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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kaum urban merupakan salah satu bagian masyarakat yang memiliki gaya 

hidup yang kekinian dan up to date atau yang kehidupannya mengarah ke 

masyarakat modern di perkotaan (Gayahidupmu, 2016). Ada 3 paradoks gaya hidup 

urban yang telah dirumuskan oleh MarkPlus Insight yang dilansir oleh Marketeers. 

Pertama, kaum urban merupakan kaum yang hedonis sekaligus spiritualis dengan 

hidup di kota yang mendorong daya konsumtif dengan aneka produk namun 

disamping itu orang kota juga dikenal spiritualis dengan kegiatan keagamaan yang 

tetap hidup bahkan pada taraf ekstremnya cenderung fundamentalis (Marketeers, 

2011). Kedua, kaum urban juga dikenal individualis namun di sisi lain kaum urban 

juga senang dengan komunitasnya yang bisa disebut dengan komunalis 

(Marketeers, 2011). Ketiga, kaum urban juga rasionalis dengan banyak melakukan 

pertimbangan dan kalkulasi namun mereka juga emosional (Marketeers, 2011). 

Mereka tidak mudah percaya tetapi disamping itu mereka mudah terpengaruh, 

terpancing, reaktif, dan larut dalam tren (Marketeers, 2011). 

Dengan gaya hidup kaum urban, khususnya milenial Jakarta dan kota-kota 

besar yang semakin konsumtif, terlihat adanya beberapa perubahan yang terlihat 

seperti tempat menikmati kopi, travelling, platform online shopping, hingga 

tempat-tempat hiburan lainnya (Hidayah, 2018). Salah satu ciri kaum urban, yaitu 

memiliki kegemaran “nongkrong” di tempat kekinian seperti pusat-pusat 
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perbelanjaan, restoran, café, dan tempat-tempat lainnya (Gayahidupmu, 2016). 

Gambar 1.1 merupakan hasil survei yang dilakukan oleh MoneySmart.id terhadap 

beberapa anak muda yang ditemui di tempat-tempat kekinian di Jakarta mengenai 

berapa persentase biaya yang dihabiskan dalam sebulan untuk gaya hidupnya 

(Hidayah, 2018). 

 

Sumber: MoneySmart.id 

Gambar 1.1 Biaya yang Dihabiskan Dalam Sebulan untuk Gaya Hidup 

Hasil dari wawancara tersebut membuktikan bahwa secara rata-rata dana 

yang dihabiskan oleh sebagian besar anak muda kelas menengah Jakarta untuk 

kebutuhan gaya hidupnya per bulan adalah Rp. 3.266.000 dan dana tersebut adalah 

80% dari penghasilan atau uang jajan yang didapatkan (MoneySmart.id, 2018). 
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Komponen yang paling besar dalam pengeluaran untuk gaya hidup anak muda 

Jakarta adalah travelling dengan persentase 37.7% dan yang kedua adalah 

nongkrong di café baik untuk hanya sekedar minum kopi di café atau hangout 

bersama teman dengan persentase 23.3% (MoneySmart.id, 2018). Pengeluaran 

yang dikeluarkan pun untuk sekali mengunjungi coffee shop tidak lah kecil dan 

frekuensinya pun cukup sering seperti pernyataan dari salah satu responden yang 

telah MoneySmart.id wawancarai.  

 

Sumber: MoneySmart.id 

Gambar 1.2 Pernyataan Responden untuk Gaya Hidup Nongkrong 

Tidak heran jika kebanyakan anak muda bisa kita temui di café atau coffee 

shop kekininan setiap harinya di Jakarta seperti salah satu interview yang telah 

dilakukan MoneySmart.id pada Gambar 1.2 (MoneySmart.id, 2018). Melihat dari 

hal ini pun tren minum kopi di café semakin marak di kota-kota besar. Dulu, minum 

kopi itu identik dengan minuman yang hanya diminum oleh laki-laki berusia lanjut 

namun sekarang wanita dan laki-laki dari segala usia terbiasa dengan meminum 

kopi (Coffeeland, 2019). Tren dan kebiasaan minum kopi pun menjadi pemicu 

dengan semakin banyaknya jumlah coffee shop di kota-kota besar seperti Jakarta. 

Diperkirakan pertumbuhan munculnya coffee shop di kota-kota besar sebanyak 

10% per tahun dan pada tahun 2018 telah diperkirakan ada 1500 coffee shop yang 
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ada di Jakarta dan sekitarnya (Setyaningsih, 2018). Coffee shop yang sedang marak 

pun terkenal dengan tidak hanya menawarkan kopi yang nikmat namun juga 

menyediakan tempat yang kekinian sejalan dengan tren gaya hidup “ngopi cantik” 

yang sedang marak di kaum millennial (Gumiwang, 2018).  

 

Sumber: Starbucks 

Gambar 1.3 Logo Starbucks 

Tren ini diciptakan bukan hanya dengan pengusaha kopi lokal namun juga 

dengan perusahaan besar seperti salah satu brand kopi global yang telah masuk ke 

Indonesia sejak tahun 2002 yaitu Starbucks. Starbucks juga menyebut kedai-kedai 

mereka dengan sebutan “the third place” atau tempat ketiga setelah rumah atau 

tempat kerja sehingga menjadi bagian dari gaya hidup banyak orang (Kompas, 

2017). Dalam 20 tahun terakhir Starbucks menjadi ikon yang populer bagi para 

pecinta kopi dan ekspansinya ke luar Amerika Serikat begitu lancar sejak 

pertengahan tahun 1990an (OkeFinance, 2018). Pasar dunia pun menyambut 

antusias dengan adanya coffee shop modern ini dan pada tahun 2018 tercatat ada 

sekitar 28.218 coffee shop Starbucks yang ada di seluruh dunia dan akan ada 400 

coffee shop baru pada 2019 (OkeFinance, 2018). Pada April 2019, Starbucks 

Analisis pengaruh price..., Lyvia, FB UMN, 2019



5 

 

Indonesia juga telah membuka kedai ke 400 nya yang ada di Stasiun MRT 

Bundaran HI dan Cipete Raya (Marketeers, 2019). 

Dengan kehadiran Starbucks di kota-kota besar Indonesia membuat 

semakin banyak kedai kopi baru yang muncul mulai dari kedai kopi franchise dari 

luar negeri hingga kedai kopi lokal (OkeFinance, 2018). Salah satu contohnya 

adalah hasil dari diversifikasi Lippo Group yaitu Maxx Coffee. Terlihat bahwa 

brand identity Maxx Coffee serupa dengan Starbucks, namun Maxx Coffee 

mengedepankan biji kopi asal Indonesia dan harganya 15% - 20% lebih murah 

dibandingkan Starbucks (Marketeers, 2016). Selain itu juga ada McDonald’s yang 

sejak Desember 2016 telah membuka gerai McCafe yang terpisah dari restorannya 

dengan lokasi yang berdampingan dengan restoran McDonald’s TB Simatupang 

(Tribun News, 2017). McCafe juga menyajikan makanan dan minuman dengan 

harga yang affordable (Billy, 2017). Yuti Resani yang merupakan Manager 

Marketing Communications and CSR Starbucks Indonesia mengatakan bahwa 

dengan bertambah banyaknya kedai kopi di Indonesia justru menjadikan sebuah 

kebanggaan dengan naiknya minat masyarakat dalam mengkonsumsi kopi (CNBC 

Indonesia, 2018). Namun, untuk tetap bertahan dalam kompetisi ini, Starbucks 

selalu memiliki strategi seperti memberikan diskon dan penawaran harga dengan 

tujuan untuk mencari pelanggan baru (CNBC Indonesia, 2018). Selain promosi, 

dalam bagian rasa pun Starbucks selalu menambah varian baru dan meningkatkan 

rasa yang tidak biasa sehingga dengan kualitas yang telah disajikan Starbucks akan 

mampu bertahan dengan persaingan (CNBC Indonesia, 2018). Tidak lupa juga 

dengan para pelanggan setia Starbucks yang menggunakan Starbucks Card selalu 

diberikan keuntungan seperti free up size dan keuntungan lainnya (CNBC 
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Indonesia, 2018). Yuti Resani juga menambahkan bahwa Starbucks ingin menarik 

pelanggan baru dan menghilangkan pikiran bahwa nongkrong di Starbucks itu 

mahal (CNBC Indonesia, 2018). 

Salah satu strategi umum dalam menarik konsumen dan meningkatkan 

penjualan dalam industri jasa adalah price promotion (Huang et al., 2014). Price 

promotion sendiri dapat diartikan dengan mengurangi harga untuk kuantitas 

tertentu atau meningkatkan kuantitas dengan harga yang sama sehinga 

meningkatkan nilai dan meningkatkan insentif ekonomi untuk membeli (Raghubir 

& Corfman, 1999). Dengan kata lain price promotion sendiri merupakan sebuah 

tindakan yang dapat menarik pelanggan dan juga sekaligus untuk meningkatkan 

value perusahaan itu sendiri. 

Ada beberapa alasan ketika perusahaan ingin menggunakan promosi seperti 

untuk evaluasi, menarik konsumen untuk beralih brand, memotivasi pembeli yang 

sensitif terhadap harga, mendorong repeat usage, atau dapat memberikan value 

tambahan bagi konsumen (Huff & Alden, 2000). Price promotion dalam jangka 

pendek telah membuktikan dapat menciptakan penjualan dalam jumlah yang besar 

yang mungkin disebabkan dengan adanya peningkatan jumlah pembeli dan 

perusahaan juga tidak lupa untuk berharap dengan adanya repeat buyers 

(Ehrenberg, 1994). Maka dari itu penting untuk memahami pada efek jangka 

panjang dari price promotion suatu perusahaan dengan salah satu caranya yaitu 

evaluasi konsumen terhadap produk dan repeat-purchase behavior (Huang et al., 

2014).   
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Perusahaan harus memperhatikan apakah price promotion yang dilakukan 

memiliki dampak yang baik ataukah malah berdampak buruk terhadap produk/jasa 

yang ditawarkannya (Campo, 2008). Ketika pemasar meggunakan pemotongan 

harga yang terlalu sering, berjangka panjang, dan potongan harga yang terlalu besar 

memungkinkan adanya penurunan brand equity perusahaan itu (Huang et al., 

2014). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Huang et al. (2014), untuk 

mengevaluasi produk sebuah perusahaan jasa mengadaptasi menggunakan model 

yang telah diusulkan oleh Grӧnroos (1984) yaitu perceived service quality. 

Perceived service quality memiliki 2 dimensi yaitu technical quality dan functional 

quality (Gronroos, 1984). Technical quality merupakan apa yang diterima 

konsumen sebagai hasil dari interaksi konsumen dengan perusahaan atau bisa kita 

lihat dalam penelitian ini adalah food quality, sedangkan functional quality 

merupakan evaluasi konsumen terhadap proses saat perusahaan memberikan 

pelayanan atau dalam penelitian ini adalah service quality. Selanjutnya, dari hasil 

dua dimensi tersebut menjadikan variablel satisfaction yang didasari dengan 

penelitian Tam (2000) dimana satisfaction menghubungkan antara service quality 

dengan behavioral intentions pada pelanggan restoran (Tam, 2000) 

Price promotion merupakan alat yang penting dan sering digunakan oleh 

coffee chain stores untuk menarik pelanggan sehingga penting untuk menentukan 

promosi harga yang akan mempengaruhi evaluasi sebuah brand jika kita melihat 

dari persaingan yang semakin nyata di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk 

melihat apakah price promotion yang telah dilakukan oleh Starbucks berpengaruh 

positif terhadap repeat purchase intention atau apakah price promotion akan 
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berpengaruh positif terhadap repeat purchase intention jika diteliti bersamaan 

dengan food quality, service quality, dan satisfaction. 

1.2 Rumusan Masalah 

Gaya hidup kaum urban semakin lama semakin berubah dan dapat kita lihat 

dari keseharian mereka. Perubahan dari gaya hidup kaum urban pun didukung oleh 

tren yang ada dan salah satunya adalah dengan semakin berkembangnya tren 

minum kopi di café yang ada di kota-kota besar termasuk di Jakarta. Berdasarkan 

hasil survei yang dilakukan oleh MoneySmart.id menjelaskan bahwa biaya yang 

dikeluarkan oleh anak muda yang hidup di Jakarta memiliki persentase yang cukup 

besar terhadap “nongkrong” di café yaitu 23,3% dari seluruh penghasilannya 

selama satu bulan. Dari tren ini pun kita bisa melihat semakin berkembangnya 

bisnis kedai kopi di nusantara, dari yang lokal maupun global. Akibatnya, bisnis 

kedai kopi yang ada pun semakin tinggi persaingannya sehingga memicu setiap 

perusahaan untuk menggunakan strategi yang menarik bagi calon konsumen dan 

konsumen yang sudah ada agar tetap bertahan dengan persaingan yang ada.  

Salah satu perusahaan yang masih bertahan dalam maraknya persaingan 

kedai kopi di Indonesia adalah Starbucks. Starbucks sendiri merupakan kedai kopi 

dengan harga yang cukup mahal dibandingkan dengan pesaingnya. Agar tetap 

bertahan, Starbucks menggunakan berbagai promosi harga yang merupakan 

program dari internal Starbucks seperti Buy One Get One/Pay One for Two (beli 

satu minuman gratis satu minuman), Secret Recipe (minuman limited dengan harga 

spesial), Buy Two Get Three (beli 2 minuman gratis 1 minuman), Bring Your Own 

Tumbler (potongan 50% dengan menggunakan tumbler Starbucks), untuk 

pengguna Starbucks Card mendapatkan 1 Star atau poin setiap kelipatan Rp. 5.000 
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serta mendapatkan reward ketika mencapai 100 Star, dan potongan Rp. 5.000 setiap 

membeli minuman menggunakan tumbler Starbucks di setiap harinya. 

Dengan price promotion yang telah dilakukan oleh Starbucks serta 

fenomena yang telah dijelaskan, maka perlu adanya evaluasi dari customer untuk 

mengetahui apakah price promotion yang telah dilakukan oleh Starbucks memiliki 

pengaruh yang positif terhadap repeat purchase intention atau apakah price 

promotion memiliki pengaruh yang positif terhadap repeat purchase intention jika 

diteliti bersamaan dengan food quality dan service quality agar mengetahui apakah 

efek promosi ini akan bertahan untuk jangka yang panjang ataukah repeat-purchase 

intention akan menghilang ketika promosi berakhir. 

Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan jurnal utama dari Huang et al. 

(2014) yang membahas tentang beberapa teori yang seusai untuk digunakan dalam 

penelitian ini yaitu price promotion, food quality, service quality, dan repeat-

purchase intention. Ketika membicarakan hubungan promosi harga dengan 

kualitas, konsumen memiliki tanggapan yang berbeda terhadap kualitas dan harga, 

sebagai contoh dalam industri pariwisata dimana harga yang tinggi seringkali 

dinilai memiliki kualitas yang tinggi dalam pelayanan yang diberikan (Campo, 

2008).  

Selanjutnya, penelitian Tam (2000) menyatakan bahwa dalam industri 

makanan perceived value yang dalam penelitian ini merupakan food quality dan 

service quality memiliki hubungan yang kuat terhadap satisfaction dan menyatakan 

bahwa perceived value atau kualitas yang dilihat dan dirasakan oleh konsumen 
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merupakan faktor yang penting dalam evaluasi konsumen terhadap kepuasan dan 

post-purchase behavior. 

Konsumen mempersepsikan dan mengevaluasi promosi harga untuk 

menilai kepuasan mereka secara berbeda dalam industri perhotelan dan non-

perhotelan sehingga terdapat perbedaan yang signifikan ketika konsumen akan 

merasa puas atau tidaknya dengan pengalaman yang dirasakan di industri 

perhotelan dan non-perhotelan yang melakukan promosi harga (Yoon et al., 2010). 

Fu dan Parks (2001) menemukan bahwa persepsi kualitas layanan yang 

dimiliki oleh pelanggan yang telah sering melakukan pembelian terhadap 

produk/jasa memiliki kontribusi terhadap niat mereka untuk kembali ke restoran 

keluarga sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan memiliki 

pengaruh terhadap pembelian berulang dalam kasus restoran.  

Shen et al. (2007) mengatakan loyalitas memiliki efek moderat pada 

promosi harga. Loyalitas yang dimaksud disini merupakan kesetiaan konsumen 

untuk sering melakukan pembelian berulang terhadap perusahaan. Maka dari itu, 

pengalaman konsumen juga merupakan faktor yang memberikan efek pada promosi 

harga sehingga peneliti menyusun beberapa pertanyaan sebagai berikut:  

1. Apakah price promotion memiliki pengaruh yang signifikan terhadap food 

quality pada brand Starbucks? 

2. Apakah price promotion memiliki pengaruh yang signifikan terhadap service 

quality pada brand Starbucks? 

3. Apakah food quality memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

satisfaction pada brand Starbucks? 
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4. Apakah service quality memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

satisfaction pada brand Starbucks? 

5. Apakah price promotion memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

satisfaction pada brand Starbucks? 

6. Apakah satisfaction memiliki pengaruh yang signifikan terhadap repeat-

purchase intention pada brand Starbucks? 

7. Apakah price promotion memiliki pengaruh signifikan terhadap repeat-

purchase intention pada brand Starbucks? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian 

ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisa pengaruh price promotion terhadap food quality pada 

brand Starbucks. 

2. Untuk menganalisa pengaruh price promotion terhadap service quality pada 

brand Starbucks. 

3. Untuk menganalisa pengaruh food quality terhadap satisfaction Starbucks 

pada brand Starbucks. 

4. Untuk menganalisa pengaruh service quality terhadap satisfaction Starbucks 

pada brand Starbucks. 

5. Untuk menganalisa pengaruh price promotion terhadap satisfaction 

Starbucks pada brand Starbucks. 

6. Untuk menganalisa pengaruh satisfaction terhadap repeat-purchase 

intention pada brand Starbucks. 
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7. Untuk menganalisa pengaruh price promotion terhadap repeat-purchase 

intention pada brand Starbucks. 

1.4 Batasan Penelitian 

 Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian berdasarkan cakupan dan 

kriteria yang sesuai dengan masalah yang ditetapkan dan diuraikan sebagai berikut: 

1. Jumlah variabel penelitian dibatasi pada 5 variabel, yaitu: price promotion, 

food quality, service quality, satisfaction, dan repeat-purchase intention. 

2. Responden dalam penelitian ini adalah pria dan wanita dengan umur 17-37 

tahun yang pernah menggunakan promosi harga Starbucks dalam 1 bulan 

terakhir. 

3. Penelitian diambil berdasarkan lokasi gerai kopi Starbucks yang ada di 

Jakarta dan Tangerang. 

4. Penelitian ini dilakukan untuk program price promotion yang dilakukan 

Starbucks pada bulan Mei 2019. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi seperti 

yang akan diuraikan seperti berikut: 

1.5.1 Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi dunia akademis 

yang khususnya ilmu pemasaran dalam mempelajari pengaruh price 

promotion terhadap repeat-purchase intention dan evaluasi terhadap produk 

promosi dalam bidang coffee chain stores di Indonesia. Peneliti juga 
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berharap penelitian ini berguna menjadi refrensi bagi penelitian selanjutnya 

mengenai repeat-purchase intention dalam bidang apapun. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan 

acuan bagi perusahaan dalam melihat dampak price promotion yang telah 

dilakukan selama ini dari sisi konsumen sehingga perusahaan dapat mencari 

solusi setelah membaca penelitian dan saran yang telah peneliti berikan. 

Selain perusahaan terkait, peneliti berharap penelitian ini juga bermanfaat 

bagi perusahaan lain dalam bidang coffee chain stores agar dapat menjadi 

pertimbangan dalam melakukan strategi pemasaran dikemudian hari.  

1.5.3 Manfaat Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

wawasan yang bermanfaat bagi penulis, serta memahami secara langsung 

pengaruh price promotion, food quality, service quality, dan satisfaction 

terhadap repeat-purchase intention pada Starbucks. 

1.6 Sistematika Penelitian 

 Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Price Promotion terhadap 

Repeat-Purchase Intention pada Evaluasi Konsumen Starbucks Coffee di Jakarta 

dan Tangerang” dan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang dengan memberikan fenomena yang terjadi di kalangan 

masyarakat Indonesia dan sesuai dengan topik permasalahan yang akan dibahas 
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oleh peneliti. Selain itu juga berisikan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, 

batas penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan dengan konsep dari seluruh variabel yang berhubungan dengan 

penelitian, yaitu tentang price promotions, perceived food quality, perceived 

service quality, satisfaction, dan repeat-purchase intention. Pengembangan 

hipotesis dan model penelitian juga diuraikan pada bab ini. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai model penelitian yang digunakan oleh peneliti, ruang 

lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, prosedur pengambilan sampel, dan 

teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang pandangan umum objek penelitian, penjelasan mengenai 

hasil kuesioner yang sudah disebar dan didapatkan, dan deskripsi analisis dari hasil 

output kuesioner terkait hubungan teori dengan hipotesis tentang price promotion, 

food quality, service quality, satisfaction, dan repeat-purchase intention terhadap 

Starbucks. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari peneliti yang didapatkan dari 

hasil penelitian. Hasil dari kesimpulan dan saran dari penelitian ini dapat digunakan 

oleh pihak Starbucks Indonesia maupun penelitian selanjutnya.
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