

 Apabila t hitung < t tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak 

2) Uji F (Simultan) 
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Uji F yaitu suatu uji untuk mengetahui pengaruh variabel 

bebas, yaitu advertising (X₁), sales promotion (X₂), publicity (X₃), 

dan personal selling (X₄) secara simultan terhadap variabel terikat, 

yaitu Loyalitas Konsumen (Y). Untuk mengetahui apakah variabel 

bebas secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat digunakan rumus (Prayitno, 2008:81) 

 

 

Dimana :  

F = F hitung selanjutnya dibandingkan dengan F tabel  

R² = Koefisien determinasi  

k = Jumah variabel  

N = Banyaknya sampel 

Perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

H0 : b1 = b2 = b3 = b4 = 0, artinya secara bersama-sama tidak ada 

pengaruh yang signifikan dari variabel bebas, yaitu Advertising 

(X1), Sales promotion (X2), publicity (X3), dan personal selling 

(X4), secara simultan terhadap variabel terikat yaitu Loyalitas 

Konsumen (Y).  

Ha : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ 0, artinya secara bersama-sama ada 

pengaruh yang signifikan dari variabel bebas, yaitu Advertising 

(X1), Sales promotion (X2), publicity (X3), dan personal selling 
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(X4), secara simultan terhadap variabel terikat yaitu Loyalitas 

Konsumen (Y).  

Pengujian dengan uji F variansnya adalah dengan 

membandingkan Fhitung (Fh) dengan Ftabel (Ft) pada = 0,05 

apabila hasil perhitungannya menunjukkan: 

 Fh ≥ Ft, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

 Fh < Ft, maka H0 diterima dan Ha ditolak. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Bauran Pemasaran 

Setelah  memutuskan seluruh strategi pemasarannya, perusahaan siap 

untuk mulai merencanakan rincian bauran pemasaran yang merupakan salah 

satu konsep utama dalam pemasaran modern. Dengan menggunakan bauran 

pemasaran, pemasar dapat mempengaruhi pasar sasaran mereka sehingga 

produk atau jasa mereka dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Beberapa definisi tentang bauran pemasaran yang dapat 

dikemukakan.  

Menurut Hurriyati (2010:48) definisi bauran pemasaran merupakan 

unsur-unsur pemasaran yang saling terkait, dibaurkan, diorganisir dan 

digunakan dengan tepat sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan 

pemasaran dengan efektif sekaligus memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Kotler dan Armstrong (2008:62) menjelaskan definisi bauran 

pemasaran (marketing mix) sebagai “kumpulan alat pemasaran taktis 

terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang 

diinginkannya di pasar sasaran”. Sedangkan menurut Swastha dan Sukotjo 

(2002:193) : “Marketing mix adalah kombinasi dari empat variabel atau 

kegiatan yang merupakan inti dari sistem perusahaan, yakni : produk, harga, 

promosi, dan distribusi”. 

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bauran 

pemasaran (marketing mix) merupakan seperangkat alat pemasaran taktis 
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terkendali yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam mempengaruhi 

permintaan produknya. Seperangkat alat tersebut terdiri dari 4P bauran 

pemasaran, yaitu produk (product), harga (price), promosi (promotion), dan 

saluran distribusi (place). 

B. BauranPromosi 

Setiap perusahaan melakukan dan menerapkan strategi yang baik 

untuk mengkomunikasikan produknya kepada masyarakat agar produk 

tersebut dapat dikenal dan dapat mendorong para pelanggan untuk melakukan 

pembelian produk tersebut. Cara mengkomunikasikan produk perusahaan 

dapat melalui bauran promosi. Beberapa definisi dari bauran promosi dapat 

dikemukakan sebagai berikut. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008:63), promosi berarti aktivitas 

yang menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan membelinya. 

Sedangkan menurut Swastha dan Irawan (2001:349), promosi adalah arus 

informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang 

atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam 

pemasaran. Menurut Philip Kotler (2009:219) “Promosi adalah salah satu 

instrumen pemasaran. Promosi merupakan kegiatan memperkenalkan produk, 

meyakinkan manfaat produk pada pembeli dengan harapan tergerak hatinya, 

dan secara sukarela membeli produk tersebut. Bauran  promosi yang meliputi 

periklanan (advertising), hubungan masyarakat (public relation) dan publisitas 

(publicity), promosi penjualan (sales promotion), dan pemasaran langsung 

(direct marketing), adalah bagian dari rangsangan pemasaran yang merupakan 
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variabel yang dapat dikontrol oleh perusahaan. Menurut Stanton yang dikutip 

oleh Saladin (2004:171), bauran promosi didefinisikan sebagai “ Bauran 

promosi adalah kombinasi dari penjual tatap muka periklanan, promosi 

penjualan, publisiti, dan hubungan masyarakat yang membantu pencapaian 

tujuan perusahaan ”. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa promosi adalah suatu 

usaha komunikasi dari produsen untuk mengenalkan produknya kepada 

konsumen dengan tujuan untuk mencari laba. Adapun promosi yang dilakukan 

perusahaan akan turut berperan dalam mencapai keberhasilan usaha. 

Kotler (2005:246) mengemukakan bahwa terdapat 5 instrumen bauran 

promosi (promotion mix), yaitu : 

1) Iklan  (Advertising)  

Iklan merupakan penyajian non-personal, promosi ide-ide, promosi produk 

atau jasa yang dilakukan sponsor tertentu dan dibayar. 

2) Promosi Penjualan  (Sales Promotion)  

Promosi Penjualan mempunyai daya tarik yang kuat dan cepat untuk 

membujuk konsumen membeli produk dan jasa yang ditawarkan melalui 

suatu janji, atau imbalan yang bernilai atas pembelian produk, atau jasa 

tertentu. 

3) Penjualan Perseorangan  (Personal Selling)  

Personal Selling merupakan salah satu bentuk dari promosi yang 

mengadakan kontak secara langsung dengan konsumen. Personal Selling 

akan dapat memperoleh umpan balik yang lebih cepat dibanding dengan 

promosi lainnya. 

4) Hubungan kepada Masyarakat (Publicity) 

Publisitas merupakan  salah satu  kegiatan dalam promosi yang dilakukan 

pada suatu media, namun informasi yang tercantum bukan merupakan 

iklan tapi berupa berita yang biayanya sangat rendah. Biasanya publisitas 

ini lebih dapat dipercaya oleh masyarakat dan dapat membentuk 

pandangan pada produk yang ditawarkan yang berpengaruh pada 

keberhasilan kegiatan pemasaran.  

5) Direct marketing  

Penggunaan surat, telepon, faksimil, email dan alat penghubung non 

personal lain untuk berkomunikasi secara langsung atau mendapatkan 

tanggapan langsung dari pelanggan tertentu dan calon pelanggan. 
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Bauran Promosi terdiri dari : 

1. Periklanan 

Menurut Kotler (2008:117), “Periklanan merupakan segala bentuk 

penyajian dan promosi ide, barang, atau jasa secara non-personal oleh 

suatu spnsor tertentu yang memerlukan pembayaran”. Tujuan periklanan,  

menurut Kotler dan Armstrong (2008:151) adalah tugas komunikasi 

tertentu yang dicapai dengan pasar sasaran tertentu selama periode waktu 

tertentu. Tujuan periklanan digolongkan berdasarkan tujuan utama yaitu 

menginformasikan, membujuk, atau mengingatkan. Periklanan informatif 

digunakan ketika memperkenalkan kategori produk baru, tujuannya adalah 

membangun permintaan baru. Periklanan persuasif menjadi lebih penting 

ketika persaingan meningkat, tujuannya adalah membangun permintaan 

selektif. 

 

Ciri-ciri khas periklanan menurut  Tjiptono (2008:226), yaitu: 

1) Public Presentation (Penyajian dimuka umum). 

Maksudnya iklan merupakan sarana komunikasi yang bersifat umum. 

2) Pervasivenes (Penyerahan menyeluruh). 

Maksudnya iklan merupakan medium yang diserap secara menyeluruh 

dan memungkinkan perusahaan untuk menanggulangi pesaingnya 

secara berulang. 

3) Expresivenes (Daya ungkap yang kuat). 

4) Impersonality (Kurang berkepribadian).  

 

Maksudnya periklanan senantiasa bersifat umum, daya meyakinkan 

dan mengungkapkan masih kurang.  

Menurut Kotler yang dikutip oleh Saladin (2003:133) Jenis-jenis 

periklanan digolongkan menjadi 2 kriteria antara lain : 

1) Berdasarkan manfaat 

a. Intitusional Advertising Yaitu periklanan untuk pembentukan citra 

organisasi perusahaan dalam jangka panjang.  

b. Brand Advertizing 

Yaitu periklanan untuk pemantapan merek dalam jangka panjang.  

c. Classified Advertising yaitu periklanan untuk penyebaran informasi 

tentang penjualan jasa dan peristiwa.  

d. Sales Advertising yaitu periklanan untuk pengumuman penjualan 

khusus.  
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2) Berdasarkan Klasifikasi 

a. National Advertising yaitu periklanan yang dilakukan oleh 

produsen dari suatu barang industry maupun barang konsumsi yang 

disebarkan secara nasional maupun regional.  

b. Local Advertising, yaitu periklanan yang dibatasi oleh lingkungan 

geografis.  

c. Consumers Advertising, yaitu periklanan yang ditujukan untuk 

mencapai manufacture lain yang dapat digunakan produk yang 

telah di iklankan. 

 

Adapun media atau alat periklanan dalam melakukan promosi yang 

dikelompokan oleh Tjiptono (2008:243), sebagai berikut: 

 

1. Media Cetak, yaitu media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan 

dengan sejumlah kata, gambar, atau foto, baik dalam tata warna 

maupun hitam putih. Jenis-jenis media cetak terdiri atas:  

a. SuratKabar 

b. Majalah 

c. Tabloid, brosur, selebaran, dan lain-lain.  

2. Media Elektronik, yaitu media dengan teknologi elektronik dan hanya 

bisa digunakan bila ada jasa transmisi siaran. Jenis-jenis media 

elektronik antara lain:  

a. Televisi 

b. Radio  

 

3. Media Luar Ruang, yaitu media iklan biasanya berukuran besar yang 

dipasang di tempat-tempat terbuka seperti dipinggir jalan, dipusat 

keramaian atau tempat-tempat khusus lainnya. Jenis-jenis media luar 

ruang meliputi billboard, buklet, poster, baleho, spanduk, umbul-

umbul, balon raksasa dan lain-lain.  

 

2. Promosi penjualan 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008:204), ”Promosi penjualan 

terdiri dari kumpulan alat-alat insentif yang beragam, sebagian besar 

berjangka pendek, dirancang untuk mendorong pembelian suatu 

produk/jasa tertentu secara lebih cepat dan/atau lebih besar oleh konsumen 

atau pedagang”. 

Walaupun alat promosi penjualan seperti kupon berhadiah, kontes, 

harga premi, dan sejenisnya sangatlah beragam, namun secara umum 

semuanya memberikan tiga manfaat yang berbeda sebagai berikut: 
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a. Komunikasi. 

Promosi penjualan menarik perhatian dan bisanya memberikan 

informasi yang mengarahkan konsumen ke produk yang bersangkutan. 

b. Insentif 

Promosi penjualan menggabungkan sejumlah kebebasan, dorongan, 

atau kontribusi yang memberi nilai bagi konsumen. 

c. Ajakan 

Promosi penjualan merupakan ajakan untuk melakukan transaksi 

pembelian sekarang. 

 

Alat promosi penjualan berbeda-beda dalam hal tujuan spesifiknya. 

Pemberian contoh gratis bertujuan untuk mendorong konsumen untuk 

mencoba produk yang ditawarkan. Sementara itu jika promosi penjualan 

berupa jasa konsultasi gratis, hal ini bertujuan untuk mempererat 

hubungan jangka panjang dengan seorang pengecer. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008:206-207), promosi penjualan 

meliputi alat promosi pelanggan sebagai berikut: 

1) Sampel, berupa tawaran gratis atas sejumlah produk atau jasa. 

2) Kupon, yaitu sertifikat yang memberi hak kepada pemegangnya untuk 

mendapatkan pengurangan harga seperti yang tercetak bila membeli 

produk tertentu. 

3) Tawaran pengembalian tunai (rabat), yaitu dengan menawarkan 

kepada konsumen penghematan dari harga biasa dengan mendapatkan 

suatu produk yang tertera pada label atau kemasan, 

4) Premi (hadiah), barang yang ditawarkan dengan biaya yang relatif 

rendah atau gratis sebagai insentif bila membeli produk tertentu. 

5) Hadiah (kontes, undian, permainan), hadiah adalah tawaran 

kesempatan untuk memenangkan uang tunai, perjalanan atau barang 

karena membeli sesuatu. 
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6) Hadiah loyalitas pelanggan, hadiah ini berupa uang tunai atau bentuk 

lain yang proporsional dengan loyalitas seorang atau sekelompok 

pemasok. 

7) Percobaan gratis, mengundang calon pembeli untuk mencoba produk 

tertentu secara Cuma-Cuma dengan harapan mereka akan membeli 

produk tersebut. 

8) Garansi produk, janji yang diberikan oleh penjual baik secara eksplisit 

maupun implisit bahwa produknya akan bekerja sesuai spesifikasi atau 

jika produknya gagal, penjual akan memperbaiki atau mengembalikan 

uang pelanggan selama periode tertentu. 

9) Promosi gabungan, dua atau lebih merek atau perusahaan bekerja sama 

(tie-in promotion), mengeluarkan kupon, pengembalian uang, dan 

mengadakan kontes untuk meningkatkan daya tarik mereka. 

10) Promosi silang, menggunakan suatu merek untuk mengiklankan merek 

lain yang tidak laku. 

11) Pajangan dan demonstrasi di tempat pembelian atau penjualan. 

12) Potongan harga (dikurangkan dari faktur atau dari daftar harga), diskon 

yang langsung dikurangkan dari daftar harga untuk tiap pembelian 

selama periode tertentu. 

13) Tunjangan, jumlah yang ditawarkan sebagai imbalan karena pengecer 

menyetujui untuk menampilkan produk produsen manufaktur dengan 

cara tertentu. 
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14) Barang gratis, menawarkan tambahan barang kepada konsumen yang 

membeli dalam jumlah tertentu, bisa juga apabila terdapat pembelian 

yang mengutamakan produk dengan rasa atau ukuran tertentu. 

3. Hubungan masyarakat 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008:117), ”Hubungan 

masyarakat merupakan berbagai program yang dirancang untuk 

mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk 

individualnya”. 

Daya tarik hubungan masyarakat dan publisitas didasarkan pada 

tiga sifat khusus sebagai berikut: 

a. Kredibilitas yang tinggi, cerita dan gambar mengenai beritanya lebih 

otentik dan dipercaya oleh pembaca dibandingkan dengan iklan. 

b. Kemampuan menangkap pembeli yang tidak dibidik sebelumnya, 

hubungan masyarakat dapat menjangkau banyak calon pembeli yang 

cenderung menghindari wiraniaga dan iklan. 

c. Dramatisasi, hubungan masyarakat memiliki kemampuan untuk 

mendramatisasi suatu perusahaan atau produk. 

Program hubungan masyarakat yang direncanakan dengan baik dan 

dikoordinasikan dengan elemen bauran promosi yang lain dapat menjadi 

sangat efektif. 

Perusahaan-perusahaan membentuk hubungan masyarakat 

pemasaran (Marketing Public Relations-MPR) untuk mendukung secara 

langsung promosi perusahaan/ produk dan pembentukan citra. Hubungan 
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masyarakat pemasaran dapat menempatkan cerita di media untuk menarik 

perhatian orang terhadap suatu produk, jasa, orang, organisasi atau ide. 

Alat-alat utama promosi hubungan masyarakat pemasaran adalah 

sebagai berikut: 

a. Publikasi 

Perusahaan-perusahaan sangat tergantung materi yang dipublikasikan 

untuk menjangkau dan mempengaruhi pasar sasaran mereka. Materi 

publikasi itu mencakup laporan tahunan, brosur, artikel, laporan 

berkala, dan majalah perusahaan, serta materi audio visual. 

b. Peristiwa 

Perusahaan dapat menarik perhatian terhadap produk baru atau 

kegiatan pemasaran lainnya dengan menyelenggarakan peristiwa 

khusus seperti konferensi berita, seminar, tamasya, pameran, kontes, 

dan kompetisi, peringatan hari jadi, serta pemberian sponsor olahraga 

dan budaya yang akan menjangkau masyarakat sasaran. 

c. Berita 

Salah satu tugas utama profesional humas adalah menemukan atau 

menciptakan berita yang mendukung perusahaan, produk, dan orang-

orangnya. Penciptaan berita membutuhkan keahlian pengembangan 

konsep cerita, pelaksanaan riset, dan penulisan siaran pers. 

d. Pidato 
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Pidato merupakan alat lain untuk menciptakan publisitas produk dan 

perusahaan. Penampilan dalam bentuk pidato dapat membangun citra 

perusahaan. 

e. Kegiatan pelayanan masyarakat, 

Perusahaan dapat meningkatkan citra baik di masyarakat dengan 

memberikan uang dan waktu dengan niat baik. Perusahaan-perusahaan 

besar biasanya akan meminta para eksekutif untuk mendukung 

peristiwa kemasyarakatan di daerah kantor atau pabrik tempat mereka 

berlokasi dalam kesempatan lain, perusahaan akan menyumbangkan 

sejumlah uang tertentu (biasanya berhubungan dengan banyaknya 

konsumen yang membeli produk mereka) untuk sebab tertentu. 

Pemasaran berhubungan-sebab (cause-related marketting), semakin 

banyak digunakan perusahaan untuk membangun citra baik di 

masyarakat. 

f. Media identitas. 

Dalam amsyarakat dengan komunikasi yang berlebihan, perusahaan 

harus bersaing untuk mendapatkan perhatian. Perusahaan-perusahaan 

harus bersaing untuk mendapatkan perhatian. Mereka harus berjuang 

untuk menciptakan identitas yang dapat segera dikenali masyarakat. 

Identitas visual diberikan oleh logo perusahaan, alat tulis, brosur, 

tanda, formulir bisnis, bangunan, dan cara berpakaian. 

4. Penjualan Personal (personal selling) 
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Penjualan personal adalah alat yang paling efektif biaya pada tahap 

proses pembelian lebih lanjut, terutama dalam membangun preferensi, 

keyakinan, dan tindakan pembeli. Penjualan personal memiliki tiga ciri 

khusus sebagai berikut : 

1) Konfrontasi Personal 

Penjualan personal mencakup hubungan yang hidup, langsung dan 

interaktif antara dua orang atau lebih. Masing-masing pihak dapat 

mengobservasi reaksi dari pihak lain dengan lebih dekat. 

2) Mempererat 

Penjualan personal memungkinkan timbulnya berbagai jenis hubungan 

mulai dari hubungan penjualan sampai hubungan persahabatan. 

Wiraniaga biasanya sudah benar-benar mengetahui minat pelanggan 

yang terbaik. 

3) Tanggapan 

Penjualan personal membuat pembeli merasa berkewajiban untuk 

mendengarkan pembicaraan wiraniaga. 

5. Pemasaran langsung 

Direct marketing (pemasaran langsung) adalah hubungan langsung 

dengan konsumen individual yang ditargetkan secara cermat untuk 

memperoleh respons langsung dan membangun hubungan pelanggan yang 

langgeng – penggunaan surat langsung, telepon, televisi respons langsung, 

e-mail, Internet, dan sarana lain untuk berkomunikasi secara langsung 

dengan konsumen tertentu. 
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Meski terdapat berbagai bentuk pemasaran langsung seperti surat 

langsung, pemasaran jarak jauh, pemasaran elektronik dan sebagainya, 

semuanya memiliki empat karakteristik. Pemasaran langsung bersifat: 

1) Nonpublic, pesan biasanya ditujukan kepada orang tertentu. 

2) Disesuaikan, pesan dapat disiapkan untuk menarik orang yang dituju. 

3) Terbaru, pesan dapat disiapkan dengan sangat cepat 

4) Interaktif, pesan dapat diubah tergantung pada tanggapan orang 

tersebut. 

Ada beberapa tujuan utama promosi yang ingin dicapai melalui 

bauran promosi di antaranya (Blythe, 2000: 104) : 

a) Meningkatkan volume kunjungan 

Hampir semua bauran promosi akan meningkatkan jumlah kunjungan, 

diluar waktu-waktu tertentu seperti ada event khusus atau diskon 

musiman. 

b) Meningkatkan frekuensi dan jumlah pembelian  

Hal ini mungkin yang sering menjadi alasan dalam melakukan promosi 

penjualan. “Beli 2 gratis 1”. 

c) Meningkatkan loyalitas pelanggan 

Loyalitas pelanggan dibangun dari keputusan atas jasa atau produk 

yang kita berikan dan berlanjut menjadi hubungan jangka panjang 

yang saling menguntungkan. Oleh sebab itu promosi penjualan 

digunakan selain untuk mendorong pembelian juga sekaligus 



37 

 

memberikan penghargaan atas loyalitas dan kepercayaan yang 

diberikan konsumen. 

d) Meningkatkan pembelian coba-coba (trial) 

Target utama dalam meningkatkan pembelian coba-coba ini adalah 

konsumen yang belum pernah menggunakan produk atau jasa anda 

sebelumnya dan mereka yang sudah lama tidak menggunakannya 

kembali.  

C. Loyalitas Konsumen 

Secara harfiah loyal berarti setia dan loyalitas diartikan sebagai suatu 

kesetiaan. Kesetiaan ini sesuatu yang timbul tanpa adanya paksaan tapi timbul 

dari kesadaran sendiri. Dahulu usaha yang dilakukan untuk menciptakan 

kepuasan pelanggan lebih cenderung kepada mempengaruhi sikap pelanggan, 

sedangkan konsep loyalitas pelanggan lebih menekankan pada perilaku 

dibanding sikap. 

Menurut Griffin (2008:23) loyalitas konsumen merupakan keuntungan 

yang diperoleh perusahaan yang akan menjadikan perusahaan bisa 

mengurangi biaya pemasaran, mengurangi biaya transaksi, mengurangi biaya 

turn over konsumen, meningkatkan penjualan silang yang akan memperbesar 

pangsa pasar perusahaan, word of mouth  yang lebih positif dan mengurangi 

biaya kegagalan. 

Gramer dan brown (2006:27) memberikan definisi mengenai loyalitas 

konsumen, yaitu derajat sejauh mana seorang konsumen menunjukkan 

perilaku pembelian berulang dari suatu penyedia jasa, memiliki suatu 
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desposisi atau kecenderungan sikap positif terhadap penjual, dan hanya 

mempertimbangkan untuk menggunakan barang atau merek ini. Dari definisi 

yang disampaikan Gramer dan Brown, konsumen yang loyal tidak hanya 

seorang pembeli yang melakukan pembelian berulang, tetapi juga 

mempertahankan sikap positif terhadap barang atau merek tersebut. 

Loyalitas konsumen adalah komitmen pelanggan bertahan secara 

mendalam untuk berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang 

produk/ jasa terpilih secara konsisten dimasa yang akan datang, meskipun 

situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan 

perubahan perilaku.  

Griffin (2002:4) menyatakan bahwa: 

“Loyalty is defined as random purchase expressed over time by some decision 

making unit”. 

Dari definisi diatas terlihat bahwa loyalitas lebih ditunjukkan kepada 

suatu perilaku, yang ditunjukkan dengan pembelian rutin, yang didasarkan 

pada unit pengambilan keputusan. 

Kotler, Hayes dan Bloom (2002) menyebutkan ada enam alasan 

mengapa suatu institusi perlu mendapatkan loyalitas pelanggannya :  

a. Pelanggan yang ada lebih prospektif, artinya pelanggan loyal akan 

memberi keuntungan besar kepada institusi. 

b. Biaya mendapatkan pelanggan baru jauh lebih besar dibandingkan dengan 

menjaga dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. 
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c. Pelanggan yang sudah percaya pada institusi dalam suatu urusan akan 

percaya juga dalam urusan lainnya. 

d. Biaya operasi institusi akan menjadi efisien jika memiliki banyak 

pelanggan loyal. 

e. Instutusi dapat mengurangkan biaya psikologis dan sosial dikarenakan 

pelanggan lama telah mempunyai banyak pengalaman positif dengan 

institusi. 

f. Pada umumnya loyalitas kepada sebuah produk atau jasa sering 

menggunakan pembelian berulang (repeat purchase) dan pembelian 

kembali (repurchase) sebagai indikatornya.  

D. Karakteristik Loyalitas pelanggan 

Pelanggan yang loyal merupakan aset penting bagi perusahaan, hal ini 

dapat dilihat dari karakteristik yang dimiliki oleh pelanggan yang loyal, 

sebagimana yang diungkapkan oleh Griffin (2005: 31), pelanggan yang loyal 

memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1. Melakukan pembelian ulang secara terarur (Makes regular repeat 

purchase) 

2. Membeli diluar lini produk/ jasa (Purchase across product and service 

lines) 

3. Merekomendasikan produk lain (Refers other) 

4. Menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing 

(Demonstrates on immunity to the full of the competition) 
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Dari karakter pelanggan yang loyal diatas terlihat bahwa pelanggan 

yang loyal memenuhi karakteristik: melakukan pembelian ulang secara 

teratur, membeli diluar  lini produk atau jasa, merekomendasikan kepada 

orang lain, dan menunjukkan kekebalan dari daya tarik pesaing (tidak mudah 

terpengaruh oleh daya tarik produk sejenis dari pesaing) 

E. Jenis-jenis Loyalitas 

Menurut Jill Griffin (2005: 22) ada empat loyalitas pelanggan yaitu : 

1. Tanpa loyalitas, untuk berbagai alasan ada beberapa pelanggan yang tidak 

mengembangkan loyalitas terhadap produk/ jasa tertentu. Karena 

keterkaitannya yang rendah dan tingkat pembelian berulang yang rendah, 

menunjukkan tidak adanya loyalitas. Secara umum perusahan harus 

membidik pembeli jenis ini, karena mereka tidak akan pernah menjadi 

pelanggan yang loyal dan mereka hanya berkontribusi sedikit pada 

keuangan perusahaan. 

2. Loyalitas yang lemah, pelanggan yang menunjukkan keterkaitannya yang 

rendah dan dengan pembelian ulang yang tinggi akan menghasilkan 

loyalitas yang lemah (intertia loyalty). Pelanggan jenis ini membeli karena 

adanya faktor kebiasaan atau karena selalu menggunakan dan sudah 

terbiasa menggunakan produk/ jasa suatu perusahaan. Pada jenis loyalitas 

ini perusahaan dapat mengubah loyalitas lemah kedalam bentuk loyalitas 

yang lebih tinggi secara aktif mendekati pelanggan dan meningkatkan 

diferensiasi positif dibenak pelanggan mengenai produk/ jasa perusahaan 

bila dibandingkan dengan produk lain. 
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3. Loyalitas tersembunyi, pada jenis loyalitas ini tingkat referensi yang relatif 

tinggi digabungkan dengan tingkat pembelian berulang yang rendah dapat 

menunjukkan loyalitas tersembunyi (latent royalty). Bila pelanggan 

memiliki loyalitas tersembunyi maka yang mempengaruhi pembelian 

berulang adalah faktor situasi yang berkontribusi pada loyalitas 

tersembunyi. 

4. Loyalitas premium, jenis loyalitas seperti ini merupakan jenis loyalitas 

yang paling dapat ditingkatkan, karena keterkaitan yang tinggi dan tingkat 

pembelian berulang yang tinggi juga. Jenis ini merupakan jenis yang 

paling disukai untuk semua pelanggan disetiap perusahaan. Pada tingkat 

yang paling tinggi tersebut, orang bangga karena dapat menemukan dan 

mendapatkan produk tertentu dan saling membagi pengetahuan mereka 

dengan rekan dan keluarga. 

Menurut J. Paul Peter dan Jerry C. Olson (2002) bagi konsumen yang 

terlanjur membeli suatu merek, promosi konsumen dapat menjadi insentif 

tambahan bagi mereka untuk tetap loyal, hal ini dikarenakan sebagian 

konsumen cenderung membeli suatu produk atau jasa didasarkan pada kupon 

dan tawaran-tawaran lainnya, maka pemberian tawaran yang menarik secara 

rutin akan membuat mereka relatif loyal pada suatu merek yang dipromosikan. 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa bauran promosi dapat menjadi 

strategi yang tepat untuk mempengaruhi pelanggan agar loyal kepada 

perusahaan. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

A. Sejarah Berdirinya Perusahaan 

1. Sejarah Singkat Perusahaan 

SOSRO merupakan pelopor produk teh siap minum dalam 

kemasan yang pertama di Indonesia. Nama SOSRO diambil dari nama 

keluarga pendirinya yakni SOSRODJOJO. Pada 1940, Keluarga 

Sosrodjojo memulai usahanya di sebuah kota kecil bernama Slawi di Jawa 

Tengah. Pada saat memulai bisnisnya, produk yang dijual adalah teh 

kering dengan merek Teh Cap Botol dimana daerah penyebarannya masih 

di seputar wilayah Jawa Tengah. 

Bisnis SOSRO sampai dengan saat ini sudah dijalankan oleh tiga 

Generasi SOSRODJOJO yakni : 

a. Generasi Pertama (Pendiri Grup Sosro) : Sosrodjojo (Alm.) 

b. Generasi Kedua : Soemarsono Sosrodjojo (Alm.), Soegiharto 

Sosrodjojo, Soetjipto Sosrodjojo dan Surjanto Sosrodjojo. 

Sejak awal tahun 1990, bisnis ini telah mulai dikelola oleh cucu 

Sosrodjojo atau dapat juga disebut dengan Generasi Ketiga. Pada 1953, 

Keluarga Sosrodjojo mulai memperluas bisnisnya dengan merambah ke 

ibukota Jakarta untuk memperkenalkan produk Teh Cap Botol yang sudah 

sangat terkenal di daerah Jawa Tengah. Perjalanan memperkenalkan 

produk Teh Cap Botol ini dimulai dengan melakukan strategi CICIP 

RASA (product sampling) ke beberapa pasar di kota Jakarta. 
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Awalnya, datang ke pasar-pasar untuk memperkenalkan Teh Cap 

Botol dengan cara memasak dan menyeduh teh langsung di tempat. 

Setelah seduhan tersebut siap, teh tersebut dibagikan kepada orang-orang 

yang ada di pasar. Tetapi cara ini kurang berhasil karena teh yang telah 

diseduh terlalu panas dan proses penyajiannya terlampau lama sehingga 

pengunjung di pasar yang ingin mencicipinya tidak sabar menunggu. 

Cara kedua, teh tidak lagi diseduh langsung di pasar, tetapi 

dimasukkan kedalam panci-panci besar untuk selanjutnya dibawa ke pasar 

dengan menggunakan mobil bak terbuka. Lagi-lagi cara ini kurang 

berhasil karena teh yang dibawa, sebagian besar tumpah dalam perjalanan 

dari kantor ke pasar. Hal ini disebabkan pada saat tersebut jalanan di kota 

Jakarta masih berlubang dan belum sebagus sekarang. 

Akhirnya muncul ide untuk membawa teh yang telah diseduh di 

kantor, dikemas kedalam botol yang sudah dibersihkan. Ternyata cara ini 

cukup menarik minat pengunjung karena selain praktis juga bisa langsung 

dikonsumsi tanpa perlu menunggu tehnya dimasak seperti cara 

sebelumnya. 

Pada 1969 muncul gagasan untuk menjual teh siap minum (ready 

to drink tea) dalam kemasan botol, dan pada 1974 didirikan PT. SINAR 

SOSRO yang merupakan pabrik teh siap minum dalam kemasan botol 

pertama di Indonesia dan di dunia. 

Model botol untuk kemasan Teh Botol Sosro mengalami tiga kali 

perubahan yakni : 
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1. Botol Versi I  

Dikeluarkan pada 1970 dengan merek TEH CAP BOTOL Soft Drink 

Sosrodjojo. 

2. Botol Versi II  

Dikeluarkan pada 1972 dengan merek TEH CAP BOTOL (dengan 

penulisan ”CAP” lebih kecil, sehingga orang lebih membaca TEH 

BOTOL), selain itu Penulisan Soft Drink dihilangkan, dan tulisan TEH 

BOTOL diganti dengan warna merah putih yang menggambarkan 

produk asli Indonesia. Penulisan Sosrodjojo juga disingkat menjadi 

SOSRO dalam logo bulat merah. 

3. Botol Versi III  

Pada 1974, terjadi perubahan desain botol yang ke-III. Design 

botolnya tidak seperti botol versi I & II. Dengan bentuk botol yang 

baru dan perubahan pada penulisan merk TEH BOTOL SOSRO pada 

kemasannya. Design botol ke-III ini diperkenalkan seiring dengan 

didirikannya pabrik PT. SINAR SOSRO yang pertama di daerah 

Cakung, Jakarta. 

Pengembangan bisnis minuman teh selanjutnya dilakukan oleh dua 

perusahaan, yaitu : 

1. PT. SINAR SOSRO, perusahan yang memproduksi Teh Siap Minum 

Dalam Kemasan. Produk-produknya adalah Teh Botol Sosro, Fruit Tea 

Sosro, Joy Tea Green Sosro, TEBS, Happy Jus, dan Air Minum Prim-

A. 
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2. PT. GUNUNG SLAMAT, perusahaan yang memproduksi Teh Kering 

Siap Saji. Produk-produknya adalah Teh Celup Sosro, Teh Cap Botol, 

Teh Poci, Teh Terompet, Teh Sadel, Teh Sepatu dan Teh Berko. 

PT. GUNUNG SLAMAT mendapatkan penghargaan sebagai Top 

Brand Award 2008 untuk kategori Teh Celup. 

Seiring dengan perkembangan bisnis perusahaan, maka sejak 

Tanggal 27 November 2004, PT. SINAR SOSRO dan PT. GUNUNG 

SLAMAT bernaung dibawah perusahaan induk (holding company) yakni 

PT. ANGGADA PUTRA REKSO MULIA (Grup Rekso) yang berkantor 

Pusat di Gedung Graha Rekso Jl. Boulevard Artha Gading Kav A1, Sentra 

Bisnis Artha Gading – Kelapa Gading – Jakarta Utara, 14240. 

Secara singkat Berikut perjalanan PT. Sinar Sosro hingga sekarang : 

       1940   : Sosrodjojo mulai merintis teh wangi cap botol 

       1953   : PT. Gunung Slamat didirikan 

       1965   : Promosi cicip rasa 

       1969   : Muncul gagasan menjual teh dalam kemasan botol 

       1974   : Mendirikan PT. Sinar Sosro 

       2000   : Pabrik ke 7 di Bali mulai beroperasi 

       2004   : Mendirikan PT. Puri Tirta Kencana 

       2011   : Sosro mulai melebarkan sayap ke bidang makanan 

2. Filosofi Sosro 

“Apapun makannya, minumnya Teh Botol Sosro” di munculkan. 

Slogan ini tidak saja mengguncang sesama produk teh namun juga produk 
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minuman secara keseluruhan. Teh dalam kemasan botol yang sudah tidak 

asing lagi bagi masyarakat umum. Karena Teh Botol minuman untuk 

semua orang. 

Dalam era globalisasi ini, pembangunan ekonomi Indonesia sangat 

dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi negara lain. Kerjasama Negara – 

Negara baik bilateral maupun multilateral semakin marak dan terus 

berkembang dari segala bidang. PT. Sinar Sosro adalah perusahaan yang 

mempromosikan minuman ringan dengan ciri khas teh asli. PT. Sinar 

Sosro mengembangkan produk minuman teh rasa asli yaitu Teh Botol 

Sosro. Karena produk teh ini merupakan salah satu produk yang 

menawarkan kualitas produknya dalam menarik minat beli konsumen, 

karena sebagai minuman teh tanpa bahan pengawet. 

Dasar atau Filosofi PT. Sinar Sosro adalah Niat Baik yang di 

jabarkan dalam 3K dan RL yakni : 

1. Peduli terhadap KUALITAS 

2. Peduli terhadap KEAMANAN 

3. Peduli terhadap KESEHATAN 

4. Serta RAMAH LINGKUNGAN 

3. Sertifikat Sosro 

Sebagai bukti, Sosro selalu menjaga 3K dan RL (Peduli terhadap 

Kualitas, Keamanan, Kesehatan serta Ramah Lingkungan), Sosro 

mendapatkan penghargaan sertifikat antara lain adalag sebagai berikut : 

a. Sertifikat ISO 9000:2000, yaitu sertifikat sistem manajemen mutu 

untuk menjamin kualitas pengolahan dan hasil produk. 
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b. Sertifikat ISO 14.000, yaitu sertifikat sistem manajemen mutu untuk 

menjamin keamanan lingkungan. 

c. Sertifikat HALAL, yang dikeleluarkan oleh LPPOM MUI (Lembaga 

Pengkajian Pangan, Obat-obatan & Kosmetik MUI) bekerja sama 

dengan Departemen Agama, BPPOM dan Balai POM Daerah untuk 

menjamin kehalalan bahan baku, proses dan produknya. 

d. Sertifikat SNI (Standar Nasional Indonesia), dikeluarkan oleh lembaga 

Sertifikasi Produk Departemen Perindustrian. 

e. Sertifikat HACCP, yaitu sertifikat system management keamanan 

makanan untuk menjamin produk yang aman bagi konsumen. 

f. Sertifikat HIGIENE and SANITARY, sebagai salah satu persyaratan 

untuk eksport yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat & 

Makanan. 

B. Visi Dan Misi Perusahaan 

1. Visi 

Visi perusahaan adalah Mengutamakan  agar produk-produknya dapat 

sampai pada konsumen dimanapun mereka berada. 

2. Misi  

Meningkatkan jaringan distribusi (baik Nasional atau Internasional) 

dengan memasarkan produk baru dibidang minuman. 

C. Struktur Organisasi  

Setiap perusahaan pasti membutuhkan manajemen didalam kegiatan 

operasi perusahaannya. Struktur organisasi dari suatu perusahaan mempunyai 
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arti penting karena dari struktur organisasi yang dimiliki dapat diketahui 

aktifitas yang dijalankan oleh perusahaan tersebut, Pembagian fungsi, 

wewenang serta tanggung jawab setiap bagian. 

Demikian pula halnya yang terjadi pada PT. Sinar Sosro wilayah 

penjualan Kota Pontianak. Untuk mendukung keberhasilannya pencapaian 

target perusahaan maka tugas dan tanggung jawab orang didalam perusahaan 

dinyatakan secara jelas. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih 

dalam pelaksanaan tugasnya. 

Berkenaan dengan adanya pembagian tugas agar tidak menyimpang 

dari tujuan organisasi maka perlu diatur hubungan-hubungan antara bawahan 

dengan atasan antara satu bagian dengan bagian lainnya secara formal dalam 

rangka mengkoordinasi tugas antar bagian. Struktur organisasi harus 

dirancang dan harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat berjalan sesuai 

dengan kebutuhan secara efektif dan mampu menjawab tantangan di era 

perubahan-perubahan yang terus terjadi. Adapun struktur organisasi garisnya 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 3.1 

PT. Sinar Sosro Wilayah Penjualan Kota Pontianak 

Struktur Organisasi 

 

 

 

 

Pemimpin Cabang 

Bagian Administrasi 

Dan Keuangan 

Bagian Pemasaran Dan 

Promosi 

Bagian Gudang Dan 

Logistik 
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Sumber : PT Sinar Sosro Wilayah Penjualan Kota Pontianak, 2015 

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, adapun tugas dan tanggung 

jawab masing-masing bagian dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pemimpin Cabang 

a. Mengatur, mengawasi dan memotivasi semua kegiatan penjualan kerja 

sales force team, sehingga sasaran program kerja yang menyangkut 

target penjualan dapat tercapai. 

b. Melaksanakan keputuan-keputusan manajemen, dalam hal ini 

kebijaksanaan perusahaan untuk meneruskan kepada bawahannya. 

c. Melakukan inspeksi ke lapangan secara rutin untuk mengetahui 

informasi-informasi tentang : 

1) Kebenaran-kebenaran laporan dari sales force team. 

2) Sejauh mana instruksi-instruksi dari atasan dan program kerja yang 

telah dilaksanakan oleh sales force team. 

3) Keadaan pasar pesaing. 

d. Secara rutin melaporkan perkembangan pangsa pasar dan aktivasi para 

pesaing pada atasannya di kantor pusat. 

e. Meneliti, memeriksa dan mengendalikan kebenaran laporan biaya 

operasi agar efisien anggaran tercapai. 

f. Memelihara citra, asset dan rahasia perusahaan secara aktif. 

2. Bagian Administrasi Dan Keuangan  

a. Bertanggung jawab secara langsung atas aktivitas seluruh kegiatan 

administrasi dan keuangan. 
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b. Mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan secara keseluruhan. 

c. Membuat laporan harian dan bulanan untuk kantor pusat. 

d. Mengarsipkan surat masuk dan keluar serta data-data baik pemasukan 

dan pengeluaran keuangan perusahaan. 

e. Mengatur pembayaran gaji karyawan. 

3. Bagian Pemasaran Dan Promosi   

a. Bertanggung jawab atas pemasaran produk. 

b. Mengetahui kondisi di pasar apakah sedang naik atau turun, sehingga 

perusahaan dapat mengantisipasi segala sesuatunya. 

c.  Mempromosikan produk dari perusahaan. 

d. Mengatur jadwal dari para sales force team dalam pembagian setiap 

pengecer yang hendak dikunjungi. 

4. Bagian Gudang Dan Logistik 

a. Bertanggung jawab atas kebenaran fisik dan persediaan gudang. 

b. Membuat laporan harian keluar masuknya barang. 

c. Membuat laporan persediaan gudang. 

d. Menerima produk-produk yang dikirim oleh kantor pusat. 

D. Aspek Pemasaran 

PT. Sinar Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak berkantor pusat di 

Balik Papan, Kalimantan Timur yang secara umum bertugas mendistribusikan 

dan melakukan penjualan terhadap produk-produk PT. Sinar sosro di daerah 

Provinsi Kalimantan Barat dan daerah sekitarnya. 

1. Produk 
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a. Ragam Produk 

Produk perusahaan PT. Sinar Sosro cukup beragam. Sampai 

saat ini PT Sinar Sosro memiliki 9 (Sembilan) jenis produk, yaitu : 

1) Teh Botol Sosro 

Salah satu produk unggulan PT. Sinar Sosro adalah Teh Botol 

Sosro kemasan botol beling atau sering disebut RGB (Returnable 

Glass Bottle). Teh Botol Sosro kemasan botol beling merupakan 

produk teh siap minum yang pertama di Indonesia dan di Dunia 

yang sudah diluncurkan sejak Tahun 1974. Untuk memenuhi 

kebutuhan pencintanya dimanapun berada, Teh Botol Sosro dengan 

inovasinya sampai dengan saat ini telah memiliki banyak pilihan 

kemasan produk yaitu : 

a) Kemasan botol beling (Returnable Glass Bottle) dengan 

volume 220 ml 

b) Kemasan kotak (Tetra Pak) dengan volume 1 Liter, 250 ml,200 

ml. 

c) Kemasan pouch dengan volume 150ml 

d) Kemasan PET dengan volume 500ml 

Inovasi terbaru dari produk Teh Botol Sosro adalah Teh Botol 

Sosro Less Sugar yang telah diluncurkan pada tanggal 20 Agustus 

2008. 

2) Fruit Tea Sosro 



54 

 

Dengan bertujuan untuk pengembangan produk, maka PT. Sinar 

Sosro pada Tahun 1997 mengeluarkan produk minuman teh 

berbasis buah-buahan yaitu Fruit Tea Sosro dengan target segmen 

remaja. Produk ini cukup sukses dipasar sehingga pada tahun 2004 

memperoleh Indonesia Best Brand Award sebagai Most Potential 

Brand In Non-Carbonated Drink Category. 

3) Joy Tea Green 

Sosro Joy Green Tea adalah produk terbaru dari PT. Sinar Sosro 

yang diluncurkan pada tanggal 26 Oktober 2007. Salah satu bahan 

dasar produk ini adalah Teh Hijau atau Green Tea, dimana Teh 

Hijau juga mengandung Antioksidan yang berguna untuk 

kesehatan. Saat ini Sosro Joy Green Tea hadir dalam kemasan 

yaitu : 

a) Joy Green Tea kemasan botol beling (Returnable Glass Bottle) 

dengan volume 234 ml. 

b) Joy Green Tea kemasan PET 300 ml rasa Jasmine dan jasmine 

less sugar. 

c) Joy Green Tea kemasan PET 500 ml Rasa Jasmine, Honey 

Lemon dan Jasmine less sugar. 

4) Teh Celup Sosro 

Teh Celup Sosro merupakan produk teh siap saji yang dihasilkan 

oleh PT. Gunung Slamat (sister company dari PT. Sinar Sosro) 

dengan varian produknya antara lain adalah: 
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a) Teh Celup Sosro isi 5, 10, 15, 30, 50 dan 100 sachet 

b) Teh Celup Sosro kemasan Batik isi 25 sachet dengan pilihan 

Teh Hitam (Black Tea), Teh Hijau (Green Tea), dan Teh Melati 

(Jasmine Tea) 

5) Happy Jus 

Untuk kategori minuman Jus, PT. Sinar Sosro menghadirkan 

produk Happy Jus yang launching pada awal tahun 2005. Produk 

ini lebih banyak diminati oleh anak-anak. Saat ini Happy Jus hadir 

dalam kemasan yaitu : 

a) Happy Jus dalam kemasan genggam ( Tetra Pack ) volume 200 

ml dengan varian rasa: Apel, Cherry-B, Apel berry, Jeruk dan 

Anggur. 

b) Happy Jus kemasan PET 300 ml dengan varian rasa Apel berry 

dan Anggur. 

6) Country Choice 

PT. Sinar Sosro juga menghadirkan produk Country Choice dalam 

kategori jus pada akhir tahun 2008. Country Choice merupakan 

real juice kaya manfaat untuk kecukupan gizi dan nutrisi setiap 

hari dengan cara praktis dan hemat. 

7) Tebs 

Tebs adalah kategori minuman teh berkarbonasi yang launching 

pada bulan November tahun 2004 dengan kemasan botol beling 

(Returnable Glass Bottle) dalam volume 230 ml yang kemudian 
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disusul dengan kemasan kaleng (can) dengan volume 318 ml. PT. 

Sinar Sosro telah mendapatkan penghargaan The Best Client dari 

JC&K Advertising sebagai hasil kerjasamanya yang telah terjalin 

dengan baik dengan pihak agency. 

8) S-TEE 

Pada tahun 90-an, untuk memenuhi kebutuhan konsumen terhadap 

produk teh dengan harga lebih terjangkau dan volume yang lebih 

banyak, maka PT. Sinar Sosro meluncurkan produk teh dalam 

kemasan botol beling (Returnable Glass Bottle) dengan merk S-

TEE bervolume 318 ml. 

9) Air Minum PRIM-A 

Pada tahun 90-an, PT. Sinar Sosro juga memproduksi air minum 

dalam kemasan. Merknya pada saat pertama kali dikeluarkan 

adalah Air SOSRO. Pada Tahun 1999, Air SOSRO berganti nama 

dengan Prim-A. Air minum Prim-A hadir dalam kemasan cup 

240ml, botol plastik 330ml, 600ml dan 1.5 liter, dan dalam 

kemasan galon. 

Dan hingga sekarang sejak tahun 2011 PT. Sinar Sosro tidak 

hanya menghasilkan produk minuman kemasan saja, namun 

melebarkan sayap ke bidang produksi makanan. 

b. Kualitas Produk 

Kualitas merupakan faktor penting dan utama yang sangat 

diperhatikan oleh PT. Sinar Sosro dalam setiap produk. Kualitas ini 
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menjadi salah satu dasar filosofi perusahaan, yaitu peduli terhadap 

KUALITAS. Kualitas ini dapat dilihat dari bahan baku yang 

digunakan. Bahan baku produk-produk PT. Sinar Sosro adalah sebagai 

berikut : 

1) Teh botol Sosro menggunakan bahan baku : air, gula industri dan 

teh hijau yang dicampur dengan bunga melati dan bunga gambir 

(dikenal dengan teh wangi). 

2) Fruit Tea menggunakan bahan baku yakni : air, gula industri, teh 

hitam dan konsentrat sari buah asli. 

3) Joy Tea Green menggunakan bahan baku : air, gula industri dan teh 

hijau. 

Bahan baku teh untuk produk-produk PT. Sinar Sosro disuplai 

oleh PT. Gunung Slamat, sedangkan bahan baku teh tersebut dikelolah 

oleh PT. Agro Pangan selaku sister company. Bahan baku teh untuk 

PT. Sinar Sosro berasal dari: 

1) Perkebunan Teh Gunung Rosa di Cianjur 

2) Perkebunan Teh Gunung Manik di Cianjur 

3) Perkebunan Teh Gunung Cempaka di Cianjur 

4) Perkebunan Teh Gunung Satria di Garut 

5) Perkebunan Teh Daerah Neglasari di Garut 

6) Perkebunan Teh Daerah Cukul di Pangalengan 

7) Perkebunan Teh Daerah Sambawa di Tasikmalaya 
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Kesegaran, rasa serta higienitas dari produk menjadi salah satu 

konsentrasi PT. Sinar Sosro dalam menghasilkan produk-produk yang 

berkualitas. Produk Sosro juga tidak menggunakan bahan pengawet, 

pemanis buatan dan zat pewarna. 

c. Pelayanan 

Teh Botol Sosro memberikan layanan informasi yang terdapat dalam 

kemasannya, seperti informasi tentang nilai gizi, komposisi, sertifikat 

halal, ukuran dan saran penyajian. Selain itu, Teh Botol Sosro sangat 

mudah mendapatkannya karena banyak tersedia di tempat penjualan, 

seperti supermarket, kantin, warung, café, restoran, rumah makan dan 

sebagainya. 

2. Harga 

Pertama kali mengenalkan teh siap minum dalam kemasan botol, 

Sosro memiliki target pasar yang jelas, dengan target orang yang sedang 

melakukan perjalanan. Pada waktu itu, strategi promosi yang dilakukan 

juga baik dengan menetapkan harga tidak lebih dari biaya parkir pada 

waktu itu (mengingat target adalah orang yang sedang melakukan 

perjalanan). Pada waktu pengenalan produk, Sosro juga memiliki 

keunggulan kompetitif karena merupakan teh siap minum dalam kemasan 

botol yang dipasarkan pertama kali di Indonesia.  

Harga merupakan salah satu faktor yang menentukan tinggi 

rendahnya volume penjualan suatu produk. Metode penetapan harga yang 

digunakan oleh PT. Sinar Sosro adalah penetapan harga sesuai harga 
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berlaku (going rate price), di mana perusahaan dalam menetapkan harga 

jual produknya berdasarkan pada harga pesaing.perusahaan berpendapat 

bahwa harga berlaku merupakan pemecahan yang baik. Harga untuk setiap 

produk berkisar antara Rp 3000,00 hingga Rp 10.000,00. 

3. Promosi 

Dalam meraih target pasar yang ada di wilayah operasional PT. 

Sinar Sosro Wilayah Penjualan Pontianak, berbagai kegiatan dilakukan 

untuk menunjang keberhasilan serta eksistensi perusahaan. Salah satu cara 

untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengadakan promosi. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan citra atau image serta Brand 

Awarness  kepada konsumen dan calon konsumen agar dapat lebih 

mengenal pada kualitas produk-produk Sosro. Tujuan lainnya adalah 

memberi motivasi kepada pelanggan maupun konsumen. Kegiatan 

promosi yang dilakukan antara lain adalah : 

a. Periklanan : kebijakan ini dilakukan oleh Kantor Pusat dengan 

menggunakan iklan produk-produk Sosro melalui media televisi 

swasta, radio-radio, media cetak (surat kabar, tabloid mingguan, 

majalah-majalah dan sebagainya), iklan melalui baliho, spanduk, 

poster dan lain-lain. 

b. Promosi melalui event tertentu yang disponsori oleh PT. Sinar Sosro 

Wilayah penjualan Kota Pontianak, misalnya event olahraga, musik 

dan sosial. 
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c. Penjualan perseorangan dengan menggunakan tenaga penjual (sales 

force team) yang dating ke tempat-tempat tertentu yang telah 

ditentukan dan masuk dalam target penjualan. 

4. Saluran Distribusi 

Distribusi (penempatan) adalah bagian dari bauran pemasaran yang 

mempertimbangkan cara menyampaikan produk-produk dari produsen ke 

konsumen. Perusahaan harus membuat keputusan mengenai saluran 

(channel) yang akan digunakan dalam mendistribusikan produk-produk 

mereka. PT. Sinar Sosro merupakan salah satu contoh perusahaan terbaik 

yang sukses mengolah minuman ringan (soft drink) teh, salah satu produk 

yang dihasilkan adalah teh dalam kemasan botol dengan merek Teh Botol 

Sosro. Sukses pemasaran produk dan besarnya keuntungan yang diraih 

perusahaan tidak terlepas dari strategi distribusi yang jitu dalam 

menjangkau pasar. Strategi penjualan yang dilakukan Sosro adalah dengan 

mengembangkan saluran distribusi secara luas dan terus menerus. 

Mengutamakan availability dan kualitas produk sehingga berbuah pada 

kesetiaan pelanggan. 

Distribusi Sosro mencakup hampir seluruh wilayah nasional mulai 

dari Batam, Jabotabek, Jabar, Jatim, hingga Kalimantan dan Sulawesi. 

Bahkan teh dalam kemasan botol Sosro diekspor ke Australia, Vietnam, 

Brunei Darussalam dan Amerika Serikat. Sosro dikenal memiliki jaringan 

distribusi yang sangat mengakar. Keputusan mengenai pergudangan dan 

pengendalian persediaan juga merupakan keputusan distribusi. 
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Ketersediaan (availability) menjadi kunci sukses pemasaran. Pihak Sosro 

selalu memantau outlet-outlet Sosro dari pengaruh pesaing (competitor) 

yang berniat menggantikan Teh Botol Sosro. Survei AC Nielsen beberapa 

waktu lalu menemukan availability Sosro mencapai 100 persen. Namun 

Coca-Cola juga tidak kalah kuat dalam saluran distribusi. Database Coca-

Cola diketahui memiliki ratusan ribu warung pinggir jalan yang siap 

menjajakan produk Coca-Cola termasuk Fresh tea. 

Pengembangan proses yang dilakukan oleh Sosro adalah dengan 

mengintegrasikan supply chain, seperti memiliki kebun teh sendiri. 

berbeda dengan proses distribusi produk dilakukan dengan bekerja sama 

dengan banyak agen penjualan untuk memperluas cakupan distribusi dari 

Sosro. 

E. Aspek Sumber Daya Manusia 

Setiap perusahaan tentunya berusaha untuk mendapatkan tenaga kerja 

yang tepat, baik dan berkualitas. Karena apabila pihak perusahaan tidak 

memperhitungkan hal tersebut, maka dengan sendirinya aktivitas perusahaan 

menjadi kurang efektif dan efisien. Karyawan merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari perusahaan, sehingga perusahaan harus benar-benar 

memperhatikan hal ini. Jumlah karyawan yang bekerja pada PT. Sinar Sosro 

Wilayah penjualan Kota Pontianak sampai saat ini berjumlah 29 orang, yang 

terdiri dari 1 orang pemimpin cabang (kepala cabang), 6 orang bagian 

administrasi dan keuangan, 7 orang bagian gudang dan logistik dan 15 orang 

bagian pemasaran dan promosi. 
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Waktu kerja dimulai dari 08.00WIB - 17.00 WIB yang diberlakukan 

kepada semua karyawan dengan waktu istirahat antara pukul 12.00 WIB – 

13.00 WIB. 

Sistem penggajian karyawan dilakukan setiap satu bulan sekali yang 

dibayar setiap awal bulan. Besarnya gaji yang diterima oleh setiap karyawan 

cukup bervariasi mulai dari Rp. 850.000,00 sampai dengan Rp. 2.000.000,00 

per bulan. Selain mendapatkan gaji, karyawan juga mendapatkan tunjangan 

berupa Tunjangan Hari Raya yang jumlahnya adalah sebesar satu bulan gaji. 
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BAB  IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden merupakan salah satu ciri-ciri yang dapat 

diteliti serta digunakan untuk keperluan analisis data. Berdasarkan kuesioner 

yang disebarkan pada responden diperoleh data yang meliputi: nama, alamat, 

jenis kelamin, umur, pekerjaan, pendapatan per bulan. Dari hasil kuesioner 

yang dibagikan, maka dapat diketahui gambaran konsumen yang 

mengkonsumsi Teh Botol Sosro rasa original pada PT. Sinar Sosro wilayah 

penjualan Kota Pontianak. 

1. Usia Responden 

Berdasarkan hasil penelitian, usia responden dapat dilihat dalam 

Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Usia Responden 

Usia Jumlah Persentase (%) 

11-20 tahun 13 13 
21-30 tahun 54 54 
31-40 tahun 30 30 

    Usia ≥41 tahun 3 3 
Total 100 100 % 

Sumber: Data Olahan, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 

atau 54 % berusia 21- 30 tahun. 

2. Jenis Kelamin Responden 

Berdasarkan hasil penelitian, jenis kelamin responden dapat dilihat 

dalam Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 

Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

Laki-laki 61 61 
Perempuan 39 39 

Total 100 100 % 

Sumber: Data Olahan, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 

atau 61 % berjenis kelamin laki-laki. 

3. Pendidikan Responden 

Berdasarkan hasil penelitian, pendidikan responden dapat dilihat 

dalam Tabel 4.2. 

Tabel 4.3 

Pendidikan Responden 

Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

SD 1 1 
SMP 3 3 
SMA 68 68 
DIII 20 20 
S1 7 7 
S2 1 1 

Total 100 100 % 

Sumber: Data Olahan, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa sebagian besar  

responden atau 68% berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). 

4. Pekerjaan Responden 

Berdasarkan hasil penelitian, pekerjaan responden dapat dilihat 

dalam Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 

Pekerjaan Responden 

Pekerjaan Jumlah Persentase (%) 

Mahasiswa 11 11 
Wiraswasta 4 4 

Pegawai Swasta 81 81 
Pegawai BUMN 1 1 

Ibu Rumah Tangga 3 3 
Total 100 100 % 

Sumber: Data Olahan, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 

atau 81 %  bekerja sebagai Pegawai Swasta. 

5. Penghasilan Responden 

Berdasarkan hasil penelitian, Penghasilan responden dapat dilihat 

dalam Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 

Penghasilan Responden 

Penghasilan (Rp) Jumlah Persentase (%) 

0 – 1.999.999 60 60 
2.000.000 - 3.999.999 30 30 
4.000.000 - 5.999.999 6 6 
6.000.000 – 7.999.999 1 1 
8.000.000 – 9.999.999 2 2 

≥10.000.000  1 1 
Total 100 100 % 

              Sumber: Data Olahan, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 

atau 60% memiliki penghasilan Rp. 0 – Rp 1.999.999 per bulan. 

B. Uji Instrument 

1. Uji Validitas  

Uji validitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana ketepatan 

suatu alat ukur melakukan fungsi ukurnya. Teknik yang digunakan untuk 
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uji validitas adalah korelasi Pearson Product Moment, yaitu dengan 

mengkorelasikan antara skor item pertanyaan dengan total skor item 

pertanyaan. Instrumen pengukuran dikatakan memiliki validitas yang 

tinggi, apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur yang sesuai dengan 

maksud dilakukan pengukuran tersebut. Secara statistik, angka korelasi 

yang diperoleh akan dibandingkan dengan angka korelasi  (r tabel) dengan 

tingkat signifikansi 1%.  

Hasil uji validitas instrumen bauran promosi PT. Sinar Sosro 

wilayah penjualan Kota Pontianak dapat dilihat pada Tabel 4.6: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas Instrumen 

Bauran Promosi PT Sinar Sosro Wilayah Penjualan Kota Pontianak 

(Variabel X) 

No 
Item 

Pertanyaan 

Hasil Kolerasi 

(rxy) 

r Tabel 
Kesimpulan 

 

1 

X1 

0,617 0,256 Valid 
2 0,693 0,256 Valid 

3 0,755 0,256 Valid 

4 0,737 0,256 Valid 

5 0,650 0,256 Valid 

6 

X2 

0,439 0,256 Valid 

7 0,710 0,256 Valid 

8 0,469 0,256 Valid 

9 0,760 0,256 Valid 

10 0,674 0,256 Valid 

11 
X3 

0,743 0,256 Valid 

12 0,746 0,256 Valid 

13 0,841 0,256 Valid 

14 
X4 

0,764 0,256 Valid 

15 0,802 0,256 Valid 

16 0,763 0,256 Valid 
        Sumber : Data olahan,  2015 
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Hasil uji validitas instrumen bauran promosi PT. Sinar Sosro 

wilayah penjualan Kota Pontianak seperti yang terlihat pada Tabel 4.6 

menunjukkan bahwa korelasi antara semua item (pertanyaan) dengan skor 

totalnya (rxy) menunjukkan hasil yang lebih besar dari r tabel pada tingkat 

signifikansi 1%. Item yang memiliki korelasi tertinggi yaitu pada variabel 

X₃ dengan nilai korelasi sebesar 0,841 dan valid pada tingkat signifikansi 

1%. Item yang memiliki korelasi terendah yaitu pada variabel X₂ dengan 

nilai korelasi sebesar 0,439 dan valid pada tingkat signifikansi 1%. 

Sedangkan hasil uji validitas instrumen loyalitas konsumen PT. 

Sinar Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak dapat dilihat pada Tabel 4.7  

Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas Instrumen 

Loyalitas Konsumen PT Sinar Sosro Wilayah Penjualan Kota Pontianak 

(Variabel Y) 

No 
Item 

Pertanyaan 

Hasil Kolerasi 

(rxy) 

r Tabel 
Kesimpulan 

1% 

1 P1 0,820 0,256 Valid 
2 P2 0,746 0,256 Valid 
3 P3 0,758 0,256 Valid 
4 P4 0,806 0,256 Valid 
5 P5 0,747 0,256 Valid 

     Sumber : Data olahan, 2015 

 
Hasil uji validitas instrumen loyalitas konsumen PT. Sinar Sosro 

wilayah penjualan Kota Pontianak seperti yang terlihat pada Tabel 4.7 

menunjukkan bahwa korelasi antara semua item (pertanyaan) dengan skor 

totalnya (rxy) menunjukkan hasil yang lebih besar dari r tabel pada tingkat 

signifikansi 1%. Item yang memiliki korelasi tertinggi dengan skor 

totalnya adalah item 1 (P1) dengan nilai korelasi sebesar 0,820 dan valid 

pada tingkat signifikansi 1%. Item yang memiliki korelasi terendah dengan 
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skor totalnya adalah item 2 (P₂) dengan nilai korelasi sebesar 0,746 dan 

valid pada tingkat signifikansi 1%. 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas adalah untuk mengukur instrumen yang digunakan 

benar-benar bebas dari kesalahan sehingga diharapkan dapat dipakai 

dengan aman karena instrumen yang reliabel dan akurat dapat bekerja 

dengan baik pada waktu yang berbeda-beda dan kondisi yang berbeda 

pula. Untuk pengujian reliabilitas digunakan cronbach alpha dengan 

bantuan program SPSS. Hasil uji reliabilitas instrumen bauran promosi 

PT. Sinar Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak atau variabel X dapat 

dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Bauran Promosi PT. Sinar Sosro Wilayah Penjualan Kota Pontianak (X) 

  

VARIABEL ADVERTISING (X₁) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.727 5 
         Sumber : Data Olahan, 2015 

VARIABEL SALES PROMOTION (X₂) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.604 5 
         Sumber : Data Olahan, 2015 

VARIABEL PERSONAL SELLING (X₃) 

Reliability Statistics 
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Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.674 3 
         Sumber : Data Olahan, 2015 

VARIABEL PUBLICITY (X₄) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.669 3 
         Sumber : Data Olahan, 2015 

Hasil uji reliabilitas pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa 

cronbach’s alpha pada variabel bauran promosi (advertising, sales 

promotion, personal selling dan publicity) cukup besar atau nilai tersebut 

di atas 0,60  sehingga dapat  disimpulkan bahwa semua item-item 

pengukur variabel X dari kuesioner adalah reliabel dan kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian  ini merupakan kuesioner yang handal. 

Adapun nilai cronbach’s alpha terbesar pada variabel advertising (X₁) 

yaitu sebesar 0,727. Dan nilai cronbach’s alpha terkecil pada variabel 

sales promotion (X₂) yaitu sebesar 0,604.   

Sedangkan hasil uji reliabiliitas instrumen loyalitas konsumen PT. 

Sinar Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak atau variabel Y dapat 

dilihat pada Tabel  4.9. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Loyalitas Konsumen PT. Sinar Sosro Wilayah Penjualan Kota Pontianak 

(Variabel Y) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.833 5 

         Sumber : Data Olahan, 2015 

Hasil uji reliabilitas pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa 

cronbach’s alpha yang cukup besar  yaitu 0,833 artinya nilai tersebut 

berada di atas 0,60, sehingga dapat  disimpulkan bahwa semua item-item 

pengukur variabel Y dari kuesioner adalah reliabel.  

C. Analisis Regresi Linear Berganda 

Menurut Sugiyono (2009:277) analisis ini digunakan untuk mengukur 

pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap 

variabel terikat. Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara variabel bebas bauran 

promosi yang terdiri dari advertising (X₁), sales promotion (X₂), direct 

marketting (X3) dan publicity (X4) dengan loyalitas konsumen Teh Botol 

Sosro  pada PT. Sinar Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak. 

Adapun hasil olahan data dengan menggunakan program SPSS 18 

(Statistical Package for Social Science 18) dapat dirangkum melalui Tabel 

4.10. 
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Tabel 4.10 

Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) .547 .561  .974 .000      

Advertising .465 .131 .352 3.544 .001 .537 .342 .289 .670 1.492 

Sales 

promotion 

-.120 .107 -.100 -

1.123 

.264 .065 -.114 -

.091 

.843 1.186 

Personal 

Selling 

.249 .080 .284 3.097 .003 .452 .303 .252 .788 1.268 

Publicity .153 .093 .162 1.652 .102 .366 .167 .135 .689 1.451 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data Olahan, 2015 

Dari Tabel 4.10 dapat diketahui persamaan regresi linear sederhana 

sebagai berikut: 

Ŷ  =  0,547 + 0,465X1  - 0,120X2 + 0,249X3 + 0,153X4  

Model persamaan regresi yang dapat dituliskan dari hasil tersebut 

dalam bentuk persamaan regresi standardized adalah sebagai berikut : 

1. Koefisien regresi (a) bo sebesar 0,547 menerangkan bahwa apabila 

advertising (X1), sales promotion (X2), personal selling (X3) dan publicity 

(X4) sama dengan 0 (nol), maka loyalitas konsumen untuk membeli Teh 

Botol Sosro pada PT. Sinar Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak 

sebesar 0,547. 

2. Nilai koefisien regresi untuk variabel advertising (b1) yang diperoleh 

adalah sebesar 0,465 yang berarti bahwa jika advertising (X1) meningkat 

sebesar satu satuan dengan catatan semua variabel lain sama dengan nol 
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(0), maka loyalitas konsumen Teh Botol Sosro pada PT. Sinar Sosro 

wilayah penjualan Kota Pontianak akan mengalami peningkatan sebesar 

0,465. 

3. Nilai koefisien regresi untuk variabel sales promotion (b2) yang diperoleh 

adalah sebesar -0,120, yang berarti bahwa jika sales promotion (X2) 

meningkat sebesar satu satuan dengan catatan semua variabel lain sama 

dengan nol (0), maka loyalitas konsumen Teh Botol Sosro pada PT. Sinar 

Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak akan mengalami penurunan 

sebesar 0,120. 

4. Nilai koefisien regresi untuk variabel personal selling (b3) yang diperoleh 

adalah sebesar 0,249 yang bearti bahwa jika personal selling (X3) 

meningkat sebesar satu satuan dengan catatan semua variabel lain sama 

dengan nol (0), maka loyalitas konsumen Teh Botol Sosro  pada PT. Sinar 

Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak akan mengalami peningkatan 

sebesar 0,249. 

5. Nilai koefisien regresi untuk variabel publicity (b4) yang diperoleh adalah 

sebesar 0,153 yang bearti bahwa jika publicity (X4) meningkat sebesar satu 

satuan dengan catatan semua variabel lain sama dengan nol (0), maka 

loyalitas konsumen Teh Botol Sosro pada PT. Sinar Sosro wilayah 

penjualan Kota Pontianak akan mengalami peningkatan sebesar 0,153. 
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D. Analisis Koefisien Korelasi Ganda (R) 

Tabel 4.11 

Hasil Perhitungan Analisis Koefisien Kolerasi Ganda (R) 
Model Summaryb 

Model 

R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

dimension0 1 .609a .370 .344 .489 .370 13.973 4 95 .000 

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1 
b. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data Olahan, 2015 

Pada Tabel 4.11 diketahui bahwa nilai r = 0,609. Dari hasil analisis 

korelasi sederhana (r) didapat korelasi antara bauran promosi dengan loyalitas 

konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang baik antara 

bauran promosi dengan loyalitas konsumen, dimana jika semakin baik 

promosi yang dilakukan maka semakin meningkat pula loyalitas konsumen. 

E. Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.12 

Hasil Perhitungan Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

 
Model Summaryb 

Model 

R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

dimension0 1 .609a .370 .344 .489 .370 13.973 4 95 .000 

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1 
b. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data Olahan, 2015 

Pada Tabel 4.12 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R2) yang 

diperoleh sebesar 0,370. Hal ini berarti bahwa 37% (1 x 0,370 x 100%) 

loyalitas konsumen Teh Botol Sosro pada PT. Sinar Sosro wilayah penjualan 

Kota Pontianak dapat dijelaskan oleh bauran promosi, sedangkan sisanya yaitu 

sebesar 63% (1 - 0,370 x 100%) loyalitas konsumen Teh Botol Sosro pada PT. 
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Sinar Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak dipengaruhi oleh variabel-

variabel lainnya yang tidak diteliti. 

F. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis ini dilakukan bertujuan untuk melihat bagaimana 

pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Pengujian 

hipotesis ini terdiri atas uji hipotesis secara simultan dan uji hipotesis secara 

parsial. Adapun hasil dari pengujian tersebut akan dijelaskan dibawah ini. 

1. Uji Serempak/Simultan/Secara bersama-sama (Uji F)  

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependennya.  

Tahap-tahap dalam uji F adalah membuat suatu hipotesis kemudian 

dilanjutkan dengan membandingkan F hasil perhitungan dengan F tabel. 

Kriteria keputusan yang dapat diambil mengacu pada kriteria : jika F 

hitung lebih besar dari F tabel (Fhitung > Ftabel), maka Ho ditolak dan H1 

diterima. Sebaliknya jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel 

(Fhitung ≤ F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

H0 =    bauran promosi (advertising, sales promotion. personal selling dan 

publicity) secara simultan (bersama-sama) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas konsumen Teh Botol Sosro pada PT. 

Sinar Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak 
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H1 =  bauran promosi (advertising, sales promotion. personal selling dan 

publicity) secara simultan (bersama-sama)  berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas konsumen Teh Botol Sosro pada PT. Sinar Sosro 

wilayah penjualan Kota Pontianak 

Hasil perhitungan Uji F dapat dilihat pada  Tabel 4.13 berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Perhitungan Uji F (Secara Simultan) 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 13.371 4 3.343 13.973 .000a 

Residual 22.727 95 .239   

Total 36.098 99    

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

       Sumber: Data Olahan, 2015 

Dari hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa nilai F hitung 

sebesar 13,973 > F tabel sebesar 2,47 serta memiliki nilai signifikan (sig) 

sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 artinya bauran promosi 

(advertising, sales promotion. personal selling dan publicity) secara 

simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

konsumen Teh Botol Sosro rasa original pada PT. Sinar Sosro wilayah 

penjualan Kota Pontianak, dengan kata lain H0 ditolak dan H1 diterima. 

2. Uji Parsial (Uji T) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada atau tidak pengaruh 

semua variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial (sendiri-

sendiri). Oleh karena itu, uji t ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

variabel bebas (bauran promosi) secara parsial (sendiri-sendiri) 
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berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen Teh Botol Sosro pada 

PT. Sinar Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak. 

Tahap-tahap dalam uji t adalah membuat suatu hipotesis kemudian 

dilanjutkan dengan membandingkan t hasil perhitungan dengan t tabel. 

Kriteria keputusan yang dapat diambil mengacu pada kriteria : jika t hitung 

lebih besar dari t tabel (t hitung > t tabel), maka Ho ditolak dan H1 

diterima. Sebaliknya jika t hitung lebih kecil atau sama dengan t tabel (t 

hitung ≤ t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

           Hasil perhitungan Uji T dapat dilihat pada  Tabel 4.14 berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Perhitungan Uji T (Secara Parsial) 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) .547 .561  .974 .333      

X1 .465 .131 .352 3.544 .001 .537 .342 .289 .670 1.492 

X2 -.120 .107 -.100 -

1.123 

.264 .065 -.114 -

.091 

.843 1.186 

X3 .249 .080 .284 3.097 .003 .452 .303 .252 .788 1.268 

X4 .153 .093 .162 1.652 .102 .366 .167 .135 .689 1.451 

a. Dependent Variable: Y 

 

Uji t dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pengaruh Parsial advertising (X1) terhadap loyalitas konsumen Teh 

Botol Sosro pada PT. Sinar Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak 

(Y). 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut : 
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H0 = variabel advertising (X1) secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas konsumen Teh Botol Sosro rasa 

PT. Sinar Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak 

H1 =  variabel advertising (X1) secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas konsumen Teh Botol Sosro pada PT. Sinar 

Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak. 

Dari hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa Nilai t hitung 

variabel advertising (X1) yang diperoleh adalah sebesar 3,544. 

Sedangkan nilai t tabel dapat dicari dengan menggunakan derajat 

kebebasan (dk) = n – 2 (jumlah data), dan tingkat signifikansi (α) = 

0,05. Jadi, nilai derajat kebebasan (dk) = 100 – 2 = 98, dan tingkat 

signifikansi (α) = 0,05, sehingga nilai t tabel yang dihasilkan adalah 

sebesar 1,980. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari t 

tabel (3,544 > 1,980) yang berarti H1 diterima dan H0 ditolak, sehingga 

advertising (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas konsumen Teh Botol Sosro pada PT. Sinar Sosro wilayah 

penjualan Kota Pontianak. Hal ini juga terlihat dari tingkat signifikan 

variabel advertising (X1) sebesar 0,001 yang lebih kecil dari pada 0,05 

(0,001 < 0,05). 

b. Pengaruh Parsial sales promotion (X2) terhadap loyalitas konsumen 

Teh Botol Sosro pada PT. Sinar Sosro wilayah penjualan Kota 

Pontianak (Y). 
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Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

   H0 =   variabel sales promotion (X2) secara parsial tidak berpengaruh   

signifikan terhadap loyalitas konsumen Teh Botol Sosro rasa 

PT. Sinar Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak 

H1 =  variabel sales promotion (X2) secara parsial berpengaruh   

signifikan terhadap loyalitas konsumen Teh Botol Sosro pada 

PT. Sinar Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak 

Dari hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa Nilai t hitung 

variabel sales promotion (X2) yang diperoleh adalah sebesar -1,123. 

Sedangkan nilai t tabel dapat dicari dengan menggunakan derajat 

kebebasan (dk) = n – 2 (jumlah data), dan tingkat signifikansi (α) = 

0,05. Jadi, nilai derajat kebebasan (dk) = 100 – 2 = 98, dan tingkat 

signifikansi (α) = 0,05, sehingga nilai t tabel yang dihasilkan adalah 

sebesar 1,980. Hal ini menunjukkan bahawa t hitung lebih kecil dari t 

tabel (-1,123 < 1,980) yang berarti H1 ditolak dan H0 diterima, 

sehingga sales promotion (X2) secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas konsumen Teh Botol Sosro pada PT. 

Sinar Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak. Hal ini juga terlihat 

dari tingkat signifikan variabel sales promotion (X2) sebesar 0,264 

yang lebih besar dari pada 0,05 (0,264 > 0,05). 
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c. Pengaruh Parsial personal selling (X3) terhadap loyalitas konsumen 

Teh Botol Sosro pada PT. Sinar Sosro wilayah penjualan Kota 

Pontianak (Y). 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H0 =    variabel personal selling (X3) secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas konsumen Teh Botol Sosro pada 

PT. Sinar Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak 

H1 =  variabel personal selling (X3) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas konsumen Teh Botol Sosro pada 

PT. Sinar Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak 

Dari hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa Nilai t hitung 

variabel personal selling (X3) yang diperoleh adalah sebesar 3,097. 

Sedangkan nilai t tabel dapat dicari dengan menggunakan derajat 

kebebasan (dk) = n – 2 (jumlah data), dan tingkat signifikansi (α) = 

0,05. Jadi, nilai derajat kebebasan (dk) = 100 – 2 = 98, dan tingkat 

signifikansi (α) = 0,05, sehingga nilai t tabel yang dihasilkan adalah 

sebesar 1,980. Hal ini menunjukkan bahawa t hitung lebih besar dari 

t tabel (3,097 > 1,980) yang berarti H1 diterima dan H0 ditolak, 

sehingga personal selling (X3) secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas konsumen Teh Botol Sosro pada PT. Sinar Sosro 

wilayah penjualan Kota Pontianak. Hal ini juga terlihat dari tingkat 

signifikan variabel personal selling (X3) sebesar 0,003 yang lebih 

kecil dari pada 0,05 (0,003 < 0,05). 
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d. Pengaruh Parsial publicity (X4) terhadap loyalitas konsumen Teh Botol 

Sosro pada PT. Sinar Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak (Y) 

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

H0 = variabel publicity (X4) secara parsial tidak berpengaruh  

signifikan terhadap loyalitas konsumen Teh Botol Sosro pada 

PT. Sinar Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak 

H1   =  variabel publicity (X4) secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas konsumen Teh Botol Sosro pada PT. Sinar 

Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak. 

Dari hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa Nilai t hitung 

variabel publicity (X4) yang diperoleh adalah sebesar 1,652. 

Sedangkan nilai t tabel dapat dicari dengan menggunakan derajat 

kebebasan (dk) = n – 2 (jumlah data), dan tingkat signifikansi (α) = 

0,05. Jadi, nilai derajat kebebasan (dk) = 100 – 2 = 98, dan tingkat 

signifikansi (α) = 0,05, sehingga nilai t tabel yang dihasilkan adalah 

sebesar 1,980. Hal ini menunjukkan bahawa t hitung lebih kecil dari t 

tabel (1,652 < 1,980) yang berarti H1 ditolak dan H0 diterima, 

sehingga publicity (X4) secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas konsumen Teh Botol Sosro pada PT. Sinar Sosro 

wilayah penjualan Kota Pontianak. Hal ini juga terlihat dari tingkat 

signifikan variabel  publicity (X4) sebesar 0,102 yang lebih besar dari 

pada 0,05 (0,102 > 0,05). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Responden dalam penelitian ini sebagian besar memiliki umur antara 21-

31 tahun, berjenis kelamin laki-laki, bekerja sebagai pegawai swasta, 

berpendidikan terakhir tamatan SMA dan memiliki penghasilan rata-rata 

setiap bulannya Rp. 0 – Rp. 1.999.999. 

2. Hasil uji validitas, baik variabel bauran promosi (advertising, sales 

promotion, personal selling dan publicity) PT. Sinar Sosro wilayah 

penjualan Kota Pontianak sebagai variabel bebas maupun loyalitas 

konsumen PT. Sinar Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak sebagai 

variabel terikat menunjukkan bahwa daftar kuesioner yang disampaikan 

kepada responden telah memenuhi persyaratan validitas. Karena pada uji 

validitas variabel X maupun variabel Y nilai korelasi antara semua item 

(pertanyaan) dengan skor totalnya (rxy) menunjukkan hasil yang lebih 

besar dari r tabel pada tingkat signifikan 1%. 

3. Hasil uji reliabilitas, bauran promosi (advertising, sales promotion, 

personal selling dan publicity) PT. Sinar Sosro wilayah penjualan Kota 

Pontianak sebagai variabel bebas loyalitas konsumen PT. Sinar Sosro 

wilayah penjualan Kota Pontianak sebagai variabel terikat menunjukkan 

bahwa daftar kuesioner yang disampaikan kepada responden telah 
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memenuhi persyaratan reliabilitas. Karena memiliki koefisien cronbach’s 

alpha sama dengan 0,60 atau lebih. 

4. Hasil uji regresi linear berganda yang telah dilakukan menunjukkan hal-

hal sebagai berikut : 

Persamaan atau estimasi regresi yang dapat dituliskan berdasarkan hasil 

pengolahan data dapat dituliskan : Ŷ  =  0,547 + 0,465X1  - 0,120X2                             

+ 0,249X3 + 0,153X4 

5. Analisis koefisien korelasi ganda diperoleh hasil R = 0,609. Dari hasil 

analisis korelasi sederhana (r) didapat korelasi antara bauran promosi 

dengan loyalitas konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan 

yang kuat antara bauran promosi dengan loyalitas konsumen. 

6. Analisis koefisien determinasi (r2) menunjukkan bahwa 37% (1 x 0,370 x 

100%) loyalitas konsumen Teh Botol Sosro pada PT. Sinar Sosro wilayah 

penjualan Kota Pontianak dapat dijelaskan oleh bauran promosi, 

sedangkan sisanya yaitu sebesar 63% (1 - 0,370 x 100%) loyalitas 

konsumen Teh Botol Sosro pada PT. Sinar Sosro wilayah penjualan Kota 

Pontianak dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini.  

7. Uji hipotesis pengaruh simultan (uji F) menunjukkan bahwa hasil analisis 

regresi dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 13,973 > F tabel 

sebesar 2,47 serta memiliki nilai signifikan (sig) sebesar 0,000 yang lebih 

kecil dari 0,05, artinya bauran promosi (advertising, sales promotion. 

personal selling dan publicity) secara simultan (bersama-sama) 
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berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen Teh Botol Sosro rasa 

original pada PT. Sinar Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak, dengan 

kata lain H0 ditolak dan H1 diterima.  

8. Uji hipotesis pengaruh parsial (uji T) menunjukkan bahwa Nilai t hitung 

variabel advertising (X1) yang diperoleh adalah sebesar 3,544. Sedangkan 

nilai t tabel dapat dicari dengan menggunakan derajat kebebasan (dk) = n 

– 2 (jumlah data), dan tingkat signifikansi (α) = 0,05. Jadi, nilai derajat 

kebebasan (dk) = 100 – 2 = 98, dan tingkat signifikansi (α) = 0,05, 

sehingga nilai t tabel yang dihasilkan adalah sebesar 1,980. Hal ini 

menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel (3,544 > 1,980) yang 

berarti H1 diterima dan H0 ditolak, sehingga advertising (X1) secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen Teh Botol Sosro pada 

PT. Sinar Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak. Hal ini juga terlihat 

dari tingkat signifikan variabel advertising (X1) sebesar 0,001 yang lebih 

kecil dari pada 0,05 (0,001 < 0,05). Uji parsial (uji t) variabel sales 

promotion (X2) diperoleh nilai t hitung adalah sebesar -1,123. Sedangkan 

nilai t tabel dapat dicari dengan menggunakan derajat kebebasan (dk) = n 

– 2 (jumlah data), dan tingkat signifikansi (α) = 0,05. Jadi, nilai derajat 

kebebasan (dk) = 100 – 2 = 98, dan tingkat signifikansi (α) = 0,05, 

sehingga nilai t tabel yang dihasilkan adalah sebesar 1,980. Hal ini 

menunjukkan bahawa t hitung lebih kecil dari t tabel (-1,123 < 1,980) 

yang berarti H1 ditolak dan H0 diterima, sehingga sales promotion (X2) 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen 
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Teh Botol Sosro pada PT. Sinar Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak. 

Hal ini juga terlihat dari tingkat signifikan variabel sales promotion (X2) 

sebesar 0,264 yang lebih besar dari pada 0,05 (0,264 > 0,05). Uji parsial 

(uji t) variabel personal selling (X3) diperoleh nilai t hitung adalah sebesar 

3,097. Sedangkan nilai t tabel dapat dicari dengan menggunakan derajat 

kebebasan (dk) = n – 2 (jumlah data), dan tingkat signifikansi (α) = 0,05. 

Jadi, nilai derajat kebebasan (dk) = 100 – 2 = 98, dan tingkat signifikansi 

(α) = 0,05, sehingga nilai t tabel yang dihasilkan adalah sebesar 1,980. Hal 

ini menunjukkan bahawa t hitung lebih besar dari t tabel (3,097 > 1,980) 

yang berarti H1 diterima dan H0 ditolak, sehingga personal selling (X3) 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen Teh 

Botol Sosro pada PT. Sinar Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak. Hal 

ini juga terlihat dari tingkat signifikan variabel personal selling (X3) 

sebesar 0,003 yang lebih kecil dari pada 0,05 (0,003 < 0,05). Uji parsial  

(uji t) variabel publicity (X4) diperoleh nilai t hitung adalah sebesar 1,652. 

Sedangkan nilai t tabel dapat dicari dengan menggunakan derajat 

kebebasan (dk) = n – 2 (jumlah data), dan tingkat signifikansi (α) = 0,05. 

Jadi, nilai derajat kebebasan (dk) = 100 – 2 = 98, dan tingkat signifikansi 

(α) = 0,05, sehingga nilai t tabel yang dihasilkan adalah sebesar 1,980. Hal 

ini menunjukkan bahawa t hitung lebih kecil dari t tabel (1,652 < 1,980) 

yang berarti H1 ditolak dan H0 diterima, sehingga publicity (X4) secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen Teh 

Botol Sosro pada PT. Sinar Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak. Hal 



85 
 

 

ini juga terlihat dari tingkat signifikan variabel publicity (X4) sebesar 

0,102 yang lebih besar dari pada 0,05 (0,102 > 0,05). 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka 

diajukan saran sebagai pelengkap terhadap hasil penelitian yang dapat 

diberikan sebagai berikut : 

1. Disarankan agar perusahaan bisa mempertahankan bauran promosi yang 

sudah dianggap baik dan bahkan harus lebih meningkatkan lagi variabel 

bauran promosi seperti sales promotion dan publicity, sehingga konsumen 

selalu setia untuk membeli dan mengkonsumsi Teh Botol Sosro pada PT. 

Sinar Sosro wilayah penjualan Kota Pontianak. 

2. Perlunya upaya untuk meningkatkan variabel sales promotion dan 

publicity, cara yang dapat dicoba untuk memotivasi konsumen guna 

meningkatkan tingkat pembelian dan loyalitas adalah lebih seringnya 

mengadakan promo-promo atau undian berhadiah, cara lain yang bisa 

digunakan adalah dengan menyelenggarakan acara dengan tema tertentu 

yang berkaitan dengan produk teh botol sosro, misal acara kuliner dengan 

tema tagline ‘apapun makanannya, minumnya Teh botol Sosro’. Acara 

seperti ini dapat merangsang konsumen untuk membeli produk-produk 

Teh botol Sosro. 
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