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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Setiap tahun, jumlah usaha yang menawarkan berbagai macam barang dan jasa 

tumbuh, yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang menawarkan 

beragam barang dan jasa setiap tahun. Karena banyaknya pemain baru yang memasuki 

dunia usaha, maka persaingan usaha akan semakin ketat, dan para pelaku usaha perlu 

mengerahkan segala upaya agar usahanya tetap berjalan atau meningkatkan kinerja 

usaha yang sudah beroperasi. Pelaku usaha dapat berkontribusi dalam berbagai cara, 

salah satunya dengan menawarkan inovasi kepada pelaku usaha lain dan dengan 

promosi penjualan. Menurut Rangkuti (2009), sebagaimana dikutip oleh Putra (2014), 

promosi penjualan adalah kegiatan pemasaran dengan tujuan untuk mendorong 

konsumen melakukan pembelian. Bisa dilakukan kapan saja dan tidak harus dilakukan 

secara rutin. Metode pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat penjualan 

sekaligus menurunkan biaya dengan memberikan nilai pada produk dan layanan 

dikenal sebagai kegiatan promosi. Dengan industri ritel sebagai salah satu industri 

bisnis yang paling berkembang di Indonesia, banyak pengusaha dari industri ritel yang 

berasal dari latar belakang domestik dan internasional. Kedai kopi seperti Starbucks, 

yang beroperasi di industri ritel makanan dan minuman Indonesia, adalah salah satu 

yang paling terkenal (Top Brand, 2020). Starbucks menawarkan berbagai macam 

minuman, terutama kopi, serta makanan. 

Kopi merupakan bagian dari gaya hidup masyarakat, khususnya anak muda. 

Konsumsi kopi domestik Indonesia terus mengalami peningkatan sejak tahun 1990-an 

yang didorong oleh perubahan gaya hidup generasi muda yang beralih dari teh ke kopi, 

serta adanya tren kopi spesial produksi lokal. Sebelumnya, konsumsi kopi Indonesia 

didominasi oleh konsumsi kopi instan atau kopi bubuk dalam kemasan. Namun, dalam 

beberapa tahun terakhir, konsumen kopi Indonesia mulai beralih pada kopi siap minum 

(ready to drink, RTD) akibat berkembangnya kelas menengah ke atas, bersamaan 

dengan persebaran mini- dan supermarket (Rahmanulloh & McDonald, 2018). 
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 (Konsumsi Kopi Nasional Tahun 2016-2021) 

Gambar 1. 1  

 

Sumber: Kementerian Pertanian (2018, dalam Ekarina, 2020) 

Peningkatan konsumsi kopi nasional terjadi dengan pesat sejak tahun 2015. 

Pada periode tahun 2015-2019, konsumsi kopi nasional Indonesia mengalami 

pertumbuhan rata-rata sebesar 9,66% per tahun (Kementerian Pertanian, 2020). 

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat dilihat bahwa konsumsi kopi nasional Indonesia terus 

mengalami peningkatan pada periode tahun 2016-2021. Pada tahun 2016, konsumsi 

kopi nasional berada pada angka 249,8 ribu ton, sedangkan pada tahun 2021, 

diproyeksikan konsumsi kopi nasional meningkat hingga 369,9 ribu ton dengan 

peningkatan rata-rata sebessar 8,22% per tahun. Pertumbuhan konsumsi kopi nasional 

salah satunya didorong oleh munculnya berbagai kedai kopi, khususnya di kota-kota 

besar. Munculnya kedai kopi modern dan ritel di berbagai kota yang mengusung konsep 

coffee-to-go mendorong peningkatan konsumerisme dari kelompok muda. Konsep 

coffee-to-go dinilai lebih efisien karena prosesnya yang cepat dan mudah sehingga 

sesuai dengan gaya hidup masyarakat di zaman modern.  

Salah satu bisnis kopi ritel yang menerapkan konsep coffee-to-go adalah 

Starbucks. Starbucks merupakan jaringan perusahaan kopi multinasional terbesar di 

dunia yang berasal dari Washington, Amerika Serikat, yang dibentuk pada tahun 1971. 

Hingga tahun 2021, Starbucks telah memiliki lebih dari 33 ribu gerai di 80 negara. Di 
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Indonesia, Starbucks membuka gerai pertamanya di Jakarta pada tahun 2002 dan 

hingga saat ini telah memiliki 326 gerai yang tersebar di 22 kota (Starbucks, n.d.). 

Jumlah tersebut merupakan peningkatan sebesar 50% dibandingkan dengan jumlah 

gerai Starbucks pada tahun 2013 (Rahmanulloh & McDonald, 2018). Starbucks 

menyediakan berbagai jenis kopi, mulai dari kopi hangat dan dingin, kopi instan, 

espresso, latte, dan jenis minuman kopi lainnya. Tidak hanya itu, Starbucks juga 

menyediakan makanan ringan, merchandise, dan tempat yang nyaman untuk bersantai 

sambil meminum kopi.  

 

 (Presentase Konsumsi Kopi di Indonesia Berdasarkan Jenis) 

Gambar 1. 2  

 

Sumber: Alvara Research Center (2020, dalam Bayu, 2020) 

 

Akan tetapi, pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 

mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan pembatasan sosial yang kemudian 

berdampak pada berkurangnya konsumen yang meminum kopi di gerai secara 

langsung. Hal tersebut diperburuk dengan beralihnya konsumen ke kopi saset dan kopi 

kemasan yang lebih mudah didapatkan di masa pandemi (lihat Gambar 1.2). Akibatnya, 

penjualan bisnis kopi secara umum pun mengalami penurunan karena larangan 

pemerintah terhadap masyarakat untuk beraktivitas di ruang publik (KOMINFO Jatim, 

2021). Oleh karena itu, perusahaan pun berupaya mengeluarkan inovasi-inovasi baru 

untuk mempertahankan konsumen, salah satunya melalui promosi untuk mendorong 
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pembelian secara daring atau online buying sehingga walaupun konsumen tidak dapat 

beraktivitas di luar ruangan, konsumen dapat tetap mengonsumsi kopi seperti biasanya. 

Starbucks  mengadakan  banyak  promosi  produk,  baik  melalui offline  serta  

online.  Promosi  online  yang  dilakukan  Starbucks  melalui  website serta  mobile  

app  (Gojek, Line,  Grab,  dan  lain-lain)  dilakukan  dengan  tujuan  untuk meningkatkan 

arus pengunjung serta penjualan  kembali di  gerai mereka. Salah satu cara yang 

dilakukan oleh Starbucks untuk mempromosikan produknya adalah melalui media 

sosial Instagram dengan nama pengguna @starbucksindonesia. Terhitung hingga 8 

Desember 2021, akun Instagram Starbucks Indonesia memiliki 1,5 juta pengikut dan 

4.551 unggahan. Mayoritas unggahan tersebut merupakan visualisasi grafis yang 

menginformasikan promo pembelian produk Starbucks. Salah satunya adalah unggahan 

pada tanggal 23 November 2021 yang menunjukkan promo pembelian satu produk 

akan mendapatkan satu produk tambahan gratis jika konsumen membeli melalui 

Starbucks Delivers atau jasa pengiriman daring.  

 

 (Unggahan Instagram @starbucksindonesia Pada 23 November 2021) 

Gambar 1. 3 

 

Sumber: @starbucksindonesia (2021, Instagram) 

 

 Dengan pandemi saat ini yang memaksa sebagian besar individu untuk 

menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, transaksi online telah menjadi alternatif 

yang semakin populer untuk metode tradisional dalam melakukan bisnis. Alat yang 

paling populer saat ini adalah gadget dan internet, yang sangat populer bagi orang-

orang yang suka menghibur diri atau berbelanja saat di rumah. Hal ini akan 
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meningkatkan kemungkinan pelanggan terpapar berbagai jenis promosi yang mereka 

alami melalui media yang ada, sehingga meningkatkan kemungkinan perilaku 

pembelian impulsif. Lebih lanjut, akun @starbucksindonesia berdasarkan gambar 1.3 

menjabarkan promo tersebut dalam bentuk caption, yakni sebagai berikut. 

“🌤 Mulai harimu dengan #TastyTuesday (beli makanan min 25ribu, diskon 50% untuk 

minuman ukuran Tall), promo Buy 1 Get 1 untuk minuman via Starbucks Delivers, dan 

jadi member Starbucks Rewards untuk mendapatkan banyak keuntungan. Have a 

Happy Tuesday 😍”. Berdasarkan unggahan tersebut, dapat diketahui bahwa Starbucks 

melakukan berbagai promosi untuk meningkatkan penjualan, salah satunya secara 

daring, dengan memberi produk tambahan gratis jika konsumen membeli produk 

Starbucks melalui aplikasi pengiriman daring. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2016), promosi penjualan didefinisikan sebagai 

insentif jangka pendek yang mendorong orang untuk mencoba atau membeli produk 

atau jasa tertentu. Dalam hal penjualan, nilai promosi penjualan semakin diakui, 

terutama di pasar yang sangat kompetitif saat ini. Terlepas dari kenyataan bahwa alat 

promosi penjualan berbeda, setiap alat promosi penjualan memiliki kualitas sendiri. 

Indikator kinerja untuk promosi penjualan, menurut Kotler dan Armstrong (2016), 

meliputi efektivitas pemberian sampel, penukaran kupon, pengembalian uang tunai, 

tarif khusus/pengurangan harga, premi, iklan barang tertentu/produk promosi 

penjualan, dukungan penghargaan, dan promosi penjualan. aktivitas penjualan seperti 

kontes, undian, dan permainan. Penjual dengan program promosi penjualan yang 

efisien, menurut (Leba, 2015), akan lebih mudah menghasilkan pembelian spontan dari 

pelanggan daripada pengecer tanpa program promosi penjualan yang efektif. Temuan 

penelitian yang dilakukan oleh Zhang, Jing, dan Yang (2016) menegaskan bahwa orang 

akan lebih impulsif saat membeli produk online karena promosi di voucher dan 

kepuasan yang tidak dapat dengan cepat terpenuhi. Hal tersebut adalah perilaku yang 

lebih hedonis di pihak pembeli daripada membeli kebutuhan utilitarian secara 

mendadak (misalnya, beras). Selain itu, harga juga merupakan salah satu pertimbangan 

terpenting bagi seseorang yang ingin mengeksplorasi dan melakukan pembelian 

impulsif karena memiliki efek yang menguntungkan bagi mereka (Park, Kim, Funches, 

& Foxx, 2012). 

Dalam kegiatan promosi penjualan, misalnya, diskon seperti "buy two get three" 

adalah semacam pemicu impulsive buying (Hulten & Vanyushyn, 2017). Konsumen 
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cenderung lebih impulsif ketika ada penjualan atau diskon produk, kebutuhan marjinal 

yang rendah untuk item tersebut, umur produk yang pendek, ukuran yang lebih kecil, 

dan kemudahan penyimpanan. Kegiatan promosi (pengurangan harga sementara, 

kupon, pengambilan sampel) berfungsi sebagai rangsangan pemasaran dan membantu 

pengecer untuk merangsang perilaku pembelian impulsif konsumen (Natashya., 2019, 

Sonata, 2019 & Duarte et al., 2016). Zhou dan Wong (2003, dikutip oleh 

Muruganantham dan Bhakat, 2015) menemukan bahwa promosi penjualan, diskon 

produk dan harga yang lebih murah mempengaruhi pembelian impulsif; Tendai dan 

Crispen (2015) menemukan bahwa faktor promosi di dalam toko seperti kupon, 

voucher, promosi dan iklan serta harga rendah secara signifikan mempengaruhi 

pembelian impulsif; Karbasivar dan Yarahmadi (2011) menemukan bahwa pendekatan 

promosi penjualan produk gratis dan harga diskon berpengaruh terhadap pembelian 

impulsif dan Xu dan Huang (2014) menemukan bahwa dua bentuk promosi penjualan 

yaitu harga diskon dan kemasan bonus berpengaruh terhadap pembelian impulsif 

online. Tapi Nagadeepa dkk. (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga teknik 

promosi penjualan yaitu kupon, kemasan harga dan kontes tidak berpengaruh terhadap 

impulsive buying. 

Melalui latar belakang tersebut, penulis berupaya untuk mengidentifikasi 

pengaruh promosi yang dilakukan oleh Starbucks melalui media sosial Instagram 

terhadap online impulsive buying, dengan melakukan penelitian terhadap pengikut akun 

@starbucksindonesia di Instagram. Hal tersebut karena penulis melihat bahwa 

walaupun pandemi Covid-19 berdampak pada menurunnya konsumsi barang secara 

keseluruhan, tetapi pada bisnis kopi konsumsi, kondisi itu tidak terlalu berpengaruh. 

Kompetisi yang ketat dalam bisnis kopi mendorong perusahaan untuk terus berinovasi 

melalui promosi-promosi tertentu sehingga produk yang dipasarkan pun dapat tetap 

mencapai konsumen.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti berminat membuat melaksanakan 

riset mengenai “Pengaruh Promosi Penjualan starbucks Indonesia Terhadap 

Impulsive Buying Pada Masa Pandemi Covid 19 (Survei Pada Followers 

Instagram StarbucksIndonesia).” 

 

1.2 Rumusan Masalah 
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Bersumber pada penjelasan di atas, bisa disimpulkan kalau persoalan pada riset 

ini ialah seberapa besar pengaruh promo Starbucks Indonesia terhadap “online impulse 

buying” Pada masa Pandemi Covid 19? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Teoritis 

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasi teori perbedaan individu oleh 

Melvin DeFluer pada promosi Starbucks Indonesia terhadap impulsive buying 

konsumen di masa pandemi Covid 19. 

1.3.2 Tujuan Praktis 

Penelitian in bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh promo Starbucks 

Indonesia terhadap online impulsive buying pada masa pandemi Covid 19 dan 

memberikan implikasi pada pihak Starbucks Indonesia. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Untuk bidang ilmu komunikasi, riset ini diharapkan bisa membantu menambah 

wawasan dan menjadi rujukan untuk pengembangan riset khususnya di bidang perilaku 

belanja konsumen online di bidang ilmu komunikasi. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil riset ini semoga bisa memberikan informasi dan menambah pengetauan 

untuk para implementor di bidang pemasaran khususnya strategi promosi pemasaran 

“Coffe shop” dan perilaku pembelian konsumen secara online. 

 

1.5 Sistemetika Penulisan 

Untuk membangun riset ini, supaya bisa diamati secara detail,  peneliti membuat 

sistematis penulisan, yaitu: 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 

“Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan”. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

“Pada bab ini berisi penelitian terdahulu, konsep-konsep penelitian, teori penelitian, 

kerangka berpikir dan Hipotesis penelitian. Pada penelitian terdahulu penelitian 

mengutip 5 jurnal terdahulu sebagai acuan peneliti untuk mengembangkan penelitian 

ini. Konsep-konsep penelitian ini berisi tentang pengertian konsep yang akan diteliti 

serta diambil kesimpulan lalu dikaitkan dengan konsep tersebut. Teori penelitian 

digunakan untuk medukung dan menguatkan penelitian ini. Kerangka berpikir adalah 

penggunaan teori, konsep serta pendekatan yang relevan dengan topic yang akan 

diangkat”.  

 

BAB III METODELOGI PENELITIAN  

“Bab ini membahas tentang objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, 

sumber data, teknik analisis data serta waktu dan tempat penelitian”. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

“Berisi mengenai sumber dan referensi yang digunakan peneliti dalam penyusunan 

skripsi, berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan internet” 
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