
 

 

 

ABSTRAK 

ANALISIS PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP 

KEPUTUSAN MEMBELI TEH CELUP GUNUNG DEMPO OLEH 

KONSUMEN KOPERASI KARYAWAN RUWA JURAI KELOMPOK 

USAHA PTPN VII (PERSERO) 
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ILEN NAWANGSARI  

 

 

Produk teh celup memiliki peluang pasar yang besar dan prospek yang cerah. 

Dewasa ini teh celup Gunung Dempo banyak dijual sebagai merek unggulan 

lokal.  Salah satu bentuk strategi pemasaran yang mampu mempengaruhi 

pengambilan keputusan pembelian teh celup Gunung Dempo adalah penggunaan 

strategi  bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, saluran distribusi dan 

promosi.    

 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Apakah ada pengaruh bauran 

pemasaran secara keseluruhan (produk, harga, saluran distribusi dan promosi) 

terhadap keputusan membeli Teh Gunung Dempo oleh konsumen Koperasi 

Karyawan Ruwa Jurai Kelompok Usaha PTPN VII (Persero)? dan (2) Apakah ada 

pengaruh secara parsial produk, harga, saluran distribusi dan promosi terhadap 

keputusan membeli Teh Gunung Dempo oleh konsumen Koperasi Karyawan 

Ruwa Jurai Kelompok Usaha PTPN VII (Persero)?   

 

Sejalan dengan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui pengaruh bauran pemasaran secara keseluruhan (produk, harga, 

saluran distribusi dan promosi) dan pengaruh secara parsial produk, harga, saluran 

distribusi dan promosi terhadap keputusan membeli Teh Gunung Dempo oleh 

konsumen Koperasi Karyawan Ruwa Jurai Kelompok Usaha PTPN VII (Persero).   

 

Hipotesis yang diajukan adalah (1)  Bauran pemasaran berpengaruh positif secara 

keseluruhan (produk, harga, saluran distribusi dan promosi) terhadap keputusan 

membeli Teh Gunung Dempo oleh konsumen Koperasi Karyawan Ruwa Jurai 



  

Kelompok Usaha PTPN VII (Persero) dan (2) secara parsial produk, harga, 

saluran distribusi dan promosi berpengaruh positif terhadap keputusan membeli 

Teh Gunung Dempo oleh konsumen Koperasi Karyawan Ruwa Jurai Kelompok 

Usaha PTPN VII (Persero). 

 

Penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan verifikatif.   

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini digunakan purposive sampling 

dan judjment sampling.  Jumlah pelanggan teh Gunung Dempo yang menjadi 

sampel penelitian adalah 83 orang yang mempunyai kriteria yaitu telah menjadi 

pelanggan teh celup Gunung Dempo melalui Kopkar RJ KU PTPN VII (Persero).   

Teknik Analisis Data dengan Analisis Kualitatif, Analisis Regresi Linier 

Berganda, Uji Signifikasi Simultan (Uji F) dan Uji Signifikasi Parsial (Uji t) pada 

tingkat kepercayaan 95%.   

 

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa bauran pemasaran (produk, harga, saluran 

distribusi dan promosi) berpengaruh positif secara keseluruhan  terhadap 

keputusan membeli Teh Gunung Dempo oleh konsumen Koperasi Karyawan 

Ruwa Jurai Kelompok Usaha PTPN VII (Persero).   Secara parsial variabel 

produk berpengaruh positif,  sedangkan variabel harga, saluran distribusi dan 

promosi tidak berpengaruh terhadap keputusan membeli Teh Gunung Dempo oleh 

konsumen Koperasi Karyawan Ruwa Jurai Kelompok Usaha PTPN VII (Persero).  

Secara kualitatif dapat disimpulkan konsumen memutuskan membeli teh celup 

Gunung Dempo yaitu dari sisi produk karena warna dari teh celup Gunung 

Dempo memiliki standar kualitas yang diinginkan, rasa teh celup yang memenuhi 

rasa teh alami Indonesia serta aroma teh yang harum juga mempengaruhi 

konsumen membeli produk tersebut.  Disarankan perlu mengevaluasi merek dan 

kemasan dari teh celup Gunung Dempo agar dapat lebih komersil dan melekat di 

hati konsumen dan mempertahankan kualitas produknya yang meliputi warna, 

rasa dan aromanya. 
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