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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tiga indikator penting dari atribut produk pada produk minuman teh siap 

minum dalam kemasan dengan merek Teh Botol Sosro pada kemasan botol 

plastik oleh PT.Sinar Sosro KPB Mojokerto-Jawa Timur membuat konsumen 

puas terhadap produk tersebut. Hal ini terbukti dengan survei kepuasan 

konsumen akan atribut produk Teh Botol Sosro kemasan botol plastik 

distribusi Jawa Timur oleh PT.Sinar Sosro KPB Mojokerto. Dalam mengukur 

implementasi atribut produk Teh Botol Sosro terhadap kepuasan konsumen 

PT.Sinar Sosro KPB Mojokerto penulis menggunakan tiga indikator dari 

atribut produk menurut Kotler dan Amstrong (2012:99) antara lain : 

kualitas/mutu produk, gaya dan desain produk dan fitur produk. Berdasarkan 

hasil tabulasi data yang sudah diolah maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Kualitas/mutu produk 

Produk Teh Botol Sosro kemasan botol plastik merupakan produk 

yang berkualitas karena dapat memenuhi kebutuhan dan harapan 

konsumen, maka konsumen merasa puas. Dengan menjaga dua dimensi 

kualitas produk, yaitu kualitas kinerja dan pemastian kualitas, maka dapat 

dikatakan bahwa PT.Sinar Sosro KPB Mojokerto cukup berhasil dalam 

menjaga dan menyampaikan kualitas/mutu produk Teh Botol Sosro 

kemasan botol plastik kepada konsumen. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

kepuasan konsumen tehadap perpaduan rasa teh dengan kualitas yang 

rasa yang konsisten diikuti dengan aroma wangi dan alami produk Teh 

Botol Sosro. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kinerja pada produk 

minuman Teh Botol Sosro dalam kemasan plastik cukup baik, dengan 

artian bahwa produk tersebut mampu melaksanakan fungsinya dengan 
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baik, sesuai dengan pernyataan Kotler dan Amstrong (2012:99). Selain 

itu, kemasan botol plastik Teh Botol Sosro dapat mempertahankan 

kualitas produk (air teh) juga merupakan salah satu yang 

memimplementasii kepuasan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemastian kualitas produk minuman Teh Botol Sosro dalam kemasan 

botol plastik cukup baik, karena bebas dari kerusakan dan konsisten 

dalam menghantarkan tingkat kinerja yang ditargetkan. 

2. Fitur produk 

Fitur pada produk Teh Botol Sosro kemasan botol plastik dapat 

dikatakan baik dan sudah memenuhi kebutuhan konsumen dan pada 

umumnya konsumen menyatakan puas terhadap fitur yang telah 

diberikan oleh PT.Sinar Sosro KPB Mojokerto. Aroma dan rasa teh yang 

berbeda dari merek lainnya, banyaknya varian rasa teh (original, less 

sugar, dan green tea) membuat konsumen merasa puas karena memiliki 

daya tarik tersendiri karena kekhasannya. Maka dapat dikatakan bahwa 

PT.Sinar Sosro KPB Mojokerto cukup berhasil dalam 

mendiferensiasikan produk Teh Botol Sosro kemasan botol plastik dari 

produk merek lainnya. Hal tersebut merupakan salah satu cara paling 

efektif untuk bersaing. Seperti halnya pernyataan Kotler dan Amstrong 

(2012:99) bahwa fitur dalah sarana kompetitif untuk mendiferensiasikan 

produk perusahaan dari produk pesaing.  

3. Gaya dan desain produk 

Gaya dan desain produk Teh Botol Sosro kemasan botol plastik 

distribusi Jawa Timur oleh PT.Sinar Sosro KPB Mojokerto dapat 

dikatakan baik dan konsumen merasa puas. Hal ini terbukti dengan gaya 

dan produk yang terdiri dari bentuk kemasan yang mudah dipegang 

menggunakan satu tangan, daya tahan kemasan yang tidak mudah rusak, 

dan kemudahan mengkonsumsi sesuai dengan yang diharapkan 

konsumen. Selain itu, desain produk Teh Botol Sosro kemasan botol 

plastik dinilai cukup menarik disukai oleh konsumen sehingga akan dapat 

terus meningkat posisinya di masa yang akan datang. Maka dapat 
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disimpulkan bahwa PT.Sinar Sosro KPB Mojokerto cukup berhasil 

dalam menerapkan gaya dan desain pada produk Teh Botol Sosro 

kemasan botol plastik, karena memiliki gaya dan desain yang baik dan 

dapat memberikan kontribusi lebih dalam hal kegunaan dan juga 

penampilannya. Maka terbukti bahwadesain lebih dari sekedar kulit luar 

atau penampilan luar saja namun desain adalah jantung produk. Desain 

yang baik tidak hanya mempunyai andil dalam penampilan produk tetapi 

juga dalam manfaat lainnya. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dari konsumen telah puas atas 

penerapan tiga variabel atribut produkterhadap Teh Botol Sosro kemasan 

botol plastik. Penerapan tiga variabel atribut ptoduk  yang sangat memberikan 

kepuasan bagi konsumennya adalah fitur produk. Selain itu, dapat dikatakan 

bahwa PT.Sinar Sosro berhasil membuat konsumen puas atas penerpan 

atribut produk pada lini produk barunya yaitu Teh Botol Sosro kemasan botol 

plastik. Maka, diharapkan apabila konsumen terpuaskan, maka dapat 

menimbulkan world of mouth positf. Hal tersebut dapat menciptakan citra 

baik perusahaan di benak konsumen.dan menjaga posisi PT.Sinar Sosro 

sebagai market leader. 

4.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diambil dari hasil survei “Implementasi 

Atribut Produk Teh Botol Sosro Kemasan Botol Plastik terhadap Kepuasan 

Konsumen”  PT.Sinar Sosro KPB Mojokerto pada Distribusi Jawa Timur, 

antara lain: 

1. Perlunya mempertahankan  kualitas dan kekhasan atau keunikan rasa dan

aroma teh dari produk Teh Botol Sosro kemasan botol plastik agar

konsumen merasa puas akan produk yang ditawarkan, sehingga dapat

diharapkan menjadikan konsumen loyal pada produk Teh Botol Sosro

kemasan botol plastik tersebut.
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2. Perlunya desain dan gaya baru terhadap kemasan produk Teh Botol Sosro 

kemasan botol plastik agar tidak terkesan monoton. PT.Sinar Sosro KPB 

Mojokerto dapat menambahkan desain kemasan sesuai event-event yang 

ada. Event yang dimaksudkan di sini adalah seperti kemasan khusus 

menyambut Hari Raya Idul Fitri atau kemasan untuk menyambut Natal 

dan sebagainya. Hal ini akan membuat konsumen tertarik pada desain 

kemasan yang disuguhkan tanpa mengubah desain asli yang ada. 
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