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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  LATAR BELAKANG MASALAH 

Belakangan ini kerusakan lingkungan sekitar semakin bertambah, seiring 

dengan banyaknya aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Tanpa 

disadari secara langsung ataupun tidak langsung kerusakan lingkungan akibat dari 

banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh manusia, aktivitas tersebut dapat di bidang 

ilmu pengetahuan, pertanian, ekonomi, maupun bisnis. Contoh kerusakan lingkungan 

yang ada di Indonesia yaitu Sungai Citarum adalah satu dari puluhan sungai di 

Indonesia yang tercemar berat. Pencemaran air sungai terjadi akibat ulah manusia yang 

membuang limbah atau sisa industri ke sungai sebagaimana dilansir oleh 

sindonews.com pada Jum'at, 4 Mei 2018. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan 

menjadi ancaman yang cukup serius bagi kelestarian lingkungan maupun kelangsungan 

hidup manusia itu sendiri.  

Seiring berkembangnya waktu, manusia mulai peduli dan menyadari akan 

betapa pentingnya menjaga lingkungan sekitar yang mengubah pola pikir manusia 

maupun pelaku usaha. Melihat hal tersebut, pelaku usaha mulai memanfaatkan peluang 

untuk tetap melakukan kegiatan produksi tanpa menimbulkan dampak yang negatif 

terhadap lingkungan. Starbucks sendiri merupakan salah satu perusahaan yang ikut 

peduli terhadap lingkungan. Untuk membuktikan hal tersebut Starbucks mengeluarkan 

Tumbler Official Starbucks yang bertujuan mengubah perilaku konsumen yang 

menggunakan gelas sekali pakai dengan Tumbler yang dapat dibeli pada gerai 

Starbucks yang dapat digunakan secara berulang kali untuk menjaga kelestarian 

lingkungan.  

Dalam mendukung produk Tumbler Official Starbucks tersebut maka Starbucks 

melakukan promosi kepada konsumen. Promosi merupakan salah satu variabel di 

dalam bauran pemasaran (marketing mix) yang sangat penting dilaksanakan oleh 
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perusahaan dalam memasarkan produk atau jasanya. Kadang-kadang istilah promosi 

ini digunakan secara sinonim dengan istilah perjualan meskipun yang dimaksud adalah 

promosi. Pengertian promosi menurut Kotler dan Armstrong (2014), “Promotion 

means activities that communicate the merits of the product and persuade target 

customers to buy it”, artinya promosi merupakan kegiatan yang mengomunikasikan 

manfaat dari sebuah produk dan membujuk target konsumen untuk membeli produk 

tersebut. Promosi yang dilakukan Starbucks antara lain melalui media iklan di akun 

media sosial Starbucks itu sendiri yaitu Instagram dan Line, melalui promosi ke dalam 

website resmi mereka untuk menarik konsumen, lalu dengan penjualan secara langsung 

dimana dengan memajang berbagai macam dan varian Tumbler di setiap gerai-gerai 

Starbucks. Berikut salah satu cara promosi yang dilakukan oleh Starbucks dapat dilihat 

pada Gambar 1.1 dibawah ini 

 

                          

Gambar 1.1 Promosi Penjualan Maelalui Media Sosial Line 

Sumber: Starbucks Indonesia Official Line 
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Starbucks juga selalu melakukan promosi untuk produk Tumblernya secara 

konsisten tiap bulannya. Starbucks selalu melakukan promosi penjualan kepada 

konsumennya untuk produk Tumbler Official Starbucks yang dikemas dalam program 

Starbucks Greener Day. Promosi yang dilakukan oleh Starbucks yaitu memberikan 

diskon 50% untuk produk minumannya disertai dengan syarat dan ketentuan yang 

berlaku. Hal ini tentunya dapat menarik minat konsumen dalam pembelian produk 

Tumbler Official Starbucks ataupun produk minumannya, dan dapat menambah 

keuntungan bagi Starbucks. Selain itu Starbucks Greener Day merupakan promo event 

mengenai kepedulian terhadap lingkungan. Dengan menggunakan Tumbler, konsumen 

seakan diajak untuk ikut lebih peduli terhadap lingkungan hidup. Jadi untuk sisi 

konsumen sendiri bisa diartikan beli sekali, untungnya double dengan mendapatkan 

keuntungan dari sisi harga dan peduli lingkungan hidup. 

Harga suatu produk memiliki pengaruh yang penting dalam minat konsumen 

untuk membeli setelah melihat manfaat apa saja yang akan didapat dalam suatu produk 

tersebut. Kotler dan Armstrong (2014) menjelaskan bahwa harga adalah sejumlah uang 

yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar 

konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa 

tersebut. Harga yang jauh lebih mahal juga dipengaruhi oleh citra merek perusahaan 

tersebut, selain itu harga yang diberikan pada suatu produk menjelaskan seperti apa 

kualitas produk yang akan konsumen beli. Bisa dikatakan bahwa harga dari produk – 

produk yang ditawarkan oleh Starbucks tergolong mahal karena Starbucks sendiri 

sudah memposisikan dirinya sebagai coffeshop premium. Akan tetapi harga yang mahal 

tersebut sesuai dengan citra merek Starbucks yang tinggi dan kualitas produk yang 

baik. Selain itu Starbucks sendiri juga kerap kali memberikan promosi – promosi yang 

menarik untuk konsumennya yang diantaranya memberikan pengurangan atau 

potongan harga terhadap produk –produk tertentu yang disertai syarat dan ketentuan 

yang berlaku. 

Citra Merek merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek 

dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Citra 
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terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan preferensi 

terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra yang positif terhadap suatu 

merek, akan lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian. Setiadi (2003) 

berpendapat: Citra merek mengacu pada skema memori akan sebuah merek, yang 

berisikan interpretasi konsumen atas atribut, kelebihan, penggunaan, situasi, para 

pengguna, dan karakteristik pemasar dan/atau karakteristik pembuat dari 

produk/merek tersebut. Citra merek adalah apa yang konsumen pikirkan dan rasakan 

ketika mendengar atau melihat nama suatu merek. Starbucks berusaha membangun 

citra positif perusahaan dengan turut serta dalam menjaga lingkungan dengan 

programnya yaitu Starbucks Greener Day. Dalam program ini Starbucks mencoba 

melibatkan konsumen untuk selalu menjaga lingkungan dengan menggunakan Tumbler 

Official Starbucks dalam rangka untuk mengurangi produksi sampah plastik. 

Ketersediaan konsumen untuk turut serta menjaga lingkungan akan diberikan reward 

oleh Starbucks berupa diskon 50% tiap bulannya untuk produk minuman disertai syarat 

dan ketentuan yang berlaku. 

Kualitas Produk menurut Kotler dan Keller (2009) adalah mengelola unsur 

produk termasuk perencanaan dan pengembangan produk atau jasa yang tepat untuk 

dipasarkan dengan mengubah produk atau jasa yang ada dengan menambah dan 

mengambil tindakan yang lain yang mempengaruhi bermacam-macam produk atau 

jasa. Menurut Kotler dan Armstrong (2014) kualitas produk adalah kemampuan suatu 

produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, 

kemudahan operasi dan perbaikan, serta atribut bernilai lainnya. Untuk 

mengkomunikasikan kepada konsumen produk seperti apa yang akan dibeli, tidak 

terlepas dari promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Salah satu faktor dari minat beli 

adalah kualitas produk, hal tersebut dijelaskan pada penelitian terdahulu oleh Utami 

dan Saputro (2017) yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara 

kualitas produk dan minat beli. Sehingga apabila mutu atau kualitas produk benar-

benar diperhatikan oleh perusahaan maka akan mempengaruhi minat beli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Minat beli konsumen adalah tahap dimana konsumen membentuk pilihan 

mereka di antara beberapa merek yang tergabung dalam perangkat pilihan, kemudian 

pada akhirnya melakukan suatu pembelian pada suatu alternatif yang paling disukainya 

atau proses yang dilalui konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa yang didasari 

oleh bermacam pertimbangan (Schiffman dan Kanuk, 2007). Konsumen terlebih 

dahulu akan mencari informasi mengenai produk yang akan dibeli, misalnya seorang 

konsumen akan membeli produk, maka konsumen tersebut akan mencari tahu 

mengenai harga Tumbler Starbucks, dan akhirnya akan mengambil keputusan untuk 

membeli.  

Starbucks merupakan perusahaan yang peduli lingkungan dan sosial tentu 

menguatkan citra merek melalui penggunaan Tumbler Official Starbucks. Bahwa 

Starbucks sebagai perusahaan yang bermutu, kreatif dan bermanfaat bagi komunitas di 

sekitarnya. Faktor – faktor tersebut juga turut memperkuat identitas Tumbler Official 

Starbucks sehingga ada diferensiasi yang kuat identitas dari Tumbler Official Starbucks 

dibandingkan dengan kompetitornya. Hal itu diperkuat dengan penelitian Negara 

(2017), tentang pengaruh kualitas produk dan brand image terhadap minat beli. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel Kualitas Produk berpengaruh secara parsial 

dan signifikan terhadap Proses Keputusan Pembelian, kemudian variabel Brand image 

berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap proses keputusan pembelian. 

Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa sebaiknya pihak Starbucks dapat 

mempertahankan serta meningkatkan brand image, karena variabel Brand image 

mempunyai pengaruh yang dominan dalam mempengaruhi minat beli. 

 Maka dari itu peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian bagaimana 

promosi penjualan, harga, citra merek, kualitas produk mempengaruhi minat beli pada 

konsumen Tumbler Starbucks yang berkunjung di galeri Starbucks.  Dengan penelitian 

ini maka dapat diketahui pengaruh penjualan, harga, citra merek, kualitas produk 

terhadap minat beli Tumbler Starbucks pada konsumen Starbucks di Kota Semarang. 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi untuk Starbucks dalam 

menilai apakah produk Tumbler Official Starbucks dapat berpengaruh positif untuk 
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menyumbang profit perusahaan, memperkuat citra merek perusahaan, menjaga ikatan 

atau hubungan yang baik antara perusahaan dengan konsumen melalui penggunaan 

Tumbler Official Starbucks yang ikut serta menjaga kelestarian lingkungan, serta 

menjadi inspirasi bagi penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, peneliti memutuskan 

untuk membuat skripsi yang berjudul   “ Pengaruh Promosi Penjualan , Harga, Citra 

Merek, Kualitas Produk terhadap Minat Beli Tumbler Starbucks pada Konsumen 

Starbucks di Kota Semarang” 

 

1.2      RUMUSAN MASALAH 

Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana pengaruh promosi penjualan terhadap minat beli Tumbler 

Official Starbucks pada konsumen Starbucks di Kota Semarang? 

2) Bagaimana pengaruh harga terhadap minat beli Tumbler Official Starbucks 

pada konsumen Starbucks di Kota Semarang?  

3) Bagaimana pengaruh citra merek terhadap minat beli Tumbler Official 

Starbucks pada konsumen Starbucks di Kota Semarang?  

4) Bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap minat beli Tumbler Official 

Starbucks pada konsumen Starbucks di Kota Semarang?  

5) Bagaimana pengaruh promosi penjualan, harga, citra merek dan kualitas 

produk secara bersama – sama berpengaruh terhadap minat beli pada 

konsumen Starbucks di Kota Semarang. 

 

     1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

    1.3.1   TUJUAN PENELITIAN 

          Tujuan penelitian ini adalah: 

1) Mengetahui pengaruh promosi penjualan terhadap minat beli Tumbler Official 

Starbucks pada konsumen Starbucks di Starbucks di Kota Semarang. 

2) Mengetahui pengaruh harga terhadap minat beli Tumbler Official Starbucks 

pada konsumen Starbucks di Starbucks di Kota Semarang.  
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3) Mengetahui   pengaruh citra merek terhadap minat beli Tumbler Official 

Starbucks pada konsumen Starbucks di Starbucks di Kota Semarang. 

4) Mengetahui pengaruh kualitas produk Terhadap Minat Beli Tumbler Official 

Starbucks pada konsumen Starbucks di Starbucks di Kota Semarang. 

5) Mengetahui Bagaimana Pengaruh Promosi Penjualan, Harga, Citra Merek dan 

Kualitas Produk secara bersama – sama berpengaruh terhadap minat beli 

Konsumen Starbucks di Starbucks di Kota Semarang. 

 

1.3.2 MANFAAT PENELITIAN  

1) Manfaat Akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk penelitian 

selanjutnya mengenai  promosi  penjualan, harga, citra merek dan kualitas 

produk serta minat beli. 

2) Manfaat Manajerial 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih kepada para 

pelaku usaha khususnya Starbucks Indonesia mengenai pengaruh promosi 

penjualan, harga, citra merek, dan kualitas produk terhadap minat beli 

produk Tumbler Official Starbucks serta pengaruh penggunaan produk 

Tumbler sebagai salah satu diversifikasi usaha yang menguntungkan dan 

memberikan banyak manfaat bagi konsumen maupun lingkungan hidup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


