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Saat ini semakin banyak produk teh siap minum dalam kemasan yang sejenis dengan 

berbagai keunggulan sehingga membuat konsumen lebih leluasa memilih produk 

yang sesuai dengan keinginannya. Salah satu produk tersebut adalah teh botol sosro 

yang merupakan pemimpin pasar di segmen teh siap minum dalam kemasan. Dengan 

persaingan bisnis yang semakin ketat menyebabkan perusahaan dituntut untuk 

menciptakan produk yang berkualitas dan memiliki brand equity  yang kuat agar 

mampu merebut pangsa pasar yang ada. Dengan memiliki brand equity  yang kuat 

maka suatu produk akan mampu bersaing dan menguasai pasar. Masalah yang 

dibahas dalam penelitian ini adalah: apakah brand equity yang terdiri dari brand 

awareness, brand association, perceived quality dan brand loyalty berpengaruh 

terhadap keputusan peningkatan pembelian teh botol sosro. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh brand equity yang terdiri dari 

brand awareness, brand association, perceived quality dan brand loyalty terhadap 
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keputusan peningkatan pembelian teh botol sosro serta elemen-elemen brand equity 

mana yang paling dominan mempengaruhi keputusan peningkatan pembelian teh 

botol sosro. Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 

non random sampling atau incidental sampling. Sampel yang diambil dalam penelitian ini 

sebanyak 60 responden. 

 

Alat analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif.. Berdasarkan hasil 

perhitungan pada tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05  diperoleh bahwa brand 

awareness signifikan pada 0,287, brand association signifikan pada 0,526, perceived 

quality signifikan pada 0,037, dan brand loyalty signifikan pada 0,183. Dengan perbedaaan 

nilai probabilitas tersebut dapat disimpulkan bahwa perceived quality lebih berpengaruh 

dominan terhadap keputusan peningkatan pembelian dibandingkan variabel lainnya. Uji 

ketepatan model regresi binary logistic dengan uji Hosmer and Lemeshow (X2) 0,997. 

Angka tersebut lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima. Nilai Nagelkerke R2 sebesar 0,916 

berarti variabel-variabel brand equity  mampu mempengaruhi keputusan peningkatan 

pembelian sebesar 91,6 %, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain diluar model. 

 

Berdasarkan penelitian ini saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah perusahaan terus 

melakukan promosi intensif seperti melakukan co-bundling dengan beberapa resto, kafe 

atau kantin, terus mengembangkan dan mempromosikan produk teh botol sosro less sugar, 

mempertahankan kualitas teh botol sosro yang telah sangat baik, dan perusahaan dapat 

melakukan promosi yang menarik seperti mengadakan undian bagi para konsumen 

teh botol sosro sehingga dapat mendorong konsumen untuk melakukan peningkatan 

pembelian dan merekomendasikan produk teh botol sosro pada orang lain. 


