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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang Masalah 

     Informasi dan teknologi pada era digital saat ini sudah berkembang 

sangat pesat. Sudah banyak orang juga yang mulai memanfaatkan media 

social sebagai media promosi untuk mempromosikan ataupun mengenalkan 

produknya baik dari perusahaan baru,ataupun perusahaan yang sudah berdiri 

cukup lama. Penggunaan tekonologi saat ini juga sudah merata ke seluruh 

bagian masyarakat, teknologi internet saat ini sudah digunakan oleh anak-

anak yang masih belia sampai dengan orang-orang yang sudah cukup 

berumur masih menggunakan teknologi internet untuk memenuhi 

kebutuhannya baik itu dari segi informasi ataupun untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-harinya. Karena seperti yang kita tahu, teknologi internet 

saat ini sudah memungkinkan kita untuk membeli barang-barang yang kita 

inginkan dengan tidak harus datang ke toko tersebut. 

 

 

Gambar 1. 1 Jumlah pengguna social media aktif yang ada di Indonesia 

Sumber : www.wearesocial.com 

  

http://www.wearesocial.com/
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Berdasarkan gambar 1.1 dapat disimpulkan bahwa pada bulan 

Januari 2018 tercatat jumlah penduduk di Indonesia mencapai angka 265 

juta penduduk,dan pengguna internet yang ada di Indonesia mencapai 132 

juta penduduk.  

Kemudian untuk pengguna media social yang aktif terdapat 

sebanyak 130 juta penduduk dan untuk pengguna media social yang aktif 

menggunakan ponsel ataupun telfon genggam mencapai 120 juta 

penduduk. Sedangkan untuk masalah  registrasi nomer simcard mencapai 

angka 415 juta penduduk. Dapat simpulkan bahwa sebagian besar 

penduduk Indonesia sudah menggunakan teknologi internet dalam 

kehidupan sehari-seharinya. Dan berdasarkan gambar yang ada di atas, 

dapat di asumsikan bahwa satu orang penduduk bisa menggunakan dua 

simcard 

Dari berbagai macam social media yang ada seperti Twitter, 

Facebook, Instagram dan lain sebagainya, perusahaan tentu juga 

menggunakan social media sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dengan 

perusahaan tersebut. Karena jika perusahaan tidak memfokuskan 

penggunaan satu social media yang pasti, manfaat yang didapatkan dari 

penggunaan media social tersebut tidak akan berjalan dengan optimal.  

 

Gambar 1. 2 Social Media yang paling sering digunakan di Indonesia 

Sumber : www.wearesocial.com 

http://www.wearesocial.com/
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Berdasarkan hasil survei oleh global web index, pada  Januari 2017 

Instant Messaging LINE mencapai peringkat tiga dalam kategori 

messenger yang sering digunakan di Indonesia. Whatsapp memperoleh 

peringkat pertama dengan pengguna sebanyak 38% dari keseluruhan  

populasi. Facebook Messenger mencapai posisi kedua dengan pengguna 

aktif sebanyak 31% dari keseluruhan populasi, LINE mencapai peringkat 

ketiga dengan pengguna sebesar 30% dari jumlah populasi. Walaupun  

menempati peringkat ketiga dalam penggunaan social media, LINE 

merupakan salah satu media social yang memiliki fitur-fitur yang paling 

banyak jika di bandingkan dengan aplikasi messanger yang berada 

diatasnya seperti Whatsapp dan Facebook Messanger. 

Contoh sosial media yang akan saya dibahas disini adalah LINE. 

LINE sendiri merupakan salah satu media social yang dapat dikategorikan 

sebagai instant messaging yang berasal dari Jepang.  Media social LINE 

sendiri menawarkan akun khusus yaitu LINE@ untuk para pebisnis yang 

ingin membuka usahanya ataupun sudah membuka usahanya kemudian 

ingin untuk mem-broadcast message dengan para konsumennya agar 

komunikasi dengan konsumen lebih terjaga dan konsumen juga 

mendapatkan informasi secara langsung mengenai promosi ataupun 

produk yang di terbitkan oleh perusahaan tersebut 

Keuntungan dari LINE@ sendiri adalah dapat melakukan 

broadcast message sesuai dengan waktu yang sudah disiapkan oleh 

perusahaan, tentunya hal tersebut dapat membantu perusahaan ketika 

perusahaan sedang melakukan promosi mengenai event atau kampanye 

tertentu dan konsumen bisa mendapatkan info secara langsung. Dan 

keuntungan lain dari menggunakan LINE@ adalah adanya fitur auto reply 

ketika konsumen mengirimkan kata kunci tertentu, selain itu terdapat fitur 

untuk melakukan chat secara personal dengan konsumen.  
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Sehingga perusahaan besar bisa sekaligus menjadi customer 

service dalam menghadapi konsumen.LINE@ juga memiliki fitur timeline 

(kemampuan untuk menampilkan suatu informasi perjalanan mengenai 

sebuah perusahaan yang ditampilkan dalam bentuk gambar dan postingan 

yang di tampilkan)  yang memiliki arti bahwa perusahaan dapat membuat 

semacam  homepage dengan tampilan yang dikhususkan untuk pengguna 

smartphone sehingga pelanggan dapat mengakses informasi dengan 

mudah. Namun dari semua fitur yang ada di atas, fitur yang paling sering 

digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar adalah fitur rich message , 

dimana perusahaan besar dapat mengirimkan kupon ataupun promo 

khusus kepada para konsumennya. Pembagian kupon kepada para 

pelanggan ini dilakukan secara acak, sehingga para konsumen yang 

beruntung saja yang akan mendapatkan kupon mengenai promosi yang 

sedang diberlakukan oleh perusahaan. Selain itu perusahaan dapat memilih 

kupon  yang memiliki nomer seri tersebut hanya dapat digunakan sekali 

ataupun berkali-kali ( www.dailysocial.id ) 

Alasan pemilihan media social LINE untuk di teliti walaupun 

media social LINE berdasarkan data startistik (gambar 1.2) menempati 

peringkat 2 setelah Whatsapp adalah  karena setelah dari pengamatan yang 

penulis lakukan melalui beberapa social media yang digunakan oleh 

Starbucks seperti Facebook,Twitter, Instagram dan LINE yang digunakan 

oleh Starbucks. Promosi yang digunakan oleh Starbucks lebih cenderung 

digunakan media social LINE dibandingkan dengan media social yang 

lainnya. Untuk penggunaan media sosial Twitter, Starbucks Indonesia 

(@SbuxIndonesia) sendiri lebih cenderung untuk memberitahukan 

informasi mengenai perkembangan yang dilakukan di berbagai macam 

toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk update perkembangan toko 

yang di berikan terakhir adalah perkembangan toko Starbucks yang 

terdapat di Sunset Road, Bali.  

  

http://www.dailysocial.id/
https://twitter.com/SbuxIndonesia
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Di account Twitter Starbucks pun juga di berikan update mengenai 

produk-produk baru yang diluncurkan oleh Starbucks. Untuk season 

winter ini starbucks mengeluarkan 2 produk baru yang memiliki nama 

“Teavana“. Update tersebut dilakukan oleh Starbucks Indonesia dengan 

mempost foto-foto produknya di Twitter dan juga Twitter Starbucks 

Indonesia memberikan informasi mengenai berbagai macam pilihan 

produk yang di sediakan oleh Starbucks. Untuk pembagian kupon promo, 

Twitter Starbucks Indonesia juga membagikan kupon dengan 

menggunakan link seperti “bit.ly/Sbuxindonesia”. Tetapi link yang di 

berikan melalui Twitter Starbucks tetap mengarahkan konsumen kepada 

LINE add friend, untuk menambahkan official LINE account Starbucks, 

sehingga konsumen bisa menggunakan promosi yang diberikan oleh 

Starbucks (https://twitter.com/SbuxIndonesia) 

Facebook Starbucks Indonesia ( @starbucksindonesia ) memiliki 

1.044 juta follower dan isi beranda yang di berikan oleh Starbucks sendiri 

hampir sama dengan isi beranda yang di media social Twitter, yaitu info 

mengenai perkembangan toko yang ada di Starbucks dan juga info update 

mengenai produk-produk yang dikeluarkan oleh Starbucks. Yang 

membedakan fitur antara Facebook dan Twitter serta Instagram sendiri 

adalah fitur Facebook memiliki lebih banyak opsi pilihan jika di 

bandingkan dengan fitur media social Twitter dan juga Instagram.  

Media social Twitter hanya memberikan fitur seperti foto dan 

video kemudian juga post mengenai berbagai macam informasi produk 

dan promo yang sedang berjalan, kemudian untuk fitur yang Instagram 

berikan adalah hanya membagikan foto dan video saja, tetapi fitur 

Facebook Starbucks memilikii fitur-fitur tambahan seperti 

memberitahukan berbagai macam lokasi dimana Starbucks terdapat di 

seluruh Indonesia.  

  

https://t.co/0FYJ4urB0K
https://twitter.com/SbuxIndonesia
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Facebook Starbucks juga memberikan fitur informasi mengenai 

berbagai macam acara yang diadakan oleh Starbucks, kemudian juga 

terdapat fitur komunitas yang berfungsi untuk mempertemukan Starbucks 

dengan konsumen-konsumen yang memiliki minat yang sama. Kemudian 

terdapat juga mengenai informasi lebih mengenai perusahaan Starbucks 

dan juga bagaimana cara untuk menampilkan iklan melalui Facebook 

Starbucks.  

Tentu dalam pemilihan fitur jauh lebih unggul jika di bandingkan 

media social lain yang dimiliki oleh Starbucks. Tetapi untuk pembagian 

kupon promo, Facebook Starbucks Indonesia tidak memberikan referensi 

link seperti yang dilakukan di account Twitter Starbucks. Facebook 

Starbucks hanya memberikan informasi bahwa untuk mendapatkan promo 

buy 1 get 1,konsumen dapat mendaparkan kupon promo tersebut dengan 

menambahkan official LINE account Starbucks Indonesia.  

Berdasarkan data yang sudah di teliti dari berbagai macam social 

media yang di gunakan oleh Starbucks, dapat dilihat bahwa account LINE 

Starbucks Indonesia memiliki lebih banyak pengikut jika dibandingkan 

media social lain yang di gunakan oleh Starbucks. Seperti contohnya 

account Facebook Starbucks memiliki follower sebanyak 1,045 juta orang. 

Kemudian follower twitter Starbucks sebanyak 3,707 juta orang, 

sedangkan untuk Instagram sendiri memiliki follower paling rendah 

dengan jumlah follower 784,000 ribu orang, sehingga peneliti 

menggunakan media social LINE sebagai media yang akan di teliti karena 

memiliki jumlah follower account yang paling banyak jika dibandingkan 

dengan media social lain yang digunakan. 
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Tabel 1.1 

Jumlah Follower Diberbagai Macam Media Social Starbucks 

Sumber : Data primer yang diolah,2019 

Pemilihan coffee shop Starbucks untuk menjadi tempat objek 

penelitian karena Starbucks merupakan salah satu coffee shop yang 

terbesar yang ada di dunia berdasarkan data yang diberikan oleh 

Wikipedia, dan karena juga hanya sedikit coffee shop kecil yang 

menjadikan media social LINE sebagai media promosinya. Karena untuk 

menggunakan fitur media social LINE yang sesuai dengan media social 

Starbucks,tentunya dibutuhkan juga biaya untuk membuat akun yang bisa 

memanfaatkan fitur-fitur lain yang disediakan oleh LINE@ seperti auto 

reply kemudian juga terdapat fitur untuk membagikan kupon kepada 

followernya yang tujuannya berguna untuk promosi yang dilakukan. 

Seperti contohnya official account Starbucks yang bisa menggunakan 

berbagai macam fitur seperti auto reply dan juga rich message yang dapat 

digunakan untuk membagikan banyak pesan kepada semua followernya. 

Sedikit coffee shop kecil yang menggunakan media social LINE 

sebagai media promosinya karena membutuhkan biaya yang terbilang 

cukup banyak. Dan juga belum tentu memiliki follower sebanyak 

Starbucks, sehingga jika perusahaan kecil menggunakan media social 

LINE sebagai media social, dirasa akan kurang efektif dan cenderung 

menghabiskan biaya yang diperlukan. 

Data yang diambil berdasarkan tanggal 23 Januari 2019 

Media Social Yang 

Digunakan Oleh 

Starbucks 

Jumlah Follower 

Media Social 
Link 

Line  
8,029,175 Juta 

Orang 

Menggunakan aplikasi LINE 

khusus laptop 

Facebook 
1,045,171 Juta 

Orang 

https://www.facebook.com/Starbuc

ksIndonesia/ 

Twitter  
3,707,782 Juta 

Orang 

https://twitter.com/SbuxIndonesia?

ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwca

mp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor 

Instagram 
784,000 Ribu 

Orang 

Menggunakan aplikasi Instagram 

khusus laptop 
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PT. Sari Coffee Indonesia ( Starbucks Indonesia )  adalah 

perusahaan di bidang  food and beverages khususnya dalam  industri 

minuman kopi yang menggunakan social media sebagai media untuk 

memasarkan produknya. Starbucks adalah coffee shop asal Amerika 

Serikat yang terbesar di dunia dengan  memiliki lebih dari 28.000 gerai di 

62 negara dan pertama kali membuka gerainya di Indonesia pada tanggal 

17 Mei 2002 yang telah tersebar di 320 lokasi yang berbeda di lebih dari 

22 kota (www.starbucks.co.id) 

Gambar 1. 3 Jumlah Followers Starbucks pada akun LINE 

Sumber : www.line.me 

Dari penjelasan Gambar 1.3 LINE Official Account Starbucks 

Indonesia memiliki pengikut sebanyak 7.825.096 orang  pada periode 19 

Oktober 2018 di seluruh Indonesia. Maka penggunaan social media LINE 

memberikan kemudahan bagi Starbucks Indonesia untuk memasarkan 

produknya untuk menarik berbagai macam golongan masyarakat secara 

lebih banyak karena para konsumen pada umumnya mengetahui promosi 

mengenai produk minuman dan  makanan yang disediakan oleh Starbucks 

Indonesia melalui informasi yang diberikan secara massal menggnakan 

LINE Official Account Starbucks  Indonesia.  

  

http://www.starbucks.co.id/
http://www.line.me/
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Fitur dari  media social LINE yang di gunakan oleh Starbucks 

sendiri adalah  menggunakan fitur rich message dimana yang sebelumnya 

sudah di jelaskan bahwa manfaat dari fitur ini adalah perusahaan dapat 

membagikan kupon secara acak kepada konsumen untuk mempromosikan 

berbagai macam promo yang sedang di berlakukan oleh Starbucks. 

Konsumen yang beruntung mendapatkan kupon dari Starbucks dapat 

menukarkan kupon tersebut untuk mendapatkan berbagai macam promo 

yang sudah ditawarkan oleh Starbucks dengan cara menunjukan kupon 

tersebut di toko-toko Starbucks Indonesia  

Berdasarkan data yang sudah di teliti dari berbagai macam social 

media yang di gunakan oleh Starbucks, dapat dilihat bahwa account LINE 

Starbucks Indonesia memiliki lebih banyak pengikut jika dibandingkan 

media social lain yang di gunakan oleh Starbucks. Seperti contohnya 

account Facebook Starbucks memiliki follower sebanyak 1,045 juta orang. 

Kemudian follower twitter Starbucks sebanyak 3,707 juta orang, 

sedangkan untuk Instagram sendiri memiliki follower paling rendah 

dengan jumlah follower 784,000 ribu orang, sehingga peneliti 

menggunakan media social LINE sebagai media yang akan di teliti karena 

memiliki jumlah follower account yang paling banyak jika dibandingkan 

dengan media social lain yang digunakan. 

 

Promosi-promosi yang digunakan oleh Starbucks Indonesia : 

 

1. Promo Buy 1 Get 1 

Promosi buy 1 get 1 yang dilakukan oleh Starbucks selama ini 

menurut saya yang paling banyak menarik minat banyak orang untuk 

datang ke Starbucks. Karena dengan harga normal konsumen bisa 

mendapatkan 2 beverage sekaligus. Starbucks melakukan promosi buy 

1 get 1 ini tiap bulan. Dan dalam promosi ini,hanya beberapa 

konsumen saja yang secara beruntung mendapatkan untuk di tukarkan 

ke toko-toko Starbucks.  
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Tetapi bagi konsumen yang tidak mendapatkan kupon pada hari 

tersebut, Starbucks memberikan alternatife lain dengan 

memberlakukan promonya selama 3 hari, sehingga di harapkan 

pengikut Starbucks di LINE dapat mendapatkan kesempatan yang 

sama untuk merasakan promonya tersebut. 

2. Promosi Pink Voice 

Promosi Pink Voice yang dilakukan oleh Starbucks ini adalah 

untuk mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk peduli tentang 

masalah  kanker payudara. Tahun ini merupakan tahun kedua 

Starbucks Indonesia melaksanakan kampanye Pink Voice.. 

Dengan tema Chat That Matters : Talk About It, Share It, Save 

More. dimana Starbucks mengajak semua pihak untuk menyisipkan 

obrolan seputar kanker payudara. Dalam mendukung kampanye ini, 

Starbucks Indonesia mengeluarkan tiga minuman spesial yang tersedia 

di sepanjang bulan Oktober dimana sebagian dari hasil penjualan akan 

disumbangkan ke yayasan Lovepink Indonesia. 

3. Promo bagi pengguna member card Starbucks 

Promosi dengan menggunakan member cards ini adalah cara 

bagi Starbucks untuk memanjakan konsumennya yang sudah menjadi 

member Starbucks, sehingga konsumen yang sudah  mendaftar 

sebagai member akan mendapatkan keuntungan lebih daripada 

konsumen biasa,seperti contohnya mendapatkan diskon untuk 

pembelian minuman dan makanan dan akan mendapatkan diskon 

khusus juga untuk pembelian merchandise Starbucks seperti gelas 

ataupun Tumblr. 
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4. Promosi dengan penggunaan Tumblr Starbucks 

Promosi Tumblr yang dilakukan oleh Starbucks adalah untuk 

mengajak para konsumennya untuk menghemat penggunaan plastik 

demi lingkungan yang lebih baik dengan membawa tempat minum 

khusus ( Tumblr ) yang disediakan oleh Starbucks. Konsumen dapat 

mendapatkan promosi tertentu karena sudah berpartisipasi dalam 

melestarikan lingkungan dengan tidak menggunakan tempat minuman 

dari plastik. 

5. Promosi yang diadakan pada hari-hari penting seperti hari 

kemerdekaan,hari anak nasional,dsb. 

Promosi Starbucks mengenai adanya promo ketika hari 

nasional atau hari-hari tertentu mengajak konsumen untuk tidak 

melupakan hari-hari nasional yang ada di negara kita. Dan menurut 

saya dalam pengadaan promosi dalam rangka memperingati hari 

nsaional ini juga Starbucks mengambil bagian untuk membangun 

nasionalis warganya. 

Kemudian terdapat empat variabel kesuksesan social media 

marketing yaitu : 

1) Content Creation  

Konten yang menarik menjadi salah satu strategi dalam  

pemasaran media sosial. Konten yang dibuat harus menarik serta 

harus mewakili kepribadian dari sebuah bisnis agar dapat dipercaya 

oleh calon konsumen.    

2) Content Sharing 

 Membagikan konten kepada berbagai macam komunitas sosial 

dapat memperluas jangkauan bisnis dan online audience. Pembagian 

konten kepada komunitas sosial dapat menyebabkan penjualan tidak 

langsung dan langsung tergantung pada jenis konten yang dibagikan. 
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3) Connecting  

Social media memungkinkan seseorang bertemu dengan lebih 

banyak orang yang memiliki minat yang sama. Jangkauan social 

media yang luas dapat membangun hubungan yang dapat 

menghasilkan lebih banyak bisnis. Komunikasi yang jujur dan hati-

hati harus diperhatikan saat melakukan social networking.   

4) Community Building   

Social web merupakan sebuah komunitas online besar dimana 

terjadi komunikasi antar manusia dengan menggunakan teknologi. 

Membangun komunitas di internet yang memiliki kesamaan minat 

dapat terjadi dengan adanya social networking 

Loyalitas Konsumen menurut Supranto dalam (Kasuma Dewi Nila, 

2012)  loyalitas dapat didefinisikan sebagai sikap konsumen terhadap 

suatu produk / merek yang diwujudkan dengan membeli terus menerus 

produk yang sama sepanjang waktu yang merupakan  hasil dari 

pembelajaran dimana produk dapat memuaskan kebutuhannya. 

Berdasarkan pengertian loyalitas konsumen menurut para ahli dapat 

disimpulkan bahwa loyalitas konsumen merupakan bentuk tindakan yang 

dilakukan oleh konsumen karena konsumen merasa puas dengan produk 

ataupun layanan yang di berikan oleh perusahaan dan rasa puas tersebut 

didukung dengan adanya pengalaman baik ketika melakukan pembelian 

sebelumnya.  

Josep P. Cannon dkk, (2009) Dalam (Zanjabila & Hidayat, 2017) 

menjelaskan bahwa promosi adalah mengumunikasikan informasi antara 

penjual dan pembeli potensial atau orang lain dalam saluran untuk 

mempengaruhi sikap dan perilaku. Bagian promosi dalam bauran 

pemasaran melibatkan pemberitahuan kepada pelanggan target bahwa 

produk yang tepat tersedia ditempat dan pada harga yang tepat.  
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Berdasarkan pengertian oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa 

promosi adalah sebuah cara mengkomunikasikan informasi kepada 

konsumen untuk mempengaruhi sikap dan perilaku keputusan pembelian 

konsumen,dengan menggunakan promosi yang tepat maka perusahaan 

akan dapat menemukan konsumen yang di targetkan oleh perusahaan 

secara tepat. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan  menjadikan 

dasar untuk meneliti bagaimana pengaruh elemen-elemen promosi 

Starbucks menggunakan social media LINE seperti Content Creation, 

Content Sharing, Connecting, Community Building terhadap loyalitas 

konsumen,  maka penelitian ini akan diberi judul “ Pengaruh Promosi 

Starbucks Melalui Sosial Media “LINE” Terhadap Loyalitas Konsumen “ 

 

1.2    Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang ada, perumusan masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh Content Creation terhadap Loyalitas Konsumen 

2. Bagaimana pengaruh Content Sharing terhadap Loyalitas Konsumen 

3. Bagaimana pengaruh Connecting terhadap Loyalitas Konsumen 

4. Bagaimana pengaruh Community Building terhadap Loyalitas 

Konsumen 

5. Bagaimana pengaruh Content Creation, Content Sharing, Connecting, 

dan Community Building terhadap Loyalitas Konsumen 
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1.3  Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

 

a. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel 

promosi media sosial LINE yang terdiri dari : Content Creation, 

Content Sharing, Connecting, dan Community Building secara parsial 

maupun secara simultan terhadap Loyalitas Konsumen. 

 

b. Manfaat Penelitian 

- Bagi praktisi: 

Sebagai referensi Starbucks untuk mengetahui promosi apa saja 

yang dipilih oleh konsumen dalam melakukan keputusan pembelian 

Starbucks  

Sebagai referensi Starbucks untuk mengetahui promosi apa yang 

memiliki pengaruh paling besar terhadap loyalitas konsumen  

- Bagi akademisi: 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian 

mendatang dengan topik serupa serta dapat menambah pengetahuan 

dan pengalaman bagi peneliti dan juga mengetahui manfaat 

penggunaan social media sebagai sarana promosi saat menjalankan 

bisnis pada saat mendatang 

  


