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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pada era sekarang ini perekonomian semakin berkembang pesat. 

Dengan semakin berkembangnya perekonomian tentunya persaingan yang 

terjadi dalam dunia bisnis akan semakin ketat, baik dalam industri 

manufaktur maupun industri jasa. Bangkitnya industri manufaktur di 

Indonesia, dapat menjadi kekuatan ekonomi bagi Indonesia dalam 

menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) (Kemenperin, 2016). 

Industri manufaktur memberikan kontribusi besar terhadap PDB Nasional 

sebesar 18,1 %. Pencapaian tersebut meningkat dari tahun sebelumnya 

yaitu 17,8 % terhadap PDB Nasional. Sumbangan terbesar diberikan oleh 

sektor makanan dan minuman, kemudian barang logam, alat angkutan 

serta industri kimia, farmasi, dan obat tradisional (Kemenperin, 2016). 

Sektor makanan dan minuman merupakan salah satu sektor yang 

pertumbuhannya tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari sumbangan nilai 

ekspor produk makanan dan minuman yang mengalami kenaikan 4,05 %. 

Pada bulan Mei 2014 sebesar 2,175 miliar dolar AS menjadi 2,26 miliar 

dolar AS. Pemerintah menjadikan sektor makanan dan minuman menjadi 

prioritas sebagai salah satu sektor untuk mendorong industri sebagai 

penggerak ekonomi nasional (Kemenperin, 2016). Dengan adanya hal 
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tersebut, saat ini banyak produsen minuman yang bermunculan. 

Khususnya produsen minuman dalam kemasan. 

 Banyaknya produsen minuman dalam kemasan yang bermunculan, 

didukung dengan adanya perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia saat 

ini yang cenderung serba instan. Termasuk dalam mengonsumsi minuman, 

masyarakat menginginkan kepraktisan saat mengonsumsinya.  Para pelaku 

usaha banyak bermunculan untuk menciptakan produk minuman siap 

minum atau Ready to Drink (RTD) untuk memenuhi keinginan konsumen 

saat ini. Banyak perusahaan menawarkan teh siap minum dalam kemasan 

untuk memenuhi keinginan konsumen akan minuman yang praktis. Hal 

tersebut dikarenakan jumlah konsumsi teh dalam kemasan di Indonesia 

menduduki posisi kedua setelah air mineral. Jumlah konsumsi teh dalam 

kemasan di Indonesia sebanyak 2 miliar liter atau sebanyak 1,07 pon (0,5 

kg) daun teh per orang setahun (CNN Indonesia, 2015).  

 PT. Sinar Sosro merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

industri minuman teh. Perusahaan ini merupakan perusahaan pelopor teh 

siap minum dalam kemasan botol yang pertama di Indonesia dan di dunia.  

Pada tahun 1940, perusahaan ini memulai usahanya dengan memproduksi 

dan memasarkan teh seduh dengan merek Teh Cap Botol. Kemudian pada 

tahun 1969, mulai memproduksi teh siap minum atau ready to drink tea  

dalam kemasan botol dengan nama Tehbotol Sosro. Dalam menjalankan 

bisnisnya PT. Sinar Sosro memiliki filosofi, yakni NIAT BAIK yang 

dijabarkan dalam 3K dan RL yang mempunyai arti peduli terhadap 



3 
 

Kualitas, peduli terhadap Keamanan, peduli terhadap Kesehatan Produk 

serta Ramah Lingkungan (Sinarsosro.id, 2016). 

 PT. Sinar Sosro memiliki beberapa macam produk yaitu Tehbotol 

Sosro, Fruit Tea Sosro, S-Tee, Tebs, Country Choice dan Air Mineral 

Prim-A (Sinarsosro.id, 2016). Dari berbagai macam produk teh PT. Sinar 

Sosro, Tehbotol Sosro menjadi produk paling laku dipasaran (topbrand-

award.com, 2017). Kesuksesan Tehbotol Sosro sebagai produk teh dalam 

kemasan tentunya akan diikuti oleh pesaing – pesaing baru yang semakin 

banyak bermunculan. Kemunculan pesaing baru tidak boleh dipandang 

remeh oleh produsen. Jika semakin banyak pesaing yang bermunculan, 

maka persaingan akan semakin ketat.  

Tabel 1.1 

Top Brand Index Teh Dalam Kemasan Siap Minum  

Sumber: topbrand-award.com, 2017    

 Pada tabel 1.1 dapat dilihat beberapa pesaing dari Tehbotol Sosro. 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pesaing terbesar Tehbotol Sosro 

saat ini yaitu Teh Pucuk Harum dari PT. Mayora Indah Tbk. Teh Pucuk 

Harum mampu menempati posisi kedua di bawah posisi Tehbotol Sosro. 

Merek 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tehbotol Sosro 

Teh Pucuk Harum  

Teh Gelas 

Ultra Teh Kotak 

Frestea 

49,6% 

- 

4,3% 

5,9% 

14,4% 

59,5% 

1,9% 

3,1% 

4,8% 

10,4% 

51,0% 

5,1% 

2,9% 

8,1% 

11,3% 

47,8% 

4,1% 

3,6% 

9,1% 

15,2% 

33.8% 

24.8% 

13.1% 

8.1% 

7.2% 

32.0% 

22.7% 

12.6% 

6.8% 

6.3% 

http://www.sinarsosro.id/
http://www.sinarsosro.id/
http://www.topbrand-award.com/
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Kemunculan Teh Pucuk Harum menjadi ancaman besar bagi Tehbotol 

Sosro saat ini.  

 Top Brand Index diukur melalui tiga variabel yaitu Mind Share , 

Market Share dan Commitment Share. Mind Share menunjukkan kekuatan 

merek dibenak konsumen. Market Share  menunjukkan kekuatan merek di 

pasar tertentu dalam hal perilaku pembelian aktual konsumen. 

Commitment Share menunjukkan kekuatan merek dalam mendorong 

konsumen untuk membeli merek itu di masa depan (topbrand-award.com, 

2017).  

 Tehbotol Sosro mampu menempati  posisi  pertama dalam kurun 

waktu beberapa tahun terakhir dalam top brand award sebagai merek teh 

populer dalam kemasan siap minum. Namun, dalam kurun waktu  2013 

hingga 2017 terjadi penurunan persentase Top Brand Index (TBI)  secara 

terus menerus dari 59,5 % menjadi 32,0 %. Penurunan persentase tersebut 

dapat menandakan adanya permasalahan loyalitas merek pada Tehbotol 

Sosro. Karena loyalitas merek masuk dalam salah satu variabel 

pengukuran dalam TBI yaitu commitment share. Untuk menyikapi hal 

tersebut, perusahaan harus mampu menentukan strategi agar pelanggan 

tetap setia pada produk perusahaan sehingga posisi Tehbotol Sosro dalam 

top brand index tetap mampu dipertahankan.  

 Loyalitas merek merupakan sikap pelanggan untuk membeli ulang 

merek tersebut di masa yang akan datang. Loyalitas merek sangat 

diperlukan perusahaan untuk terus meningkatkan penjualan. Apabila 
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pelanggan setia terhadap produk atau merek yang dikonsumsinya maka 

akan selalu membeli ulang produk tersebut. Pembelian ulang yang terus 

menerus ini dapat menunjukkan loyalitas pelanggan terhadap merek 

(Sumarwan, 2015). Loyalitas merek sangat diperlukan perusahaan untuk 

terus meningkatkan penjualan. Apabila loyalitas merek dari sebuah produk 

tinggi, maka dapat meningkatkan penjualan dan minat pelanggan baru 

untuk memilih produk tersebut.        

 Pelanggan yang bersikap loyal terhadap merek tentu ada faktor 

yang dapat mempengaruhinya. Faktor yang dapat mempengaruhi loyalitas 

merek diantaranya brand awareness dan brand trust (Prasetya, 2016), 

kepuasan konsumen (Oktaviani, 2016). Prabowo (2013) menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh signifikan secara parsial citra merek dan kualitas 

produk terhadap loyalitas merek. Salim (2017) menyatakan bahwa 

variabel citra merek berpengaruh dominan terhadap loyalitas merek. 

 Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu citra merek dan 

kualitas produk. Penelitian Bastian (2014), Salim (2017), Prasetya (2016), 

Prabowo (2013) menunjukkan bahwa citra merek berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap loyalitas merek. Dengan melihat hasil penelitian 

terdahulu, maka dapat diketahui bahwa citra merek sangat penting bagi 

suatu perusahaan untuk tetap mendapatkan posisi di hati pelanggan.  

 Tehbotol Sosro selama ini dikenal sebagai teh siap minum dalam 

kemasan botol pertama yang ada di Indonesia dan dunia. Sehingga banyak 

masyarakat ketika mencari produk teh dalam kemasan botol selalu ingat 
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dengan produk Tehbotol Sosro. Namun, dengan semakin berkembangnya 

industri minuman maka semakin tinggi pula persaingan antar produk teh 

dalam kemasan siap minum. Untuk menghadapi para pesaingnya, maka 

perusahaan dituntut untuk mampu mempertahankan pelanggannya agar 

tidak mudah beralih ke merek pesaing. Salah satu caranya yaitu dengan 

membentuk citra merek yang kuat di benak konsumen. 

 Jika dilihat dari tabel 1.1, juga terjadi permasalahan terhadap citra 

merek yang dimiliki oleh Tehbotol Sosro. Persentase TBI Tehbotol Sosro 

mengalami penurunan seiring dengan kenaikan persentase dari merek 

pesaingnya. Penurunan persentase tersebut ada kaitannya dengan citra 

merek karena dalam pengukuran TBI salah satunya  menggunakan 

variabel mind share. Mind share merupakan ukuran kekuatan merek di 

benak konsumen.  

 Citra merek merupakan persepsi yang dimiliki oleh konsumen 

terhadap suatu merek. Ketika melakukan pembelian, seorang konsumen 

akan mempertimbangkan citra merek dari produk yang akan dibelinya. 

Apabila Tehbotol Sosro memiliki citra merek yang positif dimata 

konsumen maka dapat dijadikan pertimbangan oleh konsumen dalam 

memilih produk dan bahkan dapat mendasari alasan konsumen untuk loyal 

terhadap merek. Produk yang tidak memiliki citra merek yang baik, maka 

akan sulit bersaing untuk mempertahankan konsumen dan mendapatkan 

konsumen baru (Bastian, 2014).  
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 Citra merek positif yang dimiliki perusahaan dapat diciptakan 

melalui kualitas produk yang diberikan perusahaan kepada konsumen. 

Setiap perusahaan dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif. 

Perusahaan harus mampu memahami produk seperti apa yang diinginkan 

konsumen dan dapat memuaskan konsumen. Dengan menjaga kualitas 

produk yang telah dimiliki perusahaan selama ini dirasa sangat penting 

agar perusahaan mendapatkan keunggulan yang kompetitif. Produk yang 

memiliki kualitas baik, tentunya akan mendorong konsumen untuk 

melakukan pembelian ulang dimasa datang, yang kemudian akan menjadi 

bahan pertimbangan konsumen untuk bersikap loyal terhadap merek yang 

dibelinya.     

 Ketika melakukan pembelian teh siap minum dalam kemasan, 

konsumen tidak hanya memilih produk teh yang dapat menghilangkan rasa 

dahaga, namun juga produk yang dapat memberikan manfaat. Konsumen 

tentu akan mempertimbangkan keamanan produk maupun manfaat produk 

bagi kesehatan tubuh. Tehbotol sosro dikenal sebagai teh yang selalu 

menjaga kualitasnya. Tehbotol Sosro memiliki rasa teh asli  yang tidak 

dimiliki oleh para pesaingnya. Sehingga dengan adanya rasa teh asli yang 

dimiliki oleh Tehbotol Sosro akan dapat memeberikan manfaat bagi 

konsumen yang mengonsumsinya.  

 Penelitian Oktaviani (2016) dan Sagiyanto (2015) menunjukkan 

bahwa kualitas produk berpengaruh positif terhadap loyalitas merek. 

Penelitian Prabowo (2013) menunjukkan bahwa kualitas produk dan citra 
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merek memiliki pengaruh parsial maupun simultan terhadap loyalitas 

merek. Dari hasil penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa kualitas 

produk memiliki peran penting bagi konsumen sebagai penentu tingkat 

loyalitas terhadap produk yang akan dibelinya (Oktaviani, 2016). Ketika 

produsen mengabaikan kualitas produknya, maka konsumen akan dengan 

mudah mengalihkan pilihannya pada produk merek lain. Apabila suatu 

produk telah memiliki kualitas seperti harapan konsumen, maka konsumen 

akan merasa puas pada produk dari merek tersebut. Sehingga konsumen 

tidak akan mudah beralih ke merek lain.  

 Penjelasan di atas dapat membuktikan bahwa variabel citra merek 

dan kualitas produk memiliki keterkaitan untuk menciptakan suatu 

loyalitas merek. Konsumen yang memiliki sifat loyalitas merek yang 

tinggi terhadap suatu merek tentu ada pertimbangan-pertimbangan 

sebelumnya. Diantaranya citra merek dan kualitas produk dari merek yang 

akan dibelinya. Semakin baik kualitas produk yang dimiliki perusahaan 

maka semakin baik citra merek dari suatu produk. Citra merek dan kualitas 

produk dirasa penting untung dimiliki suatu perusahaan untuk 

mempertahankan mereknya agar tetap bertahan dipasaran.       

  Berdasarkan adanya fenomena yang telah diuraikan pada latar 

 belakang di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul 

 “Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk terhadap Loyalitas 

 Merek Tehbotol Sosro”  
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B. Perumusan Masalah 

  

 Tehbotol Sosro mengalami permasalahan dalam beberapa tahun 

terakhir. Persentase Tehbotol Sosro dalam Top Brand Index sebagi merek 

populer kategori teh siap minum dalam kemasan mengalami penurunan 

terus menerus. Penurunan persentase tersebut disebabkan karena semakin 

banyaknya pesaing yang muncul dengan berbagai macam keunggulan 

produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Kehadiran produk pesaing 

tersebut menjadi ancaman bagi Tehbotol Sosro khususnya dalam hal 

mempertahankan loyalitas pelanggan pada merek perusahaan. Apabila 

penurunan persentase terus terjadi, maka perusahaan akan mengalami 

kerugian karena semakin sedikit pelanggan yang loyal terhadap mereknya. 

 Permasalahan yang dialami Tehbotol Sosro tersebut ada kaitannya 

dengan citra merek dan kualitas produk yang dimiliki Tehbotol Sosro. 

Apabila suatu merek memiliki kualitas produk yang baik sesuai yang 

diharapkan oleh konsumen, maka merek tersebut akan memiliki persepsi 

yang baik di benak konsumen. Persepsi baik tersebut dapat mempengaruhi 

citra merek yang dimiliki suatu produk.  

 Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat merumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut:    

1. Apakah citra merek berpengaruh terhadap loyalitas merek pada produk 

Tehbotol Sosro ? 

2. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas merek pada 

produk Tehbotol Sosro ? 
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3. Apakah citra merek dan kualitas produk berpengaruh secara bersama-

sama terhadap loyalitas merek pada produk Tehbotol Sosro ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 

a. Untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap loyalitas merek 

pada produk Tehbotol Sosro. 

b. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas 

merek pada produk Tehbotol Sosro. 

c. Untuk mengetahui pengaruh citra merek dan kualitas produk secara 

bersama – sama terhadap loyalitas merek pada produk Tehbotol 

Sosro.   

2. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Perusahaan 

  Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi 

bagi pihak pemasaran PT Sinar Sosro dalam menentukan kebijakan 

yang akan digunakan dimasa mendatang.   

2. Bagi Akademisi   

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi 

yang membacanya khususnya tentang citra merek, kualitas produk 

dan loyalitas merek. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan 

sebagai salah satu refrensi untuk penelitian yang akan datang.   


