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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 96 orang konsumen Starbucks yang 

mengetahui promosi penjualan yang dilakukan oleh Starbucks yang berkaitan dengan 

produk Tumbler Official Starbucks dan kegunaan tumbler tersebut, maka didapatkan 

gambaran umum responden sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia 
 

 
Umur 

Total 15-25 tahun 25-35 tahun 35-45 tahun 45-55 tahun 55-65 tahun 

Jenis Kelamin Laki-laki Count 8 17 9 8 3 45 

% of Total 8,3% 17,7% 9,4% 8,3% 3,1% 46,9% 

Perempuan Count 6 22 10 10 3 51 

% of Total 6,3% 22,9% 10,4% 10,4% 3,1% 53,1% 

Total Count 14 39 19 18 6 96 

% of Total 14,6% 40,6% 19,8% 18,8% 6,3% 100,0% 

Sumber : Data primer yang diolah (2020) 

 

Berdasarkan dari Tabel 4.1, diketahui bahwa berdasarkan jenis kelamin dan 

usia, konsumen Starbucks dengan persentase terbesar berdasarkan jenis kelamin dan 

usia memiliki jenis kelamin perempuan dan berusia antara 25 – 35 tahun yaitu sejumlah 

22 orang atau 22,9%. Jumlah konsumen laki-laki adalah sebanyak 46,9%, sedangkan 

konsumen perempuan adalah sebanyak 53,1%. Jumlah kelompok umur terbesar adalah 

25-35 tahun dengan jumlah 40,6%, disusul 35-45 tahun (19,8%), 45-55 tahun (18,8%), 

15-25 tahun (14,6%) dan 55-65 tahun (6,3%). Berdasarkan hasil ini diketahui bahwa 

lebih banyak perempuan dengan usia 25-35 tahun yang tertarik untuk melakukan 

pembelian produk Tumbler Official Starbucks, hal ini menunjukkan perempuan lebih 

mengerti dan membutuhkan produk Tumbler Official Starbucks dibandingkan laki-

laki. 
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Tabel 4.2 

Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pekerjaan dan Rata-Rata 

Penghasilan Per Bulan 
 

 

Penghasilan rata-rata per bulan 

Total 

Rp 100.000--

1.000.000 

Rp 1.000.000-

-10.000.000 

Rp 

10.000.000--

20..000.000 

>Rp 

20.000.000 

Pekerjaan PNS Count 0 14 4 1 19 

% of Total ,0% 14,6% 4,2% 1,0% 19,8% 

Pegawai swasta Count 0 13 2 0 15 

% of Total ,0% 13,5% 2,1% ,0% 15,6% 

TNI/Polri Count 0 15 1 0 16 

% of Total ,0% 15,6% 1,0% ,0% 16,7% 

Wiraswasta Count 2 19 2 0 23 

% of Total 2,1% 19,8% 2,1% ,0% 24,0% 

Pelajar Count 2 6 0 0 8 

% of Total 2,1% 6,3% ,0% ,0%  8,3% 

Ibu rumah tangga Count 1 10 4 0 15 

% of Total 1,0% 10,4% 4,2% ,0% 15,6% 

Total Count 5 77 13 1 96 

% of Total 5,2% 80,2% 13,5% 1,0% 100,0% 

Sumber : Data primer yang diolah (2020) 

 

Berdasarkan dari Tabel 4.2, diketahui bahwa berdasarkan pekerjaan dan rata-

rata penghasilan per bulan, konsumen Starbucks dengan jumlah terbesar merupakan 

wiraswasta dengan penghasilan rata-rata per bulan sebesar Rp 1.000.000-10.000.000 

yaitu sejumlah 19 orang atau 19,8%. Hasil ini menunjukkan konsumen dari Starbucks 

lebih didominasi wiraswasta yang memiliki penghasilan lebih mapan. 
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Tabel 4.3 

Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pekerjaan dan Pendidikan 
 

 
Pendidikan 

Total SMP SMA Perguruan Tinggi 

Pekerjaan PNS Count 3 15 1 19 

% of Total 3,1% 15,6% 1,0% 19,8% 

Pegawai swasta Count 3 11 1 15 

% of Total 3,1% 11,5% 1,0% 15,6% 

TNI/Polri Count 0 7 5 16 

% of Total 0,0% 7,3% 5,2% 12,5% 

Wiraswasta Count 9 14 4 23 

% of Total 9,4% 14,6% 4,2% 28,2% 

Pelajar Count 2 5 1 8 

% of Total 2,1% 5,2% 1,0% 8,3% 

Ibu rumah tangga Count 2 12 1 15 

% of Total 2,1% 12,5% 1,0% 15,6% 

Total Count 19 64 13 96 

% of Total 19,8% 66,7% 13,5% 100,0% 

Sumber : Data primer yang diolah (2020) 

 

Berdasarkan dari Tabel 4.3, diketahui bahwa berdasarkan pekerjaan dan 

pendidikan, konsumen Starbucks dengan persentase terbesar memiliki pekerjaan PNS 

dengan pendidikan SMA yaitu sejumlah 15 orang atau 15,6%. Hasil ini menunjukkan 

bahwa Starbucks dapat dinikmati oleh setiap orang tanpa membutuhkan pendidikan 

yang tinggi. 
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Tabel 4.4 

Gambaran Umum Responden Berdasarkan Rata-Rata Pengeluaran per Bulan 

dan Rentang Waktu kunjungan ke Starbucks 
 

 

Rentang waktu kunjungan 

ke Starbucks 

Total 

Setiap 

minggu Setiap bulan 

Rata-Rata Pengeluaran 

Per Bulan 

Rp 100.000--1.000.000 Count 9 14 23 

% of 

Total 

9,4% 14,6% 24,0% 

Rp 1.000.000--

10.000.000 

Count 9 18 27 

% of 

Total 

9,4% 18,8% 28,1% 

Rp 10.000.000--

20..000.000 

Count 12 14 26 

% of 

Total 

12,5% 14,6% 27,1% 

>Rp 20.000.000 Count 12 8 20 

% of 

Total 

12,5% 8,3% 20,8% 

Total Count 42 54 96 

% of 

Total 

43,8% 56,3% 100,0% 

Sumber : Data primer yang diolah (2020) 

 

Berdasarkan dari Tabel 4.4, diketahui bahwa berdasarkan rata-rata pengeluaran 

per bulan dan frekuensi kunjungan ke Starbuck, konsumen Starbucks dengan 

persentase terbesar memiliki rata-rata pengeluaran per bulan Rp 1.000.000-10.000.000 

dengan frekuensi kunjungan ke Starbucks sebanyak setiap bulan satu kali yaitu 

sejumlah 18 orang atau 18,8%.  

 

4.2 Tanggapan Responden terhadap Variabel Penelitian 

Pengkategorian tanggapan responden untuk variabel penelitian dilakukan dengan 

mencari nilai rata-rata seperti berikut (Ferdinand, 2014): 

Nilai Rata-rata = ((F1x1)+(F2x2)+(F3x3)+(F4x4)+(F5x5))/n 

  Jumlah kelas = k = 2 (Tinggi dan rendah) 
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Nilai Indeks Skor Maksimal = Skor 5 

Nilai Indeks Skor Minimal = Skor 1 

Rentang skala =  
𝑀𝑎𝑥−𝑀𝑖𝑛

𝑘
 

= 
5−1

2
  =  3 

Bobot nilai indeks: 

c. 1 – 3 : Rendah 

d. >3 – 5 : Tinggi 

 

4.2.1 Tanggapan Reponden terhadap Variabel Minat beli Tumbler Official 

Starbucks 

Minat beli konsumen untuk membeli Tumbler Official Starbucks adalah tahap 

dimana konsumen membentuk pilihan mereka di antara beberapa merek tumbler 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. Indikator dari minat beli meliputi: 

1. Konsumen memiliki minat untuk benar-benar membeli Tumbler Official Starbucks. 

2. Konsumen mau untuk mereferensikan Tumbler Official Starbucks kepada orang 

lain. 

3. Konsumen hanya mau menggunakan Tumbler Official Starbucks. 

4. Konsumen selalu mencari informasi tentang Tumbler Official Starbucks. 

Hasil jawaban indikator variabel minat beli adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Tanggapan Reponden terhadap Variabel Minat beli 
Indikator  ST

S 

TS N S SS Jml Nilai 

rata-rata 

Kategori 

Konsumen 

memiliki minat 

untuk benar-

benar membeli 

Frekuensi 0 5 28 35 28 96 

3,90 Tinggi 
Bobot 0 10 84 140 140 374 
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Tumbler Official 

Starbucks 

Konsumen mau 

untuk 

mereferensikan 

Tumbler Official 

Starbucks kepada 

orang lain 

Frekuensi 3 2 15 54 22 96 

3,94 Tinggi 
Bobot 3 4 45 216 110 378 

Konsumen hanya 

mau 

menggunakan 

Tumbler Official 

Starbucks 

Frekuensi 2 3 13 50 28 96 

4,03 Tinggi 
Bobot 2 6 39 200 140 387 

Konsumen selalu 

mencari 

informasi tentang 

Tumbler Official 

Starbucks 

Frekuensi 2 3 23 54 14 96 

3,78 Tinggi 
Bobot 2 6 69 216 70 363 

Variabel Minat Beli Tumbler Official Starbucks 3,91 Tinggi 

 

Indikator minat beli pada Tabel 4.5 menunjukkan angka rata-rata 3,91, yang 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan minat beli dalam kategori 

tinggi sehingga dapat diketahui bahwa minat responden melakukan pembelian Tumbler 

Official Starbucks tinggi. Konsumen merasa benar-benar berminat untuk membeli 

Tumbler Official Starbucks serta mau untuk mereferensikan Tumbler Official 

Starbucks kepada orang lain sehingga orang lain tertarik untuk melakukan pembelian. 

Kesukaan konsumen terhadap Tumbler Official Starbucks membuatnya mau untuk 

mencari informasi yang benar mengenai Tumbler Official Starbucks sebelum 

memutuskan untuk membelinya. 

 

4.2.2 Tanggapan Reponden terhadap Variabel Promosi penjualan 

Promosi penjualan adalah insentif jangka pendek Starbucks untuk mendorong 

pembelian atau penjualan Tumbler Official Starbucks. Indikator dari promosi penjualan 

meliputi : 

1. Starbucks sering melakukan promosi mengenai Tumbler Official Starbucks di 

berbagai media. 
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2. Informasi yang terkandung di promosi penjualan Tumbler Official Starbucks sangat 

jelas. 

3. Timing promosi penjualan Tumbler Official Starbucks sudah tepat. 

4. Sasaran dari promosi penjualan Tumbler Official Starbucks sudah tepat. 

Hasil jawaban indikator variabel promosi penjualan adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.6 

Tanggapan Reponden terhadap Variabel Promosi penjualan 
Indikator  STS TS N S SS Jml Nilai 

rata-rata 

Kategor

i 

Starbucks sering 

melakukan 

promosi 

mengenai 

Tumbler Official 

Starbucks di 

berbagai media 

Frekuensi 2 3 18 57 16 96 

3,85 Tinggi 
Bobot 2 6 54 228 80 370 

Informasi yang 

terkandung di 

promosi 

penjualan 

Tumbler Official 

Starbucks sangat 

jelas 

Frekuensi 1 5 27 48 15 96 

3,74 Tinggi 
Bobot 1 10 81 192 75 359 

Timing promosi 

penjualan 

Tumbler Official 

Starbucks sudah 

tepat 

Frekuensi 1 3 10 41 41 96 

4,23 Tinggi 
Bobot 1 6 30 164 205 406 

Sasaran dari 

promosi 

penjualan 

Tumbler Official 

Starbucks sudah 

tepat 

Frekuensi 0 6 15 42 33 96 

4,06 Tinggi 
Bobot 0 12 45 168 165 390 

Variabel promosi penjualan 3,97 Tinggi 

 

Berdasarkan perhitungan hasil jawaban kuesioner untuk indikator promosi 

penjualan menunjukkan angka rata-rata 3,97, yang menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan promosi penjualan Tumbler Official Starbucks sudah masuk 

kategori tinggi. Starbucks dirasakan konsumen sering melakukan promosi mengenai 



42 
 

Tumbler Official Starbucks di berbagai media baik di lokasi Starbucks sendiri, maupun 

di sosial media seperti Instagram, Twitter dan Facebook. Informasi yang terkandung 

dalam promosi penjualan tersebut dianggap oleh konsumen sudah jelas sebab informasi 

tersebut sudah memuat penjelasan yang tepat mengenai Tumbler Official Starbucks. 

Konsumen merasa bahwa timing promosi penjualan Tumbler Official Starbucks 

sebab saat ini semakin banyak orang yang memiliki gaya hidup yang suka minum kopi 

sehingga timing promosi tersebut sudah tepat. Konsumen merasa bahwa sasaran dan 

promosi penjualan dari Tumbler Official Starbucks sudah tepat karena menyasar pada 

semua segmentasi pasar khususnya generasi milenial yang kebanyakan dari mereka 

memiliki kegemaran untuk nongkrong. 

 

4.2.3 Tanggapan Responden terhadap Variabel Harga 

Harga adalah jumlah dari seluruh nilai yang konsumen tukarkan untuk jumlah 

manfaat dengan memiliki Tumbler Official Starbucks. Indikator dari harga meliputi: 

1. Harga Tumbler Official Starbucks terjangkau oleh konsumen  

2. Harga Tumbler Official Starbucks yang ditawarkan sesuai dengan kualitasnya 

3. Tumbler Official Starbucks mampu bersaing dengan produk tumbler pesaing  

4. Harga Tumbler Official Starbucks sesuai dengan manfaat tumbler tersebut bagi 

konsumen. 

Hasil jawaban indikator variabel harga adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Tanggapan Reponden terhadap Variabel Harga 
Indikator  ST

S 

TS N S SS Jml Nilai 

rata-rata 

Kategor

i 

Harga Tumbler 

Official 

Starbucks 

terjangkau oleh 

konsumen 

Frekuensi 0 3 9 55 29 96 

4,15 Tinggi 
Bobot 0 6 27 220 145 398 

Harga Tumbler 

Official 

Frekuensi 2 2 11 62 19 96 
3,98 Tinggi 

Bobot 2 4 33 248 95 382 
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Starbucks yang 

ditawarkan sesuai 

dengan 

kualitasnya 

Tumbler Official 

Starbucks 

mampu bersaing 

dengan produk 

tumbler pesaing 

Frekuensi 0 4 10 41 41 96 

4,24 Tinggi 
Bobot 0 8 30 164 205 407 

Harga Tumbler 

Official 

Starbucks sesuai 

dengan manfaat 

tumbler tersebut 

bagi konsumen 

Frekuensi 0 5 17 41 33 96 

4,06 Tinggi 
Bobot 0 10 51 164 165 390 

Variabel harga 4,11 Tinggi 

 

Tanggapan responden terhadap indikator harga menunjukkan angka rata-rata 

4,11, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan harga Tumbler 

Official Starbucks masuk ketagori tinggi. Harga Tumbler Official Starbucks dianggap 

terjangkau oleh konsumen Starbucks dimana harga Tumbler Official Starbucks adalah 

sebesar Rp 120.000-Rp 235.000 tergantung modelnya. Harga yang ditawarkan tersebut 

dianggap sudah sesuai dengan kualitas dari Tumbler Official Starbucks yang dianggap 

sudah baik. 

Tumbler Official Starbucks mampu bersaing dengan produk tumbler pesaing 

sebab Tumbler Official Starbucks memiliki kualitas yang dianggap baik dan harga yang 

tidak terlalu mahal. Harga Tumbler Official Starbucks sesuai dengan manfaat tumbler 

tersebut bagi konsumen sebab memiliki manfaat yang tepat untuk minum kopi di saat 

santai. 

 

4.2.4 Tanggapan Reponden terhadap Variabel Citra merek 

Citra merek merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek 

Starbucks dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek 

Starbucks. Indikator dari citra merek meliputi : 
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1. Produk yang berasosiasi dengan merek Starbucks dianggap produk yang baik. 

2. Merek Starbucks merupakan merek yang kuat di mata konsumen. 

3. Produk dengan merek Starbucks dianggap sebagai produk yang mewah 

Hasil jawaban indikator variabel citra merek adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.8 

Tanggapan Reponden terhadap Variabel Citra merek 
Indikator  STS TS N S SS Jml Nilai 

rata-rata 

Kategori 

Produk yang 

berasosiasi 

dengan merek 

Starbucks 

dianggap produk 

yang tinggi 

Frekuensi 1 5 20 56 14 96 

3,80 Tinggi 
Bobot 1 10 60 224 70 365 

Merek Starbucks 

merupakan 

merek yang kuat 

di mata 

konsumen 

Frekuensi 1 4 25 47 19 96 

3,82 Tinggi 
Bobot 1 8 75 188 95 367 

Produk dengan 

merek Starbucks 

dianggap sebagai 

produk yang 

mewah 

Frekuensi 2 3 31 39 21 96 

3,77 Tinggi 
Bobot 2 6 93 156 105 362 

Variabel citra merek 3,80 Tinggi 

 

 

Nilai rata-rata hasil perhitungan tanggapan responden terhadap indikator citra 

merek menunjukkan angka rata-rata 3,80, yang menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan citra merek dari Starbucks masuk kategori tinggi. Konsumen 

merasa bahwa produk yang memiliki asosiasi dengan merek Starbucks dianggap 

produk yang baik sebab Starbucks merupakan nama merek yang dianggap memiliki 

cita rasa yang tinggi dan berkualitas. Merek Starbucks juga dianggap kuat dan melekat 

dengan produk kopi. Produk dengan merek Starbucks dianggap sebagai produk yang 

mewah sebab Starbucks memiliki kesan mewah dengan harga produk yang cukup 

mahal dan berkualitas tinggi. 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 
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4.2.2 Tanggapan Responden terhadap Variabel Kualitas produk 

Kemampuan produk Tumbler Official Starbucks dalam memperagakan 

fungsinya, hal itu termasuk keseluruhan, durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan 

pengoperasian dan reparasi produk juga atribut lainnya. Indikator dari kualitas produk 

meliputi: 

1. Produk Tumbler Official Starbucks mampu digunakan sesuai fungsinya 

2. Tumbler Official Starbucks memiliki ciri tambahan yang menarik 

3. Tumbler Official Starbucks jarang rusak 

4. Tumbler Official Starbucks sesuai dengan standar tumbler umumnya 

5. Tumbler Official Starbucks dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama 

6. Tumbler Official Starbucks nyaman digunakan 

7. Tumbler Official Starbucks memiliki desain menarik 

8. Kualitas bahan Tumbler Official Starbucks baik 

Hasil jawaban indikator variabel kualitas produk adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Tanggapan Reponden terhadap Variabel Kualitas produk 
Indikator  ST

S 

TS N S SS Jml Nilai 

rata-rata 

Kategor

i 

Produk Tumbler 

Official Starbucks 

mampu 

digunakan sesuai 

fungsinya 

Frekuensi 0 6 23 36 31 96 

3,96 Tinggi 
Bobot 0 12 69 144 155 380 

Tumbler Official 

Starbucks 

memiliki ciri 

tambahan yang 

menarik 

Frekuensi 2 2 29 47 16 96 

3,76 Tinggi 
Bobot 2 4 87 188 80 361 

Tumbler Official 

Starbucks jarang 

rusak 

Frekuensi 1 4 34 33 24 96 

3,78 Tinggi 
Bobot 1 8 102 132 120 363 

Tumbler Official 

Starbucks sesuai 

dengan standar 

tumbler 

umumnya 

Frekuensi 2 7 8 46 33 96 

4,05 Tinggi 
Bobot 2 14 24 184 165 389 

Frekuensi 1 5 23 36 31 96 3,95 Tinggi 
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Tumbler Official 

Starbucks dapat 

dipakai dalam 

jangka waktu 

yang lama 

Bobot 1 10 69 144 155 379 

Tumbler Official 

Starbucks 

nyaman 

digunakan 

Frekuensi 1 2 28 49 16 96 

3,80 Tinggi 
Bobot 1 4 84 196 80 365 

Tumbler Official 

Starbucks 

memiliki desain 

menarik 

Frekuensi 1 6 23 47 19 96 

3,80 Tinggi 
Bobot 1 12 69 188 95 365 

Kualitas bahan 

Tumbler Official 

Starbucks tinggi 

Frekuensi 0 4 17 44 31 96 

4,06 Tinggi 
Bobot 0 8 51 176 155 390 

Variabel kualitas produk 3,90 Tinggi 

 

Berdasarkan perhitungan hasil jawaban kuesioner untuk indikator kualitas 

produk menunjukkan angka rata-rata 3,90, yang menunjukkan bahwa responden 

menyatakan kualitas produk Tumbler Official Starbucks dalam kategori tinggi. Produk 

Tumbler Official Starbucks selalu dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, antara lain 

untuk minum kopi, mampu menjaga suhu kopi serta meningkatkan gengsi 

konsumennya ketika menggunakannya. Produk Tumbler Official Starbucks juga 

memiliki tambahan yang menarik dengan menambahkan aksesoris tambahan pada 

desain tumblernya sesuai dengan tema yang ditentukan oleh Starbucks.   

Produk Tumbler Official Starbucks jarang rusak ketika dipakai karena bahan 

yang digunakan memiliki ketahanan yang baik dan dapat digunakan berkali-kali tanpa 

rusak. Standar yang digunakan oleh produk Tumbler Official Starbucks sesuai dengan 

standar tumbler pada umumnya sehingga penggunaan tumbler dapat dipakai secara 

optimal tanpa khawatir akan rusak. Hal ini menunjukkan bahwa Tumbler Official 

Starbucks dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama oleh konsumen. Produk 

Tumbler Official Starbucks nyaman untuk digunakan karena bentuknya yang sesuai 

dan enak dipegang oleh tangan, selain itu desainnya yang simpel dan enak dilihat 

membuatnya lebih disukai oleh konsumen. 
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Tabel 4.10 

Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Variabel Penelitian 

No Variabel Nilai Rata-Rata Kategori 

1 Minat beli 3,91 Tinggi 

2 Promosi penjualan 3,97 Tinggi 

3 Harga 4,11 Tinggi 

4 Citra merek 3,80 Tinggi 

5 Kualitas produk 3,90 Tinggi 

 

4.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi linier berganda bertujuan untuk menguji pengaruh promosi penjualan, 

harga, citra merek dan kualitas produk terhadap minat beli Tumbler Official Starbucks. 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

Tabel 4.11 

Analisis Regresi Linier Berganda 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,394 1,239  ,318 ,752 

Promosi penjualan ,288 ,141 ,286 2,036 ,045 

Persepsi harga ,343 ,150 ,314 2,280 ,025 

Citra merek ,243 ,114 ,189 2,136 ,035 

Kualitas produk ,073 ,036 ,145 2,012 ,047 

a. Dependent Variable: Minat Beli 

 

 

Persamaan Y = 0,394 + 0,288X1 + 0,343X2 + 0,243X3 + 0,073X4 

Dari persamaan regresi linier berganda tersebut di atas menunjukkan bahwa : 

 Nilai konstanta (0,394) memiliki arti jika nilai X1=X2=X3=X4=0 akan diperoleh 

Y = 0,394.  Jadi apabila promosi penjualan, harga, citra merek dan kualitas produk 

bernilai konstan (0), tetap ada minat dari konsumen untuk membeli Tumbler Official 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 
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Starbucks. Bila dilihat dari nilai regresinya, harga memiliki pengaruh paling besar 

terhadap minat beli. Hal ini menunjukkan bila variabel harga semakin baik maka minat 

beli juga akan meningkat. Artinya ketika konsumen menganggap bahwa harga Tumbler 

Official Starbucks sesuai dengan kualitas, dan manfaat tambahannya maka konsumen 

akan semakin berminat untuk melakukan pembelian Tumbler Official Starbucks. 

 

4.4 Uji Hipotesis 

4.4.1. Pengaruh Promosi penjualan terhadap Minat beli 

Koefisien b1 variabel promosi penjualan (0,288) berpengaruh positif terhadap 

minat beli. Jadi apabila promosi penjualan meningkat, maka minat beli Tumbler 

Official Starbucks juga akan meningkat. Variabel promosi penjualan (X1) dengan nilai 

signifikansi 0,045 < 0,05 dan nilai koefisien regresi 0,288 maka Ha diterima dan Ho 

ditolak, yang berarti promosi penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat beli.  

Promosi merupakan segala bentuk komunikasi satu arah yang digunakan untuk 

menginformasikan, membujuk atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang 

dihasilkan organisasi, individu ataupun rumah tangga untuk menciptakan pertukaran 

dalam pemasaran. Promosi penjualan yang kuat dilakukan oleh perusahaan untuk 

membuat konsumen menjadi lebih tertarik terhadap produk yang dijualnya tersebut. 

Dengan adanya promosi maka konsumen akan diberikan informasi secara mendalam 

mengenai produk yang dijual oleh perusahaan tersebut sehingga memiliki ketertarikan 

terhadap produk. Starbucks dirasakan konsumen sering melakukan promosi mengenai 

Tumbler Official Starbucks di berbagai media baik di lokasi Starbucks sendiri, maupun 

di social media seperti Instagram, Twitter dan Facebook. Informasi yang terkandung 

dalam promosi penjualan tersebut dianggap oleh konsumen sudah jelas sebab informasi 

tersebut sudah memuat penjelasan yang tepat mengenai Tumbler Official Starbucks. 

Konsumen merasa bahwa timing promosi penjualan Tumbler Official Starbucks sebab 

saat ini semakin banyak orang yang memiliki gaya hidup yang suka minum kopi 
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sehingga timing promosi tersebut sudah tepat. Konsumen merasa bahwa sasaran dan 

promosi penjualan dari Tumbler Official Starbucks sudah tepat karena menyasar pada 

generasi muda yang memiliki gaya hidup minum kopi sehingga promosi penjualan 

yang dilakukan lebih mengena pada sasaran. 

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Utami dan Saputro (2017) dan 

Yoebrilianti (2018) yang menyatakan promosi penjualan berpengaruh positif terhadap 

minat beli. 

4.4.2 Pengaruh Harga terhadap Minat Beli 

Koefisien b2 variabel harga (0,343) berpengaruh positif terhadap minat beli. 

memiliki arti apabila harga semakin sesuai, maka minat beli Tumbler Official 

Starbucks juga akan meningkat. Nilai t hitung yang tersaji di variabel harga (X2) 

dengan nilai signifikansi 0,025 < 0,05 dan nilai koefisien regresi 0,343. Maka dapat 

dikatakan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. 

Harga dapat menunjukkan kualitas merek dari suatu produk, dimana konsumen 

mempunyai anggapan bahwa harga yang mahal biasanya mempunyai kualitas yang 

baik. Pada umumnya harga mempunyai pengaruh yang positif dengan kualitas, 

semakin tinggi harga maka semakin tinggi kualitas. Konsumen mempunyai anggapan 

adanya hubungan yang positif antara harga dan kualitas suatu produk, maka mereka 

akan membandingkan antara produk yang satu dengan produk yang lainnya, dan 

barulah konsumen berminat untuk membeli suatu produk. Harga Tumbler Official 

Starbucks dianggap terjangkau oleh konsumen Starbucks dimana harga Tumbler 

Official Starbucks adalah sebesar Rp 120.000-Rp 235.000 tergantung modelnya dan 

dianggap masih menarik untuk dibeli. Harga yang ditawarkan tersebut dianggap sudah 

sesuai dengan kualitas dari Tumbler Official Starbucks yang dianggap sudah baik. 

Tumbler Official Starbucks mampu bersaing dengan produk tumbler pesaing sebab 

Tumbler Official Starbucks memiliki kualitas yang dianggap baik dan harga yang tidak 

terlalu mahal. Konsumen Starbucks juga menyukai Tumbler Official Starbucks 

sehingga hanya mau untuk menggunakan Tumbler Official Starbucks untuk 

menikmatik kopi Starbucks tersebut. Kesukaan konsumen terhadap Tumbler Official 
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Starbucks membuatnya mau untuk mencari informasi yang benar mengenai Tumbler 

Official Starbucks sebelum memutuskan untuk membelinya. Harga Tumbler Official 

Starbucks sesuai dengan manfaat tumbler tersebut bagi konsumen sebab memiliki 

manfaat yang tepat untuk minum kopi di saat santai dengan adanya manfaat tambahan 

tersebut konsumen akan lebih berminat untuk melakukan pembelian Tumbler Official 

Starbucks. 

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Utami dan Saputro (2017) yang 

menyatakan harga berpengaruh positif terhadap minat beli. 

4.4.3 Pengaruh Citra merek terhadap Minat Beli 

Koefisien b3 variabel citra merek (0,243) berpengaruh positif terhadap minat 

beli. Peningkatan pada citra merek akan membuat minat beli Tumbler Official 

Starbucks akan meningkat. Variabel citra merek (X3) memiliki nilai signifikansi 0,035 

< 0,05 dan nilai koefisien regresi 0,243 maka Ho ditolak, Ha diterima. Maka dapat 

dikatakan citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli.  

Citra Merek merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek 

dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Citra 

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 sebab dengan 

mengasosiasikan merek tersebut dengan kualitas sehingga ketika konsumen merasa 

bahwa merek tersebut memiliki asosiasi yang baik maka konsumen akan berminat 

untuk membeli produk. Konsumen merasa bahwa produk yang memiliki asosiasi 

dengan merek Starbucks dianggap produk yang baik sebab Starbucks merupakan nama 

merek yang dianggap memiliki cita rasa yang tinggi dan berkualitas. Merek Starbucks 

juga dianggap kuat dan melekat dengan produk kopi. Produk dengan merek Starbucks 

dianggap sebagai produk yang mewah sebab Starbucks memiliki kesan mewah dengan 

harga produk yang cukup mahal dan berkualitas tinggi. Starbucks memiliki store yang 

bergaya mewah, konsumen yang merasa bahwa pembelian produk di tempat yang 

memiliki gaya yang mewah dan bernilai mahal akan meningkatkan gengsi dari 
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pembelinya. Adanya suatu perasaan bahwa pembelian produk yang bernilai mahal dan 

di tempat yang terlihat mewah dan terpercaya ini akan membuat konsumen memiliki 

minat untuk melakukan pembelian dari Tumbler Official Starbucks yang dijual di gerai 

Starbucks tersebut. 

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Raharjo dan Mulyanto (2018) yang 

menyatakan citra merek berpengaruh positif terhadap minat beli. 

4.4.4 Pengaruh Kualitas produk terhadap Minat Beli 

Koefisien b4 variabel kualitas produk (0,073) berpengaruh positif terhadap 

minat beli. Memiliki arti apabila ada peningkatan kualitas produk akan meningkatkan 

minat beli Tumbler Official Starbucks. Nilai t hitung pada variabel kualitas produk (X4) 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,047 < 0,05 dan nilai koefisien regresi 0,073 maka 

Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat beli.  

Kualitas produk menjadi salah satu tolak ukur konsumen dalam pembelian 

produk karena jika semakin berkualitas produk tersebut, maka akan semakin tinggi 

minat beli konsumen terhadap produk tersebut, ataupun sebaliknya. Perbaikan kualitas 

produk akan mengurangi biaya dan meningkatkan keunggulan bersaing, bahkan lebih 

jauh lagi, kualitas produk yang tinggi menciptakan keunggulan bersaing yang bertahan 

lama. Konsumen membeli tidak hanya sekedar kumpulan atribut fisik, tetapi pada 

sasarannya mereka membayar sesuatu untuk memuaskan keinginan. Keinginan 

konsumen akan fungsi membuat konsumen menginginkan produk Tumbler Official 

Starbucks selalu dapat digunakan sesuai dengan fungsinya dengan baik yaitu untuk 

minum kopi dan mampu menjaga suhu tetaplah hangat. Konsumen juga menginginkan 

bentuk desain yang terlihat baik sehingga produk Tumbler Official Starbucks juga 

memiliki tambahan yang menarik, ada yang berbentuk tanduk, ada yang memiliki 

pegangan dan ada juga yang bentuknya polos. Dengan demikian, bagi suatu perusahaan 

yang bijaksana bahwa menjual manfaat (benefit) produk tidak hanya produk saja 

(manfaat intinya) tetapi harus merupakan suatu sistem. Produk Tumbler Official 

Starbucks jarang rusak ketika dipakai karena bahan yang digunakan memiliki 
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ketahanan yang baik dan dapat digunakan berkali-kali tanpa rusak. Standar yang 

digunakan oleh produk Tumbler Official Starbucks sesuai dengan standar tumbler pada 

umumnya sehingga penggunaan tumbler dapat dipakai secara optimal tanpa khawatir 

akan rusak. Hal ini menunjukkan bahwa Tumbler Official Starbucks dapat digunakan 

dalam jangka waktu yang lama oleh konsumen. Produk Tumbler Official Starbucks 

nyaman untuk digunakan karena bentuknya yang sesuai dan enak dipegang oleh 

tangan, selain itu desainnya yang simple dan enak dilihat membuatnya lebih disukai 

oleh konsumen. Hal tersebut akan membuat konsumen memiliki minat untuk 

melakukan pembelian Tumbler Official Starbucks. 

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Utami dan Saputro (2017) yang 

menyatakan kualitas produk berpengaruh positif terhadap minat beli. 

 

4.5 Uji F 

 Tabel 4.12 

Hasil Uji F 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 421,220 4 105,305 43,412 ,000a 

Residual 220,739 91 2,426   
Total 641,958 95    

a. Predictors: (Constant), Kualitas produk, Harga, Citra merek, Promosi penjualan 

b. Dependent Variable: Minat Beli 

 

Sumber : Data primer yang diolah (2020) 

Berdasarkan hasil uji F pada table 4.12 maka diperoleh hasil hitung sebesar 

43,412 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dimana 0,000 < 0,05 maka dapat dikatakan 

bahwa promosi penjualan, harga, citra merek dan kualitas produk secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap minat beli. Promosi penjualan, harga, citra merek dan kualitas 

produk mampu saling mendukung dalam meningkatkan minat beli. 

Starbucks sendiri sedari awal memposisikan dirinya sebagai coffee shop 

premium, dapat dilihat dari produk dan harga yang ditawarkan serta outletnya. Tumbler 

Official Starbucks merupakan salah satu produk premium yang ditawarkan kepada 
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konsumen. Tumbler Official Starbucks tergolong produk premium karena harganya 

yang mahal. Tetapi harga mahal yang diberikan oleh Starbucks bisa dikatakan 

merupakan akumulasi dari total nilai kualitas Tumbler yang baik serta citra merek 

perusahaan yang tinggi. Citra merek perusahaan Starbucks yang tinggi bisa dilihat dari 

banyaknya award serta recognition yang mereka dapatkan dan Starbucks juga banyak 

melakukan kegiatan sosial contohnya dengan turut serta dalam menjaga lingkungan 

hidup dengan penggunaan Tumbler Official Starbucks dan reusable cup serta 

membantu petani – petani kopi di berbagai belahan dunia. Tumber Official Starbucks 

mempunyai model dan bahan baku yang unik, menarik dan berkualitas baik, sehingga 

cukup awet dan tidak mudah rusak. Selain itu Tumbler Official Starbucks memberikan 

banyak keuntungan bagi penggunanya. Salah satunya dari promosi penjualan yang 

dilakukan oleh Starbucks yaitu program Starbucks Greener Day.  Program tersebut 

memberikan pengurangan harga berupa diskon 50 persen untuk beberapa produk 

minumannya dengan membawa Tumbler Official Starbucks ke gerai – gerai Starbucks. 

Hal tersebut tentunya memberikan keuntungan bagi perusahaan maupun konsumen. 

Dilihat dari kualitas serta banyaknya keuntungan yang dimiliki oleh Tumbler Official 

Starbucks tersebut, tentunya akan lebih mendorong minat konsumen untuk membeli 

dan memiliki Tumber Official Starbucks. Dengan promosi yang dikemas secara 

menarik maka akan menumbuhkan minat beli konsumen yang tinggi juga. Selain itu, 

harga juga menjadi tolak ukur konsumen untuk membeli suatu produk dilihat dari 

manfaat yang didapat oleh konsumen. Manfaat tersebut bisa disamakan dengan kualitas 

produk yang baik dan citra merek perusahaan yang positif yang mana promosi 

penjualan, harga, citra merek dan kualitas produk secara bersamaan ikut 

mempengaruhi minat beli konsumen.


