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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian  

PT. Sari Coffee Indonesia atau yang lebih dikenal dengan 

Starbucks Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang food 

and beverages khususnya dalam industri minuman kopi yang 

menggunakan sosial media sebagai media untuk memasarkan produknya. 

Starbucks merupakan coffee shop asal Amerika Serikat yang merupakan 

kedai kopi terbesar di dunia dengan memiliki lebih dari 28.000 toko di 62 

negara dan membuka kedainya pertama kali di Indonesia pada tanggal     

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

22 kota. Starbucks Indonesia sendiri memiliki total lebih dari 11 juta 

followers pada berbagai macam sosial media yang dimilikinya. 

Penelitian ini melakukan studi mengenai pengaruh promosi 

Starbucks melalui sosial media LINE terhadap loyalitas konsumen. Data 

diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh konsumen yang pernah 

membeli produk Starbucks, memiliki usia dimulai dari 18 tahun dan 

minimal 2 kali dengan menggunakan promo yang dilakukan melalui media 

social LINE. Penelitian ini dilakukan dengan tiga kali periode penelitian 

dan  juga pada 3 lokasi  gerai yang berbeda, yaitu gerai Starbucks 

Citraland, gerai Starbucks Paragon, Gerai Starbucks Javamall. Periode 

pertama dilakukan di gerai Starbucks Paragon pada tanggal 3-17 Maret 

2019 sedangkan periode kedua dilakukan di gerai Starbucks Citraland 

pada tanggal 12-21 Maret 2019 dan periode ketiga dilakukan di gerai 

Starbucks Javamall pada 19-24 Maret 2019. Selama beberapa kali 

penelitian tersebut diperoleh 100 responden yang akan digunakan sebagai 

sumber informasi yang diperlukan untuk studi ini. 

 

 

  



 

40 

4.2 Deskripsi Karakteristik Responden  

  Di bawah ini disajikan tabel tentang karakteristik reponden dari 

penelitian ini. Berdasarkan syarat yang di tentukan oleh peneliti, umur 

minimal responden untuk menjadi bagian dari responden adalah 18 

tahun. 

Tabel 4.1 

Sebaran Responden berdasarkan Usia 

 

Range Umur Frekuensi Prosentase 

18 - 23 64 64% 

24 - 29 22 22% 

30 - 35 8 8% 

36 - 41 4 4% 

42 - 47 2 2% 

Total 100 100% 

Sumber : Data primer yang diolah,2019 

 

Analisis ini dilakukan guna memberikan gambaran mengenai 

karakteristik 100 responden yang membeli produk Starbucks 

menggunakan promosi melalui sosial media LINE. Hasil analisis 

deskriptif terhadap usia responden menunjukkan rentang usia responden 

antara 18-47 tahun. Pada tabel 4.1 menjelaskan bahwa responden yang 

memiliki umur 18–23 tahun mendominasi penelitian ini dengan jumlah 64 

responden, karena peminat utama konsumen Starbucks Indonesia adalah 

konsumen yang berumur 18-29 tahun. Selain itu, konsumen pada umur   

18 - 29 lebih sering berkunjung dan melakukan pembelian di Starbucks 

karena pada umur-umur tersebut cenderung datang ke Starbucks Indonesia 

untuk mengerjakan tugas ataupun sekedar berkumpul bersama teman-

teman.  
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Di bawah ini disajikan tabel tentang karakteristik pekerjaan para 

responden yang menjadi objek dalam penelitian ini.  

Tabel 4.2 

Sebaran Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 

Pekerjaan Frekuensi Prosentase 

Accounting 4 4% 

Barista 1 1% 

Corporate secretary 1 1% 

It Programmer 1 1% 

Karyawan Swasta 30 30% 

Mahasiswa 42 42% 

Manager marketing 1 1% 

Pelajar 16 16% 

Purchasing 1 1% 

Secretary President Director 1 1% 

Teknisi 2 2% 

Total 100 100% 

 Sumber : Data primer yang diolah,2019 

 

 Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa kemudian untuk karyawan swasta 

berjumlah  30 orang (30%), untuk responden penelitian kali ini lebih didominasi 

oleh mahasiswa dengan  jumlah  42 orang (42%),  kemudian untuk pelajar hanya 

berjumlah 16 orang saja (16%). Dari analisis pekerjaan ini menunjukkan bahwa 

Starbucks Indonesia lebih didominasi oleh 3 bagian pekerjaan yaitu mahasiswa, 

karyawan  swasta dan yang terkahir pelajar. Karena 3 pekerjaan tersebut biasanya 

membutuhkan tempat yang nyaman yang untuk membuat tugas bagi para 

mahasiswa ataupun para pelajar, kemudian untuk mengadakan pertemuan dengan 

klien bagi para karyawan swasta, sehingga mereka menjadikan Starbucks 

Indonesia sebagai tempat untuk melakukan aktivitas karena gerai Starbucks dirasa 

nyaman bagi para responden. 
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 Dari tabel 4.3 dibawah dapat dilihat berapa banyak karakteristik responden 

yang hanya membeli ketika Starbucks mengadakan promo, dan juga responden 

yang tetap membeli Starbucks walaupun Starbucks tidak mengadakan promo 

Tabel 4.3  

Sebaran Responden Berdasarkan Alasan Pembelian 

 

Alasan Pembelian Frekuensi Prosentase 

Membeli ketika hanya ada promo 52 52% 

Tetap membeli walaupun tidak ada promo 48 48% 

Total 100  100% 

 Sumber : Data primer yang diolah,2019 

 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 52 responden (52%) 

ataupun konsumen yang hanya melakukan transaksi pembelian di Starbucks 

Indonesia ketika Starbucks Indonesia melakukan promosi yang diberitahukan 

kepada konsumen melalui media social LINE. Kemudian hanya terdapat 48 (48%) 

responden yang tetap membeli produk Starbucks walaupun Starbucks tidak 

memberlakukan promosi. Kesimpulan yang didapat adalah responden penelitian 

lebih dominan melakukan pembelian produk Starbucks Indonesia ketika ada 

promo. 

 Berdasarkan analisis dan pengamatan yang dilakukan selama pengambilan 

data responden, selisih antara konsumen yang menggunakan promo dan juga 

konsumen yang tidak menggunakan promo sebanyak 4 orang, Hal itu disebabkan 

karena menurut peneliti, produk-produk yang di jual di Starbucks dari segi 

makanan atau minuman masih di taraf yang bisa di jangkau oleh kalangan 

mahasiswa, pelajar, karyawan swasta jika dilihat dari 3 responden yang dominan. 

Untuk minuman Coffee di gerai Starbucks dimulai dari range harga Rp.39.000 

untuk yang termurah, sampai dengan harga Rp.53.000 untuk minuman yang 

termahal, harga tersebut dipatok untuk minuman dengan ukuran  kecil (grande). 

Untuk minuman Cream, yaitu minuman yang memiliki dasar dari susu tanpa 

campuran kopi, dimulai dari harga yang paling rendah dengan harga Rp.46.000 

sampai dengan harga yang paling mahal yaitu Rp.53.000, harga tersebut masih 

berlaku untuk minuman dengan ukuran gelas kecil (grande). 
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 Minuman Coffee dan Cream yang di jual di Starbucks merupakan kategori 

minuman Frappucino yang berarti merupakan minuman yang dihasilkan dari 

olahan bubuk kopi. Untuk minuman jus dipatok dengan harga Rp.19.000,untuk 

minuman jus sendiri tersedia berbagai macam rasa seperti pisang,jeruk,dsb. Untuk 

minuman dengan olahan Chocolate dimulai dari harga sekitar Rp.50.000 untuk 

gelas ukuran kecil (grande). Sedangkan untuk minuman teh sendiri, Starbucks 

memasang harga dimulai dari Rp.22.000 sampai Rp.53.000, harga yang berlaku 

juga masih untuk minuman yang berukuran kecil (grande). untuk minuman teh 

yang bersifat seasonal ataupun musiman dimulai dari Rp.46.000. Untuk espresso 

sendiri dimulai dari harga yang termurah yaitu Rp.34.000 dan harga termahal 

sampai dengan Rp.57.000, harga tersebut berlaku untuk minuman dengan ukuran 

kecil (grande). Espresso sendiri merupakan olahan minuman yang dihasilkan dari 

ekstrak kopi. Untuk Brewed Coffee, hampir sama dengan espresso yaitu 

merupakan minuman yang dihasilkan dari ekstrak kopi dimulai dari harga 

Rp.23.000 dan harga termahal di capai dengan harga Rp.41.000 .  

 Untuk makanan sendiri, Starbucks hanya menyediakan berbagai macam 

olahan roti seperti croisant, cheese cake dan lain-lain dan dengan harga yang 

dimulai dengan range harga Rp.14.000 sampai dengan Rp.30.000. Yang uniknya 

lagi, Starbucks mengadakan berbagai macam  promo makanan yang berbeda beda 

pada tiap jam pagi,siang ataupun  malam. Untuk paket yang disediakan pada pagi 

hari, memiliki range harga sekitar Rp40.000 - Rp.53.000 promo tersebut dimulai 

dari jam 5 pagi sampai dengan jam 12 siang. Untuk menu pada jam makan pagi 

tersebut itu lebih di dominasi dengan roti, terdapat roti dengan isi pilihan ayam 

dan juga tuna. Untuk menu lunch time ataupun makan siang, dimulai dari harga 

Rp.60.000 sampai dengan Rp.65.000. Yaitu berlaku dari jam 11 pagi sampai 

dengan jam 4 sore. Menu lunch time lebih didominasi dengan makanan seperti 

sandwich dengan isian bakso, ayam dan juga tuna. Untuk paket promo pada 

malam hari dimulai dari jam 3 sore sampai dengan toko Starbucks tutup, dimulai 

dengan range harga Rp.29.000 sampai dengan Rp.33.000. Menu pada malam hari 

lebih didominasi dengan biscuit. 
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 Tetapi yang unik dari penjualan di gerai Starbucks, ketika konsumen 

berkunjung ke Starbucks pada jam-jam tertentu, konsumen mendapatkan promo 

yang tidak terdapat di LINE atau bisa di katakan promo yang hanya dilakukan di 

toko tersebut. Yaitu ketika pada jam-jam break office hour, konsumen yang 

membeli salah satu produk kopi Starbucks, konsumen  mendapatkan cemilan 

biscuit secara gratis. Maka mungkin dari itu selisih antara konsumen yang 

menggunakan promo dan juga konsumen yang tidak menggunakan promo hanya 

sedikit. Karena untuk menunggu mendapatkan promo dari media social LINE 

sendiri, konsumen harus menunggu kurang lebih sebulan untuk mendapatkan 

promo dari media social LINE ,dan pengadaan promo buy 1 get 1 sendiri kurang 

lebih hanya 1 bulan,1 kali dan juga jadwal pembagian promo tidak terlalu pasti. 

 Dan juga ketika pengadaan promo buy 1 get 1, mall yang terdapat gerai-

gerai Starbucks pada umumnya akan ramai dikunjungi oleh para konsumen yang 

ingin menggunakan promo buy 1 get 1 tersebut, dan juga biasanya antrian untuk 

menukarkan kupon tersebut cukup ramai, sehingga beberapa orang merasa malas 

untuk mengantri ketika ada promo,dan lebih memilih untuk tetap membeli 

Starbucks walaupun tidak ada promo.  

Bagi konsumen yang menggunakan promo buy 1 get 1, menurut peneliti 

banyak konsumen yang menggunakan promo tersebut, biasanya banyak 

konsumen yang menggunakan promo tersebut untuk mencoba berbagai macam 

varian minuman kopi yang disediakan oleh Starbucks bagi konsumen yang belum 

pernah mencoba produk dari Starbucks, kemudian untuk konsumen yang sudah 

sering menggunakan promo tersebut,konsumen bisa mendapatkan minuman 

favoritnya dengan lebih murah. Karena penggunaan promo buy 1 get 1 ini, produk 

yang termurah yang dianggap gratis oleh Starbucks, maka harga yang termahal 

dapat di bagi 2 bagi para konsumen, sehingga konsumen merasa lebih murah 

ketika membeli produk kopi favoritnya. 
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Tabel 4.4  

Jumlah pembelian Konsumen yang menggunakan promo 

 

Jumlah Pembelian Frekuensi Prosentase 

2 Kali 58 58% 

3 Kali 20 20% 

>3 Kali 22 22% 

Total 100  100% 

  Sumber : Data primer yang diolah,2019 

 

Dari tabel di atas menunjukan jumlah berapa kali responden melakukan 

pembelian produk Starbucks Indonesia menggunakan promosi yang diberikan 

kepada responden melalui media social LINE. Konsumen yang hanya melakukan 

1 kali pembelian tidak termasuk dalam penelitian ini karena tidak termasuk 

dengan syarat yang ditentukan oleh peneliti. Kemudian untuk pembelian dengan 

menggunakan promosi melalui media social LINE sebanyak 2 kali, terdapat 58 

responden (58%). Kemudian untuk pembelian sebanyak 3 kali, terdapat 20 

responden (20%) yang melakukan pembelian produk Starbucks menggunakan 

promosi melalui media social LINE. kemudian untuk responden yang melakukan 

pembelian lebih dari 3 kali, terdapat 22 responden (22%).  

Tabel 4.5 

Sebaran Responden Berdasarkan Promo Yang Paling Sering Digunakan 

 

Jenis Promo Yang Digunakan Frekuensi Prosentase 

Buy 1 Get 1 76 76% 

Member Card Starbucks 11 11% 

Tumblr Starbucks 11 11% 

Pink Voice 2 2% 

Total 100 100% 

 Sumber : Data primer yang diolah,2019 

 
 Dari tabel jenis-jenis promo yang sering di gunakan oleh pelanggan. Dapat 

dilihat bahwa pelanggan yang menggunakan promo buy 1 get 1 lebih 

mendominasi jika di bandingkan dengan berbagai macam promo yang lain. 

Responden yang menggunakan promo buy 1 get 1 ini terdapat 76 responden 

(76%).  
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 Untuk responden yang menggunakan promo member card Starbuck, yang 

berarti responden tersebut harus menjadi salah satu member Starbucks terlebih 

dahulu untuk menggunakan promo tersebut, responden yang menggunakan promo 

ini sebanyak 11 responden (11%). Kemudian untuk promo tumblr Starbucks 

sendiri, responden juga terlebih dahulu harus memiliki tumblr official yang dijual 

oleh Starbucks terlebih dahulu. Responden yang menggunakan promo tumblr 

Starbucks terdapat 11 responden (11%). Kemudian untuk Pink voice sendiri, 

karena promo pink voice hanya diadakan secara musiman atau seasonal, maka 

yang menggunakan promo tersebut hanya 2 responden (2%). Promo pink voice di 

berlakukan untuk membantu salah satu organisasi yang berhubungan dengan 

kanker payudara.  

 Lebih banyak responden yang menggunakan promo buy 1 get 1 jika 

dibandingkan dengan promo lain seperti member card Starbucks, tumblr 

Starbucks dan juga pink voice, menurut saya karena promo buy 1 get 1 tidak perlu 

membutuhkan persyaratan lain seperti promo member card, tumblr Starbucks dan 

juga pink voice. Karena untuk menggunakan promo dari member card, konsumen 

harus menjadi member dari Starbucks terdahulu, sedangkan untuk menjadi 

member card sendiri, konsumen minimal harus melakukan transaksi minimal Rp. 

200.000 untuk menjadi member dari Starbucks. 

 Kemudian untuk menggunakan promo tumblr sendiri memang jarang 

dipromosikan oleh Starbucks,dan promo tumblr Starbucks hanya dilakukan 

sebulan sekali,rata-rata tumblr day diadakan pada tanggal 22 pada tiap bulan. 

Promo tumblr Starbucks tidak hanya untuk konsumen pengguna tumblr saja, 

konsumen yang menggunakan mug official dari Starbucks untuk mendapatkan 

promosi, sedangkan untuk harga setiap tumblr Starbucks dimulai dari range harga 

Rp.150.000 – Rp.350.000.  
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 Dan promo tumblr hanya dilakukan sebulan sekali, maka konsumen 

mengganggap promo tersebut kurang menguntungkan bagi konsumen. Untuk 

promo dari pink voice ini menjadi penggunaan promo yang paling rendah karena 

promo dari pink voice ini hanya promo yang bersifat seasonal ataupun promosi 

yang dilakukan pada saat-saat tertentu saja. Maka dari itu kurang diminati oleh 

konsumen.  

 Dan untuk promo buy 1 get 1 menjadi promosi yang paling banyak di 

gunakan oleh responden ataupun konsumen dalam penelitian ini karena untuk 

menggunakan promo buy 1 get 1, konsumen hanya perlu untuk menunjukan 

kepada kasir bahwa konsumen tersebut telah mendapatkan pesan dari Starbucks 

Indonesia melalui media social LINE, dan kemudian konsumen hanya perlu untuk 

menunjukan pesan tersebut kepada kasir di gerai Starbucks,dan konsumen dapat 

langsung menggunakan promo tersebut tanpa perlu persyaratan yang lain.  
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4.3 Analisis Data 

4.3.1 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Promosi 

 Variabel promosi diukur dengan 11 pernyataan yang terbagi ke 

dalam 4 dimensi yaitu content creation, content sharing, connecting, 

community building. Tanggapan 100 responden terhadap variabel promosi 

disajikan pada tabel 4.6 di bawah ini : 

Tabel 4.6 

Skor Jawaban Responden Terhadap Dimensi Content Creation Variabel 

Promosi 

 

No Variabel 

Frekuensi Jawaban 

Total 

Skor 

Rata-

Rata 

Kateg

ori 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

N  

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

1 Content Creation T T T T T 

a 

Starbucks Indonesia 

memberikan konten 

yang menarik melalui 

media sosial LINE 

yang di tampilkan  

pada timeline-nya baik 

dari gambar ataupun 

konteks yang di 

berikan 

1 4 72 204 115 396 3,96 Setuju 

b 

Starbucks Indonesia 

terus melakukan 

inovasi mengenai 

konten yang diberikan 

di media sosial LINE 

1 14 66 180 125 386 3,86 Setuju 

c 

Saya merasa tertarik 

untuk membeli produk 

dari Starbucks karena 

konten-konten yang 

diberikan oleh 

Starbucks 

4 16 93 156 90 359 3,59 Setuju 

Total Content Creation 3.80 Setuju 

Sumber : Data primer yang diolah,2019 
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Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan tanggapan responden terhadap 

dimensi content creation : 

a. Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa Starbucks Indonesia  

memberikan konten yang menarik melalui media sosial LINE yang di 

tampilkan  pada timeline-nya baik dari gambar ataupun konteks yang di 

berikan 

 Hasil rata-rata skor pada pernyataan ini adalah 3,96 yang termasuk 

kategori setuju dalam rentang skala. Hasil tersebut membuktikan bahwa 

Starbucks Indonesia memberikan konten yang menarik melalui media 

sosial LINE yang di tampilkan pada timeline-nya seperti dari gambar 

ataupun konteks yang di berikan.  

b. Tanggapan reponden terhadap pernyataan bahwa Starbucks Indonesia 

terus melakukan inovasi mengenai konten yang diberikan di media sosial 

LINE 

 Hasil rata-rata skor pada pernyataan ini adalah 3,86 yang termasuk 

kategori setuju dalam rentang skala. Hasil tersebut membuktikan bahwa 

Starbucks Indonesia terus melakukan inovasi mengenai konten yang 

diberikan di media sosial LINE.  

c.  Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa konsumen merasa 

tertarik untuk membeli produk Starbucks karena konten-konten yang 

diberikan oleh Starbucks 

 Hasil rata-rata skor pada pernyataan ini adalah 3,59 yang termasuk 

kategori setuju dalam rentang skala. Hasil tersebut membuktikan bahwa 

konsumen tertarik untuk membeli produk dari Starbucks karena konten-

konten yang diberikan oleh Starbucks.  
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Tabel 4.7 

Skor Jawaban Responden Terhadap Dimensi Content Sharing Variabel 

Promosi 

 

2 Content Sharing 

a 

Konsumen dapat menemukan  

dan mengakses dengan 

mudah mengenai informasi 

promosi ataupun konten-

konten yang di buat oleh 

Starbucks Indonesia 

0 6 69 168 160 400 4,03 Setuju 

b 

Starbucks Indonesia 

membagikan kontennya 

secara konsisten kepada 

konsumen yang mengikuti di 

media sosial LINE 

0 10 84 168 125 387 3,87 Setuju 

c 

Starbucks Indonesia 

membagikan kontennya 

kepada konsumen melalui 

berbagai macam platform 

media sosial yang tersedia 

seperti Instagram,Facebook 

dan Twitter 

0 6 81 196 105 385 3,88 Setuju 

Total Content Sharing 3,93 Setuju 

Sumber : Data primer yang diolah,2019 

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan tanggapan responden terhadap 

dimensi content sharing : 

a. Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa konsumen dapat 

menemukan  dan mengakses dengan mudah mengenai informasi promosi 

ataupun konten-konten yang di buat oleh Starbucks Indonesia 

 Hasil rata-rata skor pada variabel ini adalah 4,03 yang termasuk 

kategori setuju dalam rentang skala. Hasil tersebut membuktikan bahwa 

konsumen dapat menemukan dan mengakses dengan mudah mengenai 

informasi promosi ataupun konten-konten yang di buat oleh Starbucks 

Indonesia 
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b.  Tanggapan  responden terhadap pernyataan bahwa Starbucks Indonesia 

membagikan kontennya secara konsisten kepada konsumen yang 

mengikuti di media sosial LINE 

 Hasil rata-rata dari variabel ini adalah 3,87 yang termasuk kategori 

setuju dalam rentang skala. Hasil tersebut membuktikan bahwa Starbucks 

Indonesia membagikan kontennya secara konsisten kepada konsumen 

yang mengikuti di media sosial LINE 

c.  Tanggapan responden terhadap kemampuan Starbucks Indonesia 

membagikan kontennya kepada konsumen melalui berbagai macam 

platform media sosial yang tersedia seperti Instagram,Facebook dan 

Twitter 

 Hasil rata-rata skor pada pernyataan ini adalah 3,88 yang termasuk 

kategori setuju dalam rentang skala. Hasil tersebut membuktikan bahwa 

Starbucks Indonesia membagikan kontennya kepada konsumen melalui 

berbagai macam platform media sosial yang tersedia seperti Instagram, 

Facebook dan Twitter.  

Tabel 4.8 

Skor Jawaban Responden Terhadap Dimensi Connecting Variabel Promosi 

 

3 Connecting 

a 

Starbucks Indonesia 

mendapatkan banyak respon 

seperti likes dan share di 

berbagai macam media 

sosial yang dimilikinya 

3 18 72 152 130 375 3,75 Setuju 

b 

Starbucks Indonesia cukup 

efektif dalam merambah ke 

berbagai macam sosial 

media yang di gunakannya 

0 4 78 180 135 397 3,97 Setuju 

Total Connecting 3,86 Setuju 

Sumber : Data primer yang diolah,2019 
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Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan tanggapan responden terhadap 

dimensi connecting : 

a.  Tanggapan  responden terhadap pernyataan bahwa Starbucks Indonesia 

mendapatkan banyak respon seperti likes dan share di berbagai macam 

media sosial yang dimilikinya  

  Hasil rata-rata skor pada pernyataan ini adalah 3,75 yang termasuk 

kategori setuju dalam rentang skala. Hasil tersebut membuktikan bahwa 

Starbucks Indonesia mendapatkan banyak respon seperti likes dan share di 

berbagai macam media sosial yang dimilikinya. 

b.  Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa Starbucks Indonesia 

cukup efektif dalam merambah ke berbagai macam sosial media yang di 

gunakannya 

 Hasil rata-rata skor pada pernyataan ini adalah 3,97 yang termasuk 

kategori setuju dalam rentang skala. Hasil tersebut membuktikan bahwa 

Starbucks Indonesia cukup efektif dalam merambah ke berbagai macam 

sosial media yang di gunakannya 

Tabel 4.9 

Skor Jawaban Responden Terhadap Dimensi Community Building Variabel 

Promosi 

4 Community Building 

a 

Starbucks Indonesia sering 

mengadakan acara yang 

berkaitan dengan industri 

kopi 

2 50 123 100 35 310 3,10 Netral 

b 

Starbucks Indonesia juga 

memberikan kesempatan 

yang terbuka kepada orang 

yang ingin belajar mengenai 

industri kopi 

2 20 144 116 55 337 3,37 Netral 

c 

Starbucks Indonesia 

memberikan keuntungan 

lebih ataupun setara bagi 

konsumen yang memiliki 

member card Starbucks 

1 10 84 172 115 382 3,82 Setuju 

Total Community Building 3,43 Setuju 

Sumber : Data primer yang diolah,2019 
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Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan tanggapan responden terhadap dimensi 

Community Building  : 

a. Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa Starbucks Indonesia 

sering mengadakan acara yang berkaitan dengan industri kopi  

Hasil rata-rata skor pada pernyataan ini adalah 3,10. Yang termasuk 

kategori netral dalam rentang skala. Hasil tersebut menunjukan bahwa   

konsumen ragu bahwa Starbucks Indonesia sering mengadakan acara yang 

berkaitan dengan industri kopi.  

 Menurut peneliti, responden ragu terhadap pernyataan ini karena 

responden tidak memiliki informasi yang cukup tentang seberapa sering 

Starbucks mengadakan acara yang berkaitan dengan industri kopi yang 

dibagikan di berbagai macam social medianya seperti LINE, Twitter, 

Facebook dan Instagram. Dan peneliti juga tidak bisa menyatakan bahwa 

Starbucks jarang mengadakan acara yang berkaitan dengan industri kopi. 

b. Tangapan responden terhadap pernyataan bahwa Starbucks Indonesia juga 

memberikan kesempatan yang terbuka kepada orang yang ingin belajar 

mengenai industri kopi.  

  Hasil rata-rata skor variabel ini adalah 3,37. Yang termasuk 

kategori netral dalam rentang skala. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

responden ragu bahwa Starbucks Indonesia juga memberikan kesempatan 

yang terbuka kepada orang yang ingin belajar mengenai industri kopi, 

karena Starbucks Indonesia tiap bulannya mengadakan “ Starbucks Master 

Class “. 

 Namun harga yang di tentukan oleh Starbucks terlalu tinggi, seperti 

contohnya untuk kelas “ Art Of Brewing Coffee “ di patok dengan harga 

Rp.555.000. Walaupun juga terdapat bonus dan merchendaise, kapasitas 

maksimal untuk mengikuti kelas ini hanya dibatasi 6 orang. Sehingga 

responden ragu bahwa Starbucks Indonesia memberikan kesempatan bagi 

orang yang belajar mengenai industri kopi. 
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c.  Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa Starbucks Indonesia 

memberikan keuntungan lebih ataupun setara bagi konsumen yang 

memiliki member card Starbucks 

 Hasil rata-rata skor pada pernyataan ini adalah 3,82 yang termasuk 

kategori setuju dalam rentang skala. Hasil tersebut membuktikan bahwa 

Starbucks Indonesia memberikan keuntungan lebih ataupun setara bagi 

konsumen yang memiliki member card Starbucks.  

Tabel 4.10 

Total Skor Jawaban Responden Terhadap Variabel Promosi 

No Dimensi Promosi Total skor Kategori 

1 Content Creation 3,80 Setuju 

2 Content Sharing 3,93 Setuju 

3 Connecting 3,86 Setuju 

4 Community Building 3,43 Setuju 

Total Skor Variabel Promosi 3,76 Setuju 

 Sumber : Data primer yang diolah,2019 

  

Tanggapan responden terhadap variabel promosi mendapatkan total 

skor 3,76 yang berarti bahwa responden menyatakan setuju dengan 

bagaimana variabel promosi media sosial LINE Starbucks yang terdiri dari 

Conten Creation, Content Sharing, Connecting, Community Building di 

berlakukan, namun terdapat beberapa pernyataan netral di bagian dimensi 

Community Building mengenai Starbucks Indonesia sering mengadakan acara 

yang berkaitan dengan industri kopi dan juga pernyataan mengenai Starbucks 

Indonesia memberikan kesempatan bagi orang ataupun konsumen yang ingin 

belajar mengenai industri kopi. 

4.3.2 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Loyalitas Konsumen 

 Variabel loyalitas konsumen diukur dengan 9 pernyataan yang 

terbagi ke dalam 3 dimensi yaitu repeat purchase, retention, referalls. 

Tanggapan 100  responden terhadap variabel promosi disajikan pada tabel 

4.11 di bawah ini :  

 

 



 

55 

Tabel 4.11 

Skor Jawaban Responden Terhadap Variabel Loyalitas Konsumen 

 

1 Loyalitas Konsumen 

a 

Saya tertarik untuk 

melakukan pembelian 

ulang karena berbagai 

macam promosi yang di 

berikan oleh Starbucks. 

2 20 54 172 135 383 3,83 Setuju 

b 

Saya tetap akan melakukan 

pembelian produk 

Starbucks walaupun 

Starbucks tidak 

memberikan promo 

3 52 99 80 90 324 3,24 Netral 

c 

Saya menempatkan 

Starbucks Indonesia 

sebagai pilihan utama untuk 

produk olahan kopi 

12 52 99 80 45 288 2,88 Netral 

d 

Saya tetap memilih 

Starbucks dibandingkan 

dengan produk olahan kopi 

lainnya 

11 46 126 64 40 287 2,87 Netral 

e 

Saya tetap memiliki citra 

baik terhadap Starbucks 

Indonesia walaupun orang 

lain memberikan pengaruh 

negatif mengenai Starbucks 

2 8 132 148 65 355 3,55 Setuju 

f 

Saya menolak untuk 

melakukan pembelian 

mengenai olahan kopi dari 

perusahaan lain 

29 58 99 20 20 226 2,26 
Tidak 

Setuju 

g 

Saya mengajak orang lain 

yang belum pernah 

mencoba produk dari 

Starbucks untuk mencoba 

produk Starbucks 

4 30 135 120 30 319 3,19 Netral 

h 

Saya mereferensikan 

kepada orang lain mengenai 

promosi apa saja yang 

sedang dilakukan oleh 

Starbucks 

3 28 96 156 60 343 3,43 Setuju 

i 

Saya mengatakan hal-hal 

positif mengenai Starbucks 

kepada orang lain 

1 12 144 132 60 349 3,49 Setuju 

Total Skor Variabel Loyalitas Konsumen 3,19 Netral 

Sumber : Data primer yang diolah,2019 
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Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan tanggapan responden terhadap 

variabel loyalitas konsumen : 

a. Tanggapan responden terhadap ketertarikan konsumen untuk melakukan 

pembelian ulang karena berbagai macam promosi yang di berikan oleh 

Starbucks. 

 Hasil rata-rata skor pada pernyataan ini adalah 3,83 yang termasuk 

kategori setuju dalam rentang skala. Hasil tersebut membuktikan bahwa 

konsumen tertarik untuk melakukan pembelian ulang karena berbagai 

macam promosi yang di berikan oleh Starbucks. 

b.  Tanggapan responden terhadap kecenderungan membeli produk Starbucks 

walaupun tidak ada promo yang sedang berlaku 

 Hasil rata-rata skor variabel ini menunjukkan angka 3,24. Yang 

termasuk kategori netral dalam rentang skala. Dari hasil tersebut dapat 

diartikan bahwa responden ragu tetap akan melakukan pembelian produk 

Starbucks walaupun Starbucks tidak memberikan promo,  karena promo-

promo yang diberikan oleh Starbucks Indonesia tidak memiliki jadwal 

yang pasti, sehingga dirasa responden terlalu lama untuk membeli produk 

Starbucks jika hanya menunggu promo yang diberikan oleh Starbucks 

Indonesia. 

c. Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa konsumen akan 

menempatkan Starbucks Indonesia sebagai pilihan utama untuk produk 

olahan kopi. 

 Hasil rata-rata skor variabel ini menunjukkan angka 2,88. Yang 

termasuk kategori netral dalam rentang skala. Hasil tersebut menunjukan 

bahwa responden ragu akan menempatkan Starbucks Indonesia sebagai 

pilihan utama untuk produk olahan kopi. Konsumen ragu terhadap 

pernyataan tersebut karena pada saat ini, sudah banyak muncul berbagai 

macam produk olahan kopi yang lebih inovatif dan juga memiliki harga 

yang lebih terjangkau jika dibandingkan dengan Starbucks Indonesia, 

sehingga banyak konsumen tidak menempatkan Starbucks Indonesia 

sebagai pilihan utama untuk produk olahan kopi. 
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d.  Tanggapan responden terhadap konsumen tetap memilih Starbucks 

dibandingkan dengan produk olahan kopi lainnya 

 Hasil rata-rata skor variabel ini menunjukkan angka 2,87. Yang 

termasuk kategori netral dalam rentang skala. Hasil tersebut menunjukan 

bahwa responden ragu akan tetap memilih Starbucks dibandingkan dengan 

produk olahan kopi lainnya, karena pada saat ini sudah banyak industri 

kopi lain yang berkembang dan juga memiliki produk yang lebih inovatif. 

e. Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa konsumen akan tetap 

memiliki citra baik terhadap Starbucks Indonesia walaupun orang lain 

memberikan pengaruh negatif mengenai Starbucks 

 Hasil rata-rata skor pada pernyataan ini adalah 3,55 yang termasuk 

kategori setuju dalam rentang skala. Hasil tersebut membuktikan bahwa 

konsumen akan tetap memiliki citra baik terhadap Starbucks Indonesia 

walaupun orang lain memberikan pengaruh negatif mengenai Starbucks.  

f. Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa konsumen menolak 

untuk melakukan pembelian olahan kopi dari perusahaan lain 

 Hasil rata-rata skor pada pernyataan ini adalah 2,26 yang termasuk 

kategori tidak setuju dalam rentang skala. Yang berarti bahwa responden 

tidak menolak untuk melakukan pembelian olahan kopi dari perusahaan 

lain, karena sudah banyak bermunculan olahan kopi dari perusahaan lain 

yang lebih inovatif dan juga memiliki harga yang lebih terjangkau jika di 

bandingkan dengan Starbucks Indonesia. 

g. Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa konsumen mengajak 

orang lain yang belum pernah mencoba produk dari Starbucks untuk 

mencoba produk Starbucks 

 Hasil rata-rata skor pada pernyataan ini adalah 3,19 yang termasuk 

kategori netral dalam rentang skala. Yang berarti responden ragu akan 

mengajak orang lain yang belum pernah mencoba produk dari Starbucks 

untuk mencoba produk Starbucks.  
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h. Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa konsumen 

mereferensikan kepada orang lain mengenai promosi apa saja yang sedang 

dilakukan oleh Starbucks 

 Hasil rata-rata skor pada pernyataan  ini adalah 3,43 yang termasuk 

kategori setuju dalam rentang skala. Hasil tersebut membuktikan bahwa 

konsumen mereferensikan kepada orang lain mengenai promosi apa saja 

yang sedang dilakukan oleh Starbucks. 

i. Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa konsumen mengatakan 

hal-hal positif mengenai Starbucks kepada orang lain 

Hasil rata-rata skor pada pernyataan ini adalah 3,49 yang termasuk 

kategori setuju dalam rentang skala. Hasil tersebut membuktikan bahwa 

konsumen mengatakan hal-hal positif mengenai Starbucks kepada orang 

lain. 

Tanggapan responden terhadap variabel loyalitas konsumen 

mendapatkan total skor 3.19 yang berarti bahwa responden ragu terhadap 

pernyataan bahwa konsumen akan bersikap loyal dengan produk dari 

Starbucks Indonesia, responden ragu dengan pernyataan bahwa konsumen 

akan tetap melakukan pembelian walaupun Starbucks Indonesia tidak 

melakukan promosi, kemudian konsumen akan menempatkan Starbucks 

Indonesia sebagai pilihan utama untuk produk olahan kopi, kemudian 

pernyataan bahwa konsumen akan tetap memilih Starbucks dibandingkan 

dengan produk olahan kopi lainnya, kemudian pernyataan bahwa konsumen 

akan mengajak orang lain yang untuk mencoba produk Starbucks Indonesia. 

Dan responden tidak setuju terhadap pernyataan bahwa konsumen akan 

menolak melakukan pembelian produk olahan kopi dari perusahaan lain 

 

4.4   Analisis Pengaruh Variabel Promosi Terhadap Loyalitas Konsumen 

Dengan pengolahan data menggunakan SPSS versi 20 dalam 

perhitungan regresi linear berganda antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.12 
Persamaan Regresi Linear Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Sig. B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .793 3.155 
 

.802 

ContentCreation .691 .259 .252 .009 

ContentSharing .397 .300 .126 .188 

Connecting .207 .334 .054 .536 

CommunityBuilding 1.341 .229 .475 .000 

a. Dependent Variable: LoyalitasKonsumen 

  Sumber : Data primer yang diolah,2019 

Dapat diketahui bahwa koefisien regresi Content Creation sebesar 

0,691 dengan tingkat signifikan 0,009. Karena nilai koefisien regresi 

bernilai positif, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel 

Content Creation media sosial LINE Starbucks berpengaruh terhadap 

Loyalitas Konsumen.  

Kemudian koefisien regresi variabel Content Sharing adalah 

sebesar 0,397 dengan tingkat signifikansi 0,188. Karena nilai koefisien 

regresi bernilai positif, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

variabel Content Sharing media sosial LINE Starbucks tidak berpengaruh 

terhadap Loyalitas Konsumen. 

Koefisien regresi variabel Connecting adalah sebesar 0,207 dengan 

tingkat signifikansi 0,536. Karena nilai koefisien regresi bernilai positif, 

maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel Connecting media 

sosial LINE Starbucks tidak berpengaruh terhadap Loyalitas Konsumen.  

Kemudian koefisien regresi variabel Community Building adalah 

sebesar 1,341 dengan tingkat signifikansi 0. Karena nilai koefisien regresi 

bernilai positif, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel 

Community Building sosial media LINE Starbucks berpengaruh terhadap 

Loyalitas Konsumen. Sehingga persamaan regresinya adalah Y = 0.847 + 

0,659 X1 + 0.512 X2 + 0,138 X3 + 1,294 X4 
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Tabel 4.13 

Tabel uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1784.523 4 446.131 24.126 .000
b
 

Residual 1756.717 95 18.492   

Total 3541.240 99    

a. Dependent Variable: LoyalitasKonsumen 

b. Predictors: (Constant), CommunityBuilding, ContentSharing, Connecting, 

ContentCreation 

    Sumber : Data primer yang diolah,2019 

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.13 maka di peroleh hasil 

hitung sebesar 24.126 dengan tingkat siginfikansi 0.000. karena nilai 

probabilitas < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel Promosi sosial 

media LINE Starbucks Content Creation (X1), Content Sharing (X2), 

Connecting (X3), Community Building (X4) berpengaruh secara nyata 

terhadap Loyalitas Konsumen (Y). 

 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Parameter Undividual (Uji t) 

Coefficients
a
 

Model B t Sig. 

1 (Constant) .793 .251 .802 

ContentCreation .691 2.671 .009 

ContentSharing .397 1.325 .188 

Connecting .207 .621 .536 

CommunityBuilding 1.341 5.862 .000 

a. Dependent Variable: LoyalitasKonsumen 

           Sumber : Data primer yang diolah,2019 

 

Nilai t hitung yang tersaji di dalam tabel 4.14 menyatakan bahwa 

variabel Content Creation (X1) adalah sebesar 2,671. Karena t hitung > t 

tabel yaitu (2,671 > 1,664) dan nilai signifikansi 0,009 < 0,05 maka Ho 

ditolak, Ha diterima yang berarti variabel promosi Content Creation (X1) 

sosial media LINE Starbucks berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel Loyalitas Konsumen.  
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Nilai t hitung Content Sharing (X2) adalah sebesar 1,325. Karena t 

hitung < t tabel yaitu (1,325 < 1,664) dan nilai signifikansi 0,188 > 0,05 

maka Ho diterima, Ha ditolak yang berarti variabel promosi Content 

Sharing (X2) sosial media LINE Starbucks tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel Loyalitas Konsumen.  

Kemudian nilai t hitung Connecting (X3) adalah sebesar 0,621. 

Karena t hitung < t tabel yaitu (0,621 < 1,664) dan nilai signifikansi 0,536 

> 0,05 maka Ho diterima, Ha ditolak yang berarti variabel promosi 

Connecting (X3) media sosial LINE Starbucks tidak berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap variabel Loyalitas Konsumen. 

Nilai t hitung Community Building (X4) adalah sebesar 5,862. 

Karena t hitung > t tabel yaitu (5,862 > 1,664) dan nilai signifikansi 0,000 

< 0,05 maka Ho ditolak, Ha diterima yang berarti variabel promosi 

Community Building (X4) media sosial LINE Starbucks berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap variabel Loyalitas Konsumen.  

 

4.5  Koefisien Determinan 

Tabel 4.15 

Hasil Pengujian Koefisien Determinan 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .710
a
 .504 .483 4.300 

a. Predictors: (Constant), CommunityBuulding, ContentSharing, Connecting, 

ContentCreation 

     Sumber : Data primer yang diolah,2019 

 

Dari hasil tabel koefisien determinan diatas dapat ditunjukan 

bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0.483, yang menunjukan bahwa 

variabel promosi yang terdiri dari : Content Creation (X1), Content 

Sharing (X2), Connecting (X3), Community Building (X4) mempengaruhi 

variabel Loyalitas konsumen (Y) sebesar 48%, sedangkan 52% 

dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak di teliti. 


