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Abstract 

 

This Study aims to analyze the influence of Customer Emotion, Brand Image, and 

Price to the Customer Loyalty of Starbucks in Jakarta. This study uses three independent 

variables which are : Customer Emotion, Brand Image, and Price. The Customer Loyalty in 

this study is the only one dependent variable.  

This study uses multiple regression analysis. Data is obtained by distributing 100 

questionnaires to Starbucks’s Customers who live  in 5 sections of Jakarta (South Jakarta, 

North Jakarta, East Jakarta, West Jakarta, and Central Jakarta). 20 customers for each 

section and have purchased the products (Starbucks’s coffee) for the last 3 months. 

Result of the first regression of this study shows that Customer Emotion, Brand Image, 

and Price have a significance influence to Customer Loyalty while these three variables 

integrate one to another. The second regression which analyze the partial effect of each 

independent variables to dependent variable shows that Customer Emotion and Price have a 

significance influence to Customer Loyalty. In the other hand, Brand Image has no 

significance influence to Customer Loyalty.  

Therefore, in order to increase the Customer Loyalty, Starbucks is suggested to 

maintain the Customer Emotion when they encounter the stores and have more policies 

about the price to endorse the loyalty. 

 

Keywords : Customer Emotion, Brand Image, Price, Customer Loyalty.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perubahan selalu terjadi di dalam setiap aspek kehidupan, tidak terkecuali gaya 

hidup. Perubahan gaya hidup ini terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Salah satu 

gaya hidup masyarakat yang mengalami perubahan adalah cara masyarakat menikmati 

kopi.  

Awalnya kopi dinikmati oleh masyarakat Indonesia saat pagi hari ketika akan 

memulai aktifitas, siang hari untuk melawan kantuk, ataupun sore hari untuk melepas 

lelah. Saat ini, masyarakat Indonesia mengkonsumsi kopi ketika keinginan mereka 

muncul, saat berbelanja di mall, saat berada di rest area, ataupun ketika istirahat sejenak 

dari kesibukan sehari-hari. Hal ini dapat ditandai dengan meningkatnya konsumsi kopi di 

Indonesia. Peningkatan konsumsi kopi berdampak pada peningkatan produksi kopi oleh 

para petani di Indonesia. Berikut adalah data peningkatan produksi kopi di beberapa 

wilayah Indonesia antara tahun 2007-2008 : 

Tabel 1.1 

Produksi Kopi di Beberapa Wilayah Indonesia tahun 2007-2008 

Propinsi 

Jumlah (ton) 

Tahun 

2007 2008 

Aceh 42.308 42.624 

Bangka Belitung 15 78 

DIY 355 2.094 
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Fenomena ini membuat beberapa pengusaha mencoba membuka coffee shop 

untuk memenuhi permintaan masyarakat akan kopi. Beberapa merek terkenal pun 

bermunculan seperti Starbucks, The Coffee Bean & Tea Leaves, Kopi Luwak, dan Coffee 

& Toffee. Kopi yang ditawarkan pun tidak hanya kopi hitam atau kopi susu saja. Tetapi 

mereka telah menambah variasi hidangan kopi seperti menambahkan Whipped Cream, 

serbuk cokelat, dicampur dengan es sehingga produk-produk mereka tidak lagi terlihat 

seperti kopi yang dikenal sebelumnya. 

Persaingan ini menuntut para pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik pada 

umumnya dan khususnya untuk para pemasar untuk lebih kreatif dalam memasarkan 

produknya. Para pegawai yang berhubungan langsung dengan konsumen dituntut untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan ini dapat dilakukan di berbagai aspek 

toko seperti keramahan saat melayani konsumen, kecekatan terhadap permintaan 

konsumen, suasana toko kebersihan toko, dan respon terhadap keluhan konsumen.  

Jawa Barat 7.811 58.779 

Jawa Tengah 14.291 85.478 

Jawa Timur 51.116 50.935 

Kalimantan Barat 4.312 25.770 

Kalimantan Timur 4.254 24.312 

Nusa Tenggara Barat 4.988 30.930 

Nusa Tenggara Timur 19.014 92.274 

Riau 3.815 19.464 

Sulawesi Tengah 5.018 4.969 

Sumatera Selatan 149.538 932.232 
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Diantara semua strategi pemasaran tersebut, pilihan terakhir tetaplah berada di 

tangan konsumen. Banyak penilaian yang dilakukan konsumen sebelum mengkonsumsi 

suatu produk untuk pertama kalinya ataupun mengkonsumsinya kembali. Beberapa 

pertimbangan tersebut antara lain citra merek dari perusahaan tersebut, harga yang 

ditawarkan, dan emosi yang dirasakan konsumen ketika mengkonsumsi produk tersebut. 

Jonathan Barsky (2003) mengatakan kelangsungan hidup perusahaan sangat 

tergantung terhadap loyalitas konsumen. Perusahaan sangat mengharapkan konsumen 

ingin mengkonsumsi kembali produknya di kemudian hari karena hal inilah yang 

menjadi penentu kelangsungan hidup perusahaan. Sebagai contoh, dua kedai kopi 

menawarkan varian kopi yang sama dengan harga dan rasa yang hampir sama, tetapi 

karena perbedaan pelayanan, ada konsumen lebih memilih untuk mengunjungi salah satu 

kedai tersebut. Dalam hal ini loyalitas konsumen lebih terbentuk pada salah satu kedai 

kopi dan dengan loyalitas ini, kelangsungan hidup perusahaan dapat lebih terjamin.  

 Setiap merek pasti memiliki ciri khas nya yang membedakannya dengan merek 

lain dan memiliki citra yang berbeda di mata konsumen. Untuk dapat memenangkan hati 

konsumen, para pemasar berusaha agar mereknya memiliki citra yang baik di mata 

konsumen. Menurut Marc Gobe (2005), citra merek dapat digunakan perusahaan dalam 

proses pengambilan keputusan atas suatu produk baik dari segi kemasan maupun 

periklanan. Mereka berharap dengan citra yang baik dapat membentuk loyalitas 

konsumen. 

Penetapan harga juga mempunyai peranan penting sebagai preferensi konsumen 

ketika akan menkonsumsi produk. Harga yang tidak sebanding dengan kualitas produk 

hanya akan mengecewakan konsumen dan mempengaruhi persepsi mereka terhadap 

barang tersebut (Monroe, 1990). Di sisi lain, perusahaan pun memiliki tujuan finansial 

mereka yang harus dipenuhi secara berkala. Konsumen akan merasa nyaman bila harga 
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yang mereka bayar sesuai dengan kualitas produk yang mereka rasakan dan hal ini dapat 

membantu dalam pembentukan loyalitas konsumen.  

Emosi yang dirasakan konsumen ketika mengkonsumsi barang dan jasa atau 

dapat disebut sebagai customer emotion merupakan kesan yang didapat konsumen 

selama mengkonsumsi produk tersebut. Dalam hal ini, customer emotion dapat 

ditentukan melalui beberapa indikator seperti kopi yang dinikmati oleh konsumen, musik 

yang dimainkan di toko, dan suasana kedai. Jonathan Barsky ( 2003) mengatakan bahwa 

konsumen yang merasa puas akan pelayanan suatu perusahaan akan lebih rela untuk 

menanggung harga yang lebih tinggi, mengkonsumsi kembali produk perusahaan 

tersebut, dan merekomendasikannya kepada kerabatnya.  

Scott Robinette (2001), mengatakan bahwa sebuah merek tidak dapat bertahan 

lama di pasar bila merek tersebut hanya bergantung pada produk atau harga yang murah 

saja karena hal ini dapat ditiru oleh para pesaing. Oleh karena itu, kunci kesuksesan 

adalah emosi yang dirasakan konsumen ketika menggunakan produk tersebut. “The 

emotional realm is where relationships are established and loyalty thrives. This is where 

the rest of the marketplace have a hard time following. This is where the game is won.” 

Fenomena inilah yang menarik minat penulis untuk membahasnya dengan lebih 

mendalam. Penulis melihat bahwa kesuksesan sebuah usaha sangat bergantung pada 

loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen dipengaruhi oleh banyak hal dan penulis 

tertarik untuk membahas customer emotion, citra merek, dan harga. Oleh karena itu 

penulis memilih judul “Analisis Pengaruh Customer Emotion, Citra Merek, dan 

Harga terhadap Loyalitas Pelanggan Starbucks Jakarta”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

a) Apakah Customer Emotion memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

Starbucks? 

b) Apakah citra merek memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

Starbucks? 

c) Apakah harga memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan Starbucks? 

d) Diantara Customer Emotion, citra merek, dan harga, faktor manakah yang 

paling mempengaruhi loyalitas pelanggan Starbucks? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah tersebut, diperoleh cakupan permasalahan yang sangat 

luas, agar tidak terjadi pembiasan dalam penarikan kesimpulan, peneliti 

membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut : 

1) Pembatasan masalah yang akan diteliti adalah pengaruh Customer Emotion, 

citra merek, dan harga terhadap loyalitas pelanggan Starbucks Jakarta. 

2) Objek yang akan diteliti adalah pelanggan Starbucks Jakarta berusia 19 - 40 

tahun, berpenghasilan minimal Rp 1.500.000, dan pernah mengunjungi 

Starbucks tersebut minimal satu kali dalam 3 bulan terakhir. Alasan peneliti 

membuat batasan objek yang akan diteliti seperti itu karena peneliti 

menganggap sebagian besar pelanggan Starbucks adalah orang-orang dengan 

kriteria tersebut. 

3) Pengambilan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner serta 

wawancara kepada pelanggan di Starbucks Jakarta pada bulan Juni 2011 

dengan mengambil beberapa responden di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, 

Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1) Mengetahui dan menganalisis pengaruh Customer Emotion terhadap loyalitas 

pelanggan Starbucks Jakarta. 

2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh citra merek tehadap loyalitas 

pelanggan Starbucks Jakarta. 

3) Mengetahui dan menganalisis pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan 

Starbucks Jakarta. 

4) Mengetahui dan menganalisis faktor yang paling mempengaruhi loyalitas 

pelanggan Starbucks  diantara Customer Emotion, citra merek, dan harga. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1) Bagi Penulis 

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah sebagai sarana dalam menyatukan 

ilmu-ilmu yang telah didapat selama kuliah. 

2) Bagi Manajemen Starbucks 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi perusahaan (Starbucks Indonesia) untuk 

mengetahui faktor apa yang mempengaruhi loyalitas pelanggan Starbucks di 

Indonesia sehingga mereka dapat menyusun strategi pemasaran yang dapat 

lebih terfokus dalam meraih loyalitas pelanggan. 

3) Bagi Akademisi 

Menambah pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi loyalitas 

konsumen untuk bisnis kedai kopi. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk lebih mempermudah dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang 

penelitian ini, penulis akan membagi pembasahan ke dalam 5 bagian yaitu : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Merupakan pendahuluan yang berisikan secara singkat latar 

belakang masalah, tujuan penelitian, keguanaan penelitian dan 

sistematika penulisan. 

 BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tinjauan pustaka sebagai acuan pemikiran dalam 

pembahasan masalah yang akan diteliti dalam skrispsi ini dan 

sebagai dasar analisis yang dikutip dari beberapa literatur. Selain 

itu, bab ini juga berisi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian penulis, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis. 

 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi mengenai metode penelitian yang digunakan dalam 

penulisan skripsi yang meliputi antara lain: variabel penelitian dan 

definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, serta metode analisis yang digunakan. 

 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini, akan dibahas mengenai gmabaran umum 

perusahaan, gambaran umum responden, analisis data serta 

pembahasan. 
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 BAB V PENUTUP 

Berisikan kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil 

penelitian dan saran-saran sebagai masukan bagi perusahaan dan 

penelitian selanjutnya. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1          Pengertian Pemasaran 

Dalam banyak perusahaan dewasa ini, pemasaran memegang peranan 

sebagai faktor penting untuk tetap bertahan menjalankan usaha dan bergelut 

dalam dunia persaingan. Pemasaran merupakan faktor vital sebagai strategi 

perusahaan dalam menjalankan usahanya, yang terutama berhubungan dengan 

konsumen.  

Menurut Swee Hon Ang (2006), definisi pemasaran dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu menurut teori sosial dan managerial. Menurut teori managerial, 

pemasaran adalah sebuah seni menjual barang dan jasa. Sedangkan menurut teori 

sosial, pemasaran adalah proses seseorang atau suatu grup mendapatkan apa yang 

mereka perlukan dan inginkan melalui tahapan penciptaan, penawaran, dan 

kebebasan untuk saling bertukar nilai barang dan jasa. 

Kotler dan Keller (2006) mendefinisikan pemasaran sebagai sebuah 

fungsi organisasi dan sebuah satu kesatuan proses menciptakan, 

mengkomunikasikan, menyampaikan nilai kepada konsumen, dan 

mempertahankan hubungan dengan konsumen untuk kebaikan perusahaan dan 

stakeholders nya.  

Menurut Kotler dan Gary Arsmtrong (2008), pemasaran adalah proses 

yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan nilai kepada konsumen dan 
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membangun relasi yang kuat kepada konsumen untuk menangkap nilai-nilai yang 

ada dalam diri konsumen.  

 

2.1.2       Perilaku Konsumen 

Schiffman dan Kanuk (2010) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai 

kegiatan yang dilakukan konsumen dalam mencari, membeli, memakai, 

mengevaluasi, dan membeli kembali produk atau jasa yang mereka anggap dapat 

memenuhi kebutuhan mereka.  

Menurut Hoyer dan Maclnnis (2008), perilaku konsumen dapat 

didefinisikan sebagai keputusan total konsumen dengan mempertimbangkan cara 

mendapatkan, mengkonsumsi, dan membuang barang, jasa, waktu, dan ide 

dengan menggunakan komponen-komponen pengambilan keputusan seorang 

manusia dari waktu ke waktu.  

Hoyer dan Maclnnis (2008) menyimpulkan bahwa ada tiga faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen yaitu, 

a. Faktor Psikologi (faktor internal) 

  Faktor pertama yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah 

faktor internal yaitu proses yang terjadi di dalam pikiran seseorang.  Ada 

lima tahap dalam proses psikologi ini yaitu, 

1) Tahap Motivasi, Kemampuan, dan Kesempatan 

 Pada tahap ini, seseorang mempunyai keinginan di dalam 

kepalanya. Ia lalu berpikir tentang kesempatan yang ada di sekitarnya 

dan kemampuan untuk memenuhi keinginannya tersebut. Sebagai 

contoh seseorang ingin pergi ke pantai untuk mengisi liburan, pada 

 Analisis Pengaruh..., Aria Waskita Utama, Ma.-Ibs, 2011



tahap ini, sudah ada keinginan di dalam kepalanya untuk mengisi 

liburan. 

2) Tahap Pencarian Informasi dan Persepi 

 Proses berikutnya yang terjadi di dalam pikiran seseorang setelah 

ia memiliki keinginan adalah mencari informasi tentang segala sesuatu 

yang berhubungan dengan pemenuhan keinginan tersebut. Contohnya, 

untuk liburan ke pantai, orang tersebut mencari informasi pantai apa 

yang bagus, seberapa besar biayanya. Informasi dapat diperoleh 

melalui majalah, internet, atau orang-orang di sekitarnya.  

3) Tahap Kategorisasi dan Penyatuan Informasi 

 Pada tahap ini, seseorang akan lebih menspesifikan informasi 

yang akan dicarinya untuk lebih mendalami informasi tersebut.  

4) Tahap Pembentukan Sikap 

 Pada tahap ini ketika seseorang telah mendalami dan menyatukan 

informasi yang ada, ia akan mempunyai sikap tertentu terhadap 

informasi tersebut. Misalnya seseorang telah menemukan pantai apa 

yang ia akan kunjungi, ia telah mencari informasi detil tentang pantai 

tersebut, di dalam dirinya akan terbentuk sikap atau pandangan 

tentang pantai tersebut. 

5) Tahap Penerimaan Memori 

 Pada tahap ini, seseorang akan mengingat kembali informasi yang 

telah didapat. 
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b. Proses Pengambilan Keputusan 

  Setelah melalui proses psikologi tersebut, proses berikutnya 

adalah proses pengambilan keputusan. Dalam proses ini terdapat empat 

tahap yaitu, 

1) Penyadaran Masalah dan Pencarian Informasi 

 Penyadaran masalah muncul ketika seseorang memiliki keinginan 

yang belum terwujud. Seperti contoh, ketika seseorang ingin pergi 

berlibur, ini berarti ada keinginan yang belum terpenuhi yaitu 

keinginan untuk berlibur, ia lalu mencari informasi agar mendapatkan 

gambaran liburan seperti apa yang dapat memenuhi keinginannya 

tersebut.  

2) Membuat Penilaian dan Keputusan 

 Pada tahap ini, seseorang akan membuat keputusan berdasarkan 

informasi yang telah dikumpulkan. Semakin tinggi intesitas seseorang 

dalam mencari informasi, semakin matang keputusan yang diambilnya 

karena ia mengetahui dengan detil setiap alternatif yang ada.  

3) Evaluasi Pasca Keputusan 

 Setelah melakukan pembelian, seseorang akan melakukan evaluasi 

atas keputusannya tersebut. Jika keputusannya dapat memenuhi 

keinginannya dan ia merasa puas, kemungkinan ia akan mengambil 

keputusan tersebut kembali di masa depan.  

 

c. Budaya Konsumen (Proses Eksternal) 

 Menurut Hoyer dan Deborah (2008), yang dimaksud dengan budaya 

adalah suatu pola perilaku, norma, dan ide dari sekelompok orang.  Budaya ini 
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dapat menjadi pengaruh yang kuat pada semua aspek perilaku manusia. Budaya 

ini dipengaruhi oleh empat hal yaitu, 

1) Pengaruh Keragaman 

 Seseorang sebagai bagian dari suatu komunitas pasti hidup dengan 

dikelilingi berbagai macam agama, suku, dan bahasa yang secara 

langsung atau tidak langsung mempengaruhi keputusan yang 

dibuatnya. 

2) Kelas Sosial dan Pengaruh Keluarga 

 Kelas sosial dan keadaan keluarga dalam hal ini ekonomi keluarga 

dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam memenuhi 

keinginannya. Seperti contoh, orang yang ingin berlibur ke pantai, 

dengan keadaan ekonomi yang berbeda, keputusan yang diambil pun 

berbeda seperti keputusan pantai mana yang akan dikunjungi ataupun 

hotel seperti apa yang akan digunakan untuk menginap. 

3) Nilai Diri, Karakter, dan Gaya Hidup 

 Karakter dan Gaya Hidup seseorang dapat mempengaruhi perilaku 

orang tersebut dalam mengambil keputusan. Pertimbangan mereka 

dan infromasi yang mereka cari sebelum mengambil keputusan pun 

beragam sesuai dengan karakter mereka, sudut pandang, dan gaya 

hidup nya. 

4) Referensi Kelompok dan Pengaruh Sosial lainnya 

 Ketika seseorang melihat suatu kelompok orang dan merasa 

nyaman dengan kelompok tersebut, itulah yang dinamakan referensi 

kelompok. Orang akan mengambil keputusan dengan lebih 

 Analisis Pengaruh..., Aria Waskita Utama, Ma.-Ibs, 2011



mempertimbangkan pandangan kelompok tersebut atau bagaimana 

kelompok itu mengambil keputusan.  

 

2.1.3 Merek 

 Kotler (2000) mendefinisikan merek sebagai nama, tanda, simbol, desain, 

atau kombinasi hal-hal tersebut, yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan 

mendiferensiasi (membedakan) barang atau layanan suatu penjual dari barang 

dan layanan penjual lain. 

Menurut Simamora (2002) merek diperlukan ketika perusahaan memiliki 

pesaing karena dengan merek ini, diharapkan masyarakat dapat mengenal dan 

membedakan produk perusahaan yang satu dengan yang lain (brand awareness). 

Merek juga mempunyai peran penting pada puncak persaingan perusahaan yaitu 

terbentuknya loyalitas (brand loyalty). 

Raharja (2002) berpendapat bahwa merek tidak mengubah realitas bentuk 

suatu produk, tetapi merek dapat mengubah citra dan berdasarkan citra inilah 

publik melakukan penilaian. Raharja (2002) mengatakan jika ingin membentuk 

citra dalam benak publik, segala sesuatu memerlukan merek. 

Dari beberapa definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa merek 

merupakan nama yang digunakan perusahaan dalam mendiferensiasikan produk 

mereka dari perusahaan lainnya. Merek juga berguna sebagai pembentuk 

loyalitas konsumen karena dengan merek inilah konsumen dapat membedakan 

setiap produk yang ada. 
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2.1.4 Citra Merek 

 Menurut Riezebos (2007), citra merek adalah penggambaran mental 

subjektif terhadap suatu merek yang terbagi beberapa kelompok konsumen. 

 Menurut Gobe (2005), citra merek adalah informasi yang dapat dipakai 

konsumen dalam mengidentifikasi suatu produk. Produsen seharusnya dapat 

memakai informasi ini untuk pengambilan keputusan dalam pembuatan suatu 

produk dari segi kemasan ataupun periklanan.  

 Riezebos (2007) mengatakan bahwa terdapat tiga komponen pembentuk 

citra merek yaitu,  

1) Isi 

 Komponen pertama pembentuk citra merek adalah isi. Isi dari citra 

merek adalah hubungan permintaan  dari sebuah nama merek. 

Beberapa merek memiliki banyak hubungan sedangkan merek-merek 

yang lain hanya memiliki sedikit hubungan. Sebagai contoh, ketika 

seseorang melihat iklan, ia dapat merasakan isi dari iklan tersebut 

sebelum mengetahui produk yang ditawarkan.  

2) Kehandalan 

 Komponen kedua adalah kehandalan produk. Yang dimaksud 

dengan kehandalan adalah kemampuan produk tersebut dalam 

memenuhi kebutuhan konsumen. Bila produk itu tidak dapat 

memenuhi kebutuhan, maka citra yang terbentuk adalah citra negatif. 

Sedangkan bila kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dengan produk 

itu, citra yang terbentuk adalah citra positif. Kesimpulannya, 

kehandalan produk dibagi menjadi 2 yaitu kehandalan negatif dan 

kehandalan positif.  
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3) Kekuatan 

 Komponen terakhir adalah kekuatan citra merek yaitu kekuatan 

yang terdapat pada reputasi merek tersebut. Contoh Roll Royce adalah 

merek yang mengeklusifkan diri pada mobil dan mesin pesawat 

terbang.  

 Riezebos (2007) juga mengungkapkan teori pembentukan citra merek. 

Menurutnya proses pembentukan citra merek ada 2 yaitu, 

1) Proses Induktif 

 Proses pertama pembentukan citra merek adalah ketika suatu 

produk menempatkan iklannya di berbagai media massa (cetak dan 

elektronik) sehingga konsumen mengenal merek tersebut. Proses awal 

pembentukan citra merek ini sangat penting karena seharusnya 

konsumen sudah mendapatkan citra merek sebelum ia mengkonsumsi 

produk tersebut ataupun mendapatkan informasi dari orang lain.  

 

 

Gambar 2.1 Proses Induktif Pembentukan Citra Merek 

 

 Pada gambar 2.1, proses pembentukan citra merek di benak 

konsumen terjadi setelah konsumen mencoba produk tersebut. Setelah 

mencoba, konsumen akan memiliki pengalaman dengan produk itu, 

lalu membandingkannya dengan janji produsen dan dengan orang lain 
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di sekitarnya yang juga memiliki pengalaman dengan produk yang 

sama. Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut, konsumen akan 

memiliki citra terhadap merek tertentu.  

2) Proses Deduktif 

 Proses pembentukan citra merek yang kedua adalah proses 

deduktif. Yang dimaksud dengan proses deduktif adalah citra merek 

dibentuk melalui produk yang sudah ada sebelumnya.  

 

Gambar 2.2 Proses Deduktif Pembentukan Citra Merek 

  

 Proses pembentukan citra merek secara deduktif ini terjadi ketika 

seseorang menciptakan citra merek baru terhadap merek yang sudah ada. Citra 

tersebut dapat berubah ketika seseorang mencoba merek baru pada pasar yang 

sama. Misalkan di bisnis makanan cepat saji, ada dua restoran terkenal “A” dan 

“B”. Selama ini, citra seseorang terhadap restoran A lebih baik daripada restoran 

B, tetapi suatu saat orang tersebut mencoba restoran B dan pengalaman itu 

membuat citranya terhadap restoran B berubah. Proses inilah yang disebut 

pembentukan citra merek secara deduktif.  
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 Kandampully dan Suhartanto (2000) menyebutkan bahwa citra merek 

dapat ditentukan melalui beberapa hal seperti fasilitas fisik, desain interior, harga, 

kualitas produk dan jasa yang ditawarkan, dan kinerja pegawai. 

 

 Berdasarkan teori yang ada, pada penelitian ini pengertian citra merek 

adalah gambaran mental subjektif terhadap suatu merek yang terbentuk di dalam 

benak konsumen (Riezebos, 2007).  

 

2.1.5 Harga 

 Harga merupakan hal yang diperhatikan oleh perusahaan. Harga 

digunakan sebagai estimasi bagaimana pembeli akan merespon terhadap suatu 

barang atau jasa. Biaya produksi dan distribusi menciptakan batas harga yang 

lebih rendah. Biaya menentukan kemampuan bersaing perusahaan. 

 Sudut pandang strategis dalam penentuan harga dapat membuka 

kesempatan dan pangsa pasar baru. Sebagai contoh, ada keuntungan lebih dalam 

menetapkan harga sebuah produk substitusi daripada bersaing di pasar yang ada 

saat ini.  

 Menurut Kotler dan Armstrong (2010) harga adalah sejumlah uang atas 

barang atau jasa, atau sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen untuk 

mendapatkan keuntungan dari barang atau jasa tersebut. 

Menurut Monroe (1990) harga memiliki peran terhadap persepsi 

konsumen mengenai kualitas produk, pengorbanan, nilai, dan minat beli. Dengan 

kata lain, konsumen tidak hanya menggunakan harga sebagai suatu ukuran 

pengorbanan, tetapi juga suatu indikator kualitas produk atau jasa. 
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 Persepsi konsumen terhadap harga berasal dari interpretasi mereka 

terhadap perbedaan harga secara langsung ataupun tidak langsung, dan 

interpretasi mereka terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan isyarat yang 

ditunjukkan oleh harga tersebut. Oleh karena itu, terdapat dua hal terkait persepsi 

konsumen terhadap harga, yaitu bagaimana konsumen menggunakan informasi 

harga dan petunjuk lain untuk menentukan nilai suatu produk atau jasa, serta 

bagaimana evaluasi terhadap keputusan mereka. 

 Menurut Gravens dan Piercy (2006) dalam strategi penetapan harga, 

perusahaan harus melakukan pengawasan secara berkala kepada kondisi 

eksternal, tindakan pesaing, kesempatan memenangkan persaingan melalui 

kebijakan harga.  

1. Situasi Penetapan Harga 

  David Gravens dan Piercy (2006) menyebutkan bahwa ada 

beberapa situasi dalam menetapkan harga seperti : 

a. Memutuskan harga suatu produk baru 

b. Evaluasi Kebutuhan untuk menyesuaikan harga ketika suatu produk 

bergerak dalam siklus hidupnya. 

c. Merubah strategi positioning yang membutuhkan perubahan strategi 

harga 

d. Memutuskan bagaimana bersikap menghadapi ancaman pesaing. 

 

2. Beberapa Peran Harga dalam Pemasaran 

Menurut Gravens dan Nigel Piercy (2006), harga mempunyai beberapa 

peranan penting dalam pemasaran seperti : 
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a. Sebagai sinyal kepada pembeli 

 Harga merupakan jalan yang cepat dan langsung untuk 

berkomunikasi dengan konsumen karena harga tersebut dapat dilihat 

oleh konsumen dan mereka dapat memakainya sebagai perbandingan 

satu merek dengan merek lainnya. Harga dapat dipakai untuk 

memposisikan produk sebagai produk kualitas tinggi atau 

mengalahkan pesaing dalam pangsa pasar yang sama. 

b. Instrumen Bersaing 

 Harga merupakan jalan yang cepat untuk menyerang pesaing atau 

menjauhkan perusahaan dari persaingan langsung. Sebagai contoh, 

pedagang eceran yang menetapkan harga lebih murah daripada 

pedagang grosir ataupun pedagang eceran lainnya. Strategi harga 

selalu berkaitan dengan persaingan apakah harga tersebut lebih 

rendah, tinggi, atau sama. 

c. Memperbaiki kinerja keuangan 

 Karena harga dan biaya menentukan kinerja keuangan, maka 

strategi penetapan harga dapat digunakan sebagai estimasi pengaruh 

harga terhadap laporan keuangan perusahaan jangka pendek ataupun 

jangka panjang. 

d. Kepentingan program pemasaran 

 Harga dapat dipakai untuk menggantikan biaya-biaya yang 

dipakai dalam usaha penjualan, iklan, dan promosi penjualan. Sebagai 

alternatif, harga dapat dipakai untuk membantu aktifitas program 

pemasaran. Kebijakan penetapan harga seringkali bergantung pada 

bagaimana komponen yang dipakai dalam program pemasaran.  
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Sebagai contoh, harga dapat dipakai sebagai insentif terhadap saluran 

distribusi, sebagai fokus dari strategi promosi, atau sebagai sinyal dari 

nilai produk yang ditawarkan.  

 

3. Tujuan Penetapan Harga 

 Gravens dan Piercy (2006) juga mengatakan bahwa para manager 

menggunakan strategi penetapan harga untuk mencapai beberapa tujuan spesifik. 

Biasanya strategi penetapan harga ini melibatkan lebih dari  satu tujuan dan 

terkadang tujuan yang satu bertentangan dengan tujuan yang lain. Jika demikian, 

diperlukan penyesuaian pada tujuan yang bermasalah tersebut. Beberapa tujuan 

penetapan harga : 

1) Mendapat posisi di pasar 

 Harga rendah dapat dipakai untuk mendapatkan penjualan dan 

pangsa pasar. Pembatasan harga ini dapat memicu timbulnya 

persaingan dalam penetapan harga dan pemotongan keuntungan. 

2) Meningkatkan Kinerja Keuangan 

 Harga dapat dipakai untuk memberikan kontribusi pada kinerja 

kuangan seperti profit dan cash flow. Harga yang terlalu tinggi 

mungkin saja tidak dapat diterima oleh konsumen. 

3) Positioning produk 

 Harga digunakan untuk membentuk citra suatu produk, 

meningkatkan pemakaian produk, menciptakan kesadaran akan 

produk tersebut, dan tujuan positioning lainnya.  
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4) Menciptakan permintaan 

 Harga dapat digunakan untuk mendorong pembeli melakukan 

pembelian produk baru ataupun merek yang sudah ada tetapi merek 

tersebut sedang dalam penurunan penjualan. Sebagai contoh, kupon 

diskon untuk suatu produk baru dapat menciptakan pembelian tanpa 

mengurangi harga yang telah dicantumkan.  

5) Mempengaruhi persaingan 

 Harga dapat digunakan sebagai “barrier to entry” bagi pesaing 

baru. Atau sebagai pemimpin dalam pangsa pasar tersebut, mereka 

mungkin menginginkan perusahaan lain untuk meningkatkan harga, 

masalah yang berpotensi muncul adalah perusahaan lain bereaksi tidak 

sesuai yang diharapkan.  

 

4. Analisis Penentuan Harga 

 Dalam menentukan harga, perusahaan biasanya menggunakan dua 

pertimbangan yaitu berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan berdasarkan 

pesaing. Berikut adalah penjelasannya : 

1) Analisis Biaya 

 Analisa biaya sangat diperlukan dalam menentukan harga karena 

kedua hal ini memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Yang harus diperhatikan dalam menganalisa biaya adalah 

komposisi pembentuk biaya suatu produk, estimasi variasi biaya 

terhadap jumlah penjualan, keunggulan biaya produk terhadap 

pesaing, fakta di masa lalu terkait banyaknya produksi barang dengan 

 Analisis Pengaruh..., Aria Waskita Utama, Ma.-Ibs, 2011



jumlah biaya, kendali perusahaan terhadap biaya potensial di masa 

depan. 

2) Analisis Pesaing 

 Analisa terhadap pesaing penting untuk dilakukan agar dapat 

menentukan perusahaan yang menjadi pesaing utama, bagaimana 

bersaing dengan perusahaan tersebut, seberapa besar kesuksesan yang 

diperoleh pesaing dari setiap tingkat harganya, bagaimana pesaing 

utama bereaksi terhadap strategi harga yang akan diterapkan.  

 

 Berdasarkan teori yang ada, pada penelitian ini harga didefinisikan 

sebagai persepsi konsumen terhadap harga suatu barang atau jasa di mana persepi 

tersebut berasal dari interpretasi mereka terhadap perbedaan harga secara 

langsung ataupun tidak langsung, dan interpretasi mereka terhadap segala sesuatu 

yang berkaitan dengan isyarat yang ditunjukkan oleh harga tersebut (Monroe, 

2003).  

 

2.1.6 Customer Emotion 

 Menurut Gobe (2005) customer emotion adalah reaksi panca indera 

seseorang terhadap suatu rangsangan yang dapat berupa bunyi, visual, rasa, 

bentuk, dan aroma.  Semua hal tersebut merupakan stimulus yang membentuk 

kesan permanen pada memori emosional seseorang.  

 Daya tarik panca indera dapat menciptakan preferensi konsumen yang 

membedakan sebuah merek diantara kompetisi dengan produk yang lain. 

Panca indera yang dimaksud meliputi bunyi, aroma, warna, rasa, dan bentuk.  
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1) Bunyi 

 Bunyi menstimulasi dan mempengaruhi emosi ketika konsumen 

membedakan suatu produk dari produk lainnya. Musik adalah salah 

satu cara yang efektif untuk menarik minat konsumen, selain 

membebaskan konsumen dari pikiran rasional, musik mengarahkan 

pikiran emosional konsumen, di mana para konsumen digerakkan oleh 

keinginan untuk bersenang-senang.  

 Unsur bunyi menciptakan pengalaman yang menarik dan personal 

sekaligus memperkuat identitas merek secara konsisten. Khususnya 

untuk para pembeli generasi muda saat ini, musik adalah alat untuk 

membangun identitas. Tiap-tiap generasi memiliki harapan dan 

keinginan yang berbeda, tren yang selalu berubah dan konsumen yang 

ingin mengeksplorasi pengalamannya dengan suatu merek. 

2) Warna 

 Penglihatan merupakan indera yang utama bagi manusia dalam 

mengeksplorasi dan memahami dunia. Warna memungkinkan 

identifikasi serta menyampaikan suatu citra dan emosi tertentu. 

Dibandingkan dengan elemen panca indera lainnya, warna adalah 

sarana yang paling penting disebabkan oleh karena warna memicu 

respons yang sangat spesifik dalam system saraf pusat dan kortex 

otak.  

 Hal ini mengaktifkan pikiran, emosi, dan persepsi tertentu. 

Melalui stimulasi pemilihan warna, konsumen terdorong untuk 

menunjukkan suasana hati sebuah merek melalui logo dan kemasan, 

secara tidak langsung warna menyerukan sesuatu yang ‘berbeda’ dan 
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‘menyenangkan’. Proses pemilihan dan interpretasi warna untuk 

mengaitkannya dengan produk tanpa panduan dari seorang desainer 

warna sangat tidak dianjurkan. Setiap konsumen dipengaruhi dengan 

cara yang berbeda oleh warna tersebut, dan tren selalu berubah.  

3) Rasa 

 Makanan adalah suatu bentuk transaksi sosial, dan yang penuh 

dengan arti khusus di dalam banyak kebudayaan. Perusahaan yang 

menyadari hal ini dan meresponsnya tidak akan pernah membiarkan 

konsumen merasakan rasa yang tidak enak. Melalui kampanye iklan 

yang dilakukan dengan baik, bahkan produk yang tidak biasanya 

dikaitkan dengan selera dapat menimbulkan sensasi kelezatan yang 

sama.  

 Contoh sederhana saja, tindakan yang relatif tidak mahal seperti 

penyediaan minuman dan makanan kecil dapat membuat perbedaan 

yang sangat besar dan mungkin menjadi faktor dalam upaya memikat 

konsumen untuk masuk dan mempertahankan konsumen tetap 

berbelanja.  

 Rasa dapat menciptakan suatu dasar potensial dalam menciptakan 

tempat dimana sebuah produk dapat berinteraksi secara 

menyenangkan dengan konsumen. 

4) Bentuk 

 Peraba merupakan indera yang paling cepat tanggap, sentuhan 

pada akhirnyalah yang memungkinkan konsumen menyatu dengan 

sebuah produk. Memegang dan merasakan langsung merupakan cara 

dasar yang menyenangkan untuk menjelajah sebuah merek. Informasi 
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mengenai merek saja tidak cukup, konsumen cenderung menyentuh 

produk sebagai proses evaluasi. Dimensi dari pengalaman merek ini 

memberi konsumen lebih banyak informasi dan penghargaan terhadap 

sebuah produk. 

 Konsumen ingin merasakan kesenangan sebuah produk sebelum 

membelinya. Jika sebuah produk harus memiliki pembungkus, 

seharusnya contoh produk dipajang. Contoh produk ini haruslah 

mempunyai desain menarik dan memberi kesan yang menyenangkan 

saat disentuh tangan konsumen. Hal ini mengkomunikasikan 

sensualitas identitas merek tersebut.  

 Jika didesain secara cermat, pengembangan identitas keseluruhan 

merek-sentuhan, penglihatan, dan rasa datang secara bersamaan dan 

harmonis. Sentuhan merupakan suatu cara yang cukup akurat untuk 

merasakan memiliki suatu objek, konsumen mendapatkan suatu 

hubungan emosional dengan produk secara instan.  

 Setiap kali suatu produk mengkombinasikan dua indera dalam satu 

cara yang dinamis (contoh: sentuhan dan bunyi), produk tersebut 

menjadi dua kali lebih menyenangkan. Kemasan selain untuk 

melindungi produk, juga menjelaskan suatu kebudayaan  dan 

sangatlah menarik untuk melihat bagaimana sebuah merek dapat 

berkembang melalui kemasan agar tetap relevan. Terkadang, kemasan 

merupakan satu-satunya hal yang dapat membuat merek dikenal, 

sebab kemasan adalah kejelasan dari definisi produk, menimbulkan 

ekspresi visual dari rasa ingin memiliki konsumen.  
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5) Aroma 

 Masing-masing aroma berbeda antara satu dengan yang lainnya 

dan memberikan petunjuk mengenai bagaimana aroma tersebut secara 

halus dapat digunakan untuk mengelola identitas merek. Penciuman 

merupakan indera yang paling kuat, namun alat yang sering kali 

diabaikan dalam upaya memberikan pengalaman yang emosional dan 

menyenangkan pada konsumen.  

 Penciuman membangkitkan hubungan erat konsumen dengan 

sebuah produk. Aroma tidak disaring keluar oleh otak; aroma 

berkenaan dengan insting dan spontanitas. Hidung konsumen 

merupakan jalur langsung menuju memori dan emosi. Konsumen akan 

memberikan atribut positif ataupun negatif pada produk-produk 

beraroma hanya atas dasar penciumannya.  

 Penggunaaan aroma dapat menyembuhkan dan melepaskan stres, 

serta membangkitkan kepuasan spiritual. Aroma yang direncanakan 

dengan baik, akan mendorong penjualan, sama halnya dengan warna 

dan desain cahaya yang cerdas. Aroma lebih menunjukkan ciri khas 

produk, konsumen lebih betah dengan area yang membangkitkan 

semangat (efek aroma).  

 Aroma pun dapat menggoda konsumen yang lalu lalang untuk 

tertarik mencoba sebuah produk. Jika sebuah merek mencoba untuk 

meningkatkan penjualan, pendekatan terbaik adalah melalui daya tarik 

yang didasari emosi, dan cara yang tercepat untuk mencapai emosi 

tersebut adalah melalui penciuman. 
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 Menurut Robinette dan Brand (2001) emotion adalah suatu hal yang 

membawa makna bagi kehidupan dan sebagai jembatan antara keinginan dengan 

kepuasan, emotion juga dapat mempengaruhi keputusan konsumen serta 

membantu menavigasikan keputusan mereka.  

 Robinette dan Brand (2001) membagi customer emotion  ke dalam 3 

bagian yaitu emosi sebagai ekuitas, emosi sebagai pengalaman, dan emosi 

sebagai energi. 

1) Customer Emotion sebagai Ekuitas 

 Kepercayaan  adalah modal utama dari sebuah bisnis.  Keduanya 

terkait dengan eratnya sehingga sebuah perusahaan tidak bisa 

mencapai ekuitas tanpa mendapatkan kepercayaan konsumen terlebih 

dahulu. Sama halnya dengan keakraban dan kenyamanan diantara dua 

teman. Kecuali dalam hal ini adalah hubungan konsumen dengan 

sebuah merek.  

 Pembentukan kepercayaan ini tidak muncul hanya dengan 

semalam saja, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama. 

Kepercayaan perlu didepositkan kedalam simpanan emosi konsumen. 

Saat kepercayaan ini sudah didapatkan, hal ini menjadi sumber 

fondasi bagi perkembangan hubungan antara konsumen dan sebuah 

merek. Sebuah merek yang “naik” namanya melalui media massa, 

membuat konsumen memasukkan merek ini hanya ke dalam “pilihan” 

mereka saja. Akan tetapi berbeda halnya dengan merek yang sudah 

lama dikenal oleh konsumen, mereka cenderung untuk membeli 

produknya. Kepercayaan yang mendalam terhadap suatu merek, tidak 

hanya memastikan bahwa konsumen akan mengusahakan cara apapun 
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untuk mendapatkan produk tertentu, tetapi juga bahwa loyalitas 

konsumen terhadap merek tersebut juga terjamin. 

 Hal ini menguntungkan bagi suatu merek untuk memperluas 

pangsa pasar, dengan tetap mempertahankan konsumen lama yang 

setia, serta membangun citra nama yang baik di masyarakat luas.  

 Kepercayaan dimulai dengan identitas. Dalam rangka 

mempertahankan suatu merek, identitas merek tersebut harus tahan 

lama dan tak ada habisnya. Hal luar biasa akan terjadi pada suatu 

merek yang menggabungkan emosi sebagai ekuitas, perusahaan akan 

mendapat jaminan jika ingin memasarkan produk-produk baru tanpa 

perlu takut terhadap harga produknya. 

2) Customer Emotion sebagai Pengalaman 

 Pengalaman yang dimaksud adalah kumpulan poin-poin dimana 

perusahaan dan konsumen saling bertukar rangsangan, informasi, dan 

emosi. Pertukaran ini dibagi menjadi tiga kategori: (1) pertukaran 

transaksional, dimana sebuah produk atau jasa disampaikan dan 

terjadi pembayaran;(2) pertukaran informasi, ketika data-data rasional 

saling dibagi; dan(3) pertukaran emosi atau kontak, dimana 

perusahaan dan konsumen terhubung melalui emosi. 

 Pengalaman adalah sarana komunikasi penjalin antara perusahaan 

dengan konsumen, dimana perusahaan menunjukkan seberapa penting 

martabat konsumen perlu untuk dihargai dan berani untuk 

menyenangkan mereka. 

  Inti dari pengalaman adalah penggunaan produk atau jasa tersebut 

secara langsung, terutama bagi perusahaan yang menjual produk atau 
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jasa yang mirip dengan produk lain dengan harga hampir sama. 

Pengalaman juga bisa didapatkan melalui eksplorasi tempat penjualan. 

 Gaya hidup konsumen masa kini telah berubah dari yang awalnya 

hanya mencari produk untuk dibeli, saat ini mereka juga 

menginginkan adanya hiburan di tempat tersebut. Jika suatu 

perusahaan dapat  menjadikan tempat jualan sebagai sarana hiburan, 

ini adalah salah satu jaminan terbentuknya loyalitas pelanggan. 

Sebagai contoh bila sebuah keluarga datang ke restoran untuk pertama 

kalinya, mereka akan menjelajahi semua hiburan yang ada di restoran 

tersebut, kunjungan kedua mereka mungkin saja hanya berbeda pada 

makanan yang dipesan atau lokasi meja mereka. Bila tidak ada 

perubahan dari produsen terhadap restoran mereka, mungkin saja 

keluarga tersebut tidak akan datang untuk ketiga kalinya, karena 

mereka disambut dengan lingkungan yang monoton. 

 Usaha tersebut belum cukup untuk menciptakan loyalitas 

pelanggan, karena selain faktor lingkungan konsumen juga 

menginginkan produsen untuk memperluas dan memperkuat 

hubungan diantara keduanya. 

3) Customer Emotion sebagai Energi 

 Pada mulanya energi tidak terlihat memiliki hubungan kuat 

dengan customer emotion dibandingkan ekuitas dan pengalaman, tapi 

pada kenyataannya energi memiliki hubungan yang kuat. Perusahaan 

yang menunjukkan kepeduliannya terhadap waktu pelanggan, 

memperkuat hubungan diantara mereka.   
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 Kepedulian ini tidak hanya ditunjukkan dengan waktu yang 

diperlukan tetapi perusahaan dapat mengaplikasikannya kepada 

produk mereka seperti (1) mempermudah akses dengan pelanggan; (2) 

membuat semuanya lebih mudah seperti internet shopping di mana 

pelanggan tidak perlu khawatir untuk pergi ke toko mereka; (3) 

membuat produk mereka lebih tahan lama dan informasi yang 

disajikan lebih lengkap sehingga keinginan pelanggan dapat terpenuhi 

ketika mereka masuk ke dalam toko tersebut; (4) membuat semuanya 

lebih personal karena dengan lebih personal, produsen memiliki 

keuntungan untuk membuat konsumen merasa lebih dihargai. 

 Proses pembentukan loyalitas pelanggan melalui emosi terjadi dalam 4 

tahap yaitu (1) tahap awal (acquisition), (2) tahap pengenalan (asimilation), (3) 

tahap pengembangan (cultivation), dan (4) tahap pengaktifan kembali 

(reactivation). Berikut adalah skema pembentukan loyalitas berdasarkan emosi : 

 

Gambar 2.3 Pembentukan Loyalitas Melalui Emosi 
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1) Tahap Awal 

 Tahap di mana pelanggan mengenal produk atau jasa untuk 

pertama kalinya. Pada tahap ini, perusahaan harus menanamkan 

identitas merek dan menarik pelanggan potensial. Tantangan pertama 

adalah penargetan pelanggan. Tantangan kedua adalah  membuat 

kesan yang baik. Tahap ini merupakan kesempatan produsen untuk 

menjalin hubungan yang tahan lama dan membangun kepercayaan. 

2) Tahap Pengenalan 

 Tahap kedua ini merupakan tahap kritis dalam membangun 

hubungan antara produsen dan konsumen karena berdasarkan 

pengalaman awal konsumen terhadap suatu produk atau jasa yang 

dipakai dalam pengambilan keputusan pembelian untuk pertama 

kalinya. Dalam tahap ini, kepercayaan konsumen masih rapuh dan 

sangat mudah untuk beralih ke merek lain.  

 Tahap asimilasi merupakan tahap di mana konsumen melakukan 

pengujian terhadap produsen secara sadar atau tidak sadar karena 

konsumen yang membeli lebih dari 2 kali cenderung untuk kembali 

lagi.  

3) Tahap Pengembangan 

 Tahap pengembangan akan dimulai setelah pembelian kedua atau 

ketiga. Hubungan diantara keduanya menjadi semakin detil akan 

kepentingan dan kebutuhan perorangan. Pada tahap ini, produsen 

mendapat lebih banyak informasi tentang pelanggannya. Produsen 

dapat memprediksi produk apakah yang sudah berhasil menarik hati 
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konsumen. Konsumen yang setia, lebih mudah untuk diarahkan untuk 

membeli lebih dari 1 produk dan menyebarkannya kepada orang lain.  

4) Tahap Pengaktifan Kembali 

 Tahap pengaktifan kembali terbagi menjadi 2 yaitu tahap 

intervensi dan tahap win back. Tahap intervensi adalah tahap di mana 

produsen mulai menawarkan diskon-diskon dan hadiah langsung, juga 

jika ada kerusakan, pelanggan diperbolehkan membawa kembali 

barang tersebut untuk diperbaiki atau uang dikembalikan secara 

penuh.  

 Tahap win back adalah tahap di mana produsen tetap membuka 

pintu bagi pelanggan yang sudah lama tidak membeli produk mereka 

untuk kembali lagi menggunakan produk tersebut. Produsen dapat 

mengerti alasan pelanggan berhenti membeli atau tidak puas dengan 

produk mereka karena dalam kehidupan, satu pengalaman buruk, 

tidak berarti akhir dari sebuah hubungan bisnis. 

 

 Berdasarkan teori yang ada, pengertian Customer Emotion adalah reaksi 

panca indera seseorang terhadap suatu rangsangan yang dapat berupa bunyi, 

visual, rasa, bentuk, dan aroma (Gobe, 2005). Emosi tersebut dapat dirasakan 

konsumen secara langsung ataupun tidak langsung. Emosi yang dirasakan secara 

langsung dapat terjadi ketika konsumen mendatangi produsen (toko) dan 

mengkonsumsi produk mereka secara langsung sehingga panca indera mereka 

dapat merasakan secara langsung kondisi di sekitar toko dan produk yang 

ditawarkan. 
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2.1.7 Loyalitas 

Menurut Kotler dan Keller (2009), setiap pemasar pasti ingin menjalin 

hubungan yang kuat  dengan pelanggan dan hubungan tersebut merupakan kunci 

keberhasilan pemasaran dalam jangka panjang. Menurut Kotler, terdapat empat 

aktifitas pemasaran yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan 

loyalitas dan retensi : 

1) Interaksi dengan Pelanggan 

Mendengarkan pelanggan merupakan hal penting dalam suatu 

hubungan dengan pelanggan. Beberapa perusahaan telah menciptakan 

mekanisme hubungan dengan pelanggan dengan cara menempatkan 

pegawai senior untuk berhadapan langsung dengan pelanggan.  

Selain mendengarkan pelanggan, perusahaan juga harus dapat 

menjadi “penasehat” pelanggan dan mengerti cara pandang mereka 

2) Mengembangkan Program Loyalitas 

Dua program loyalitas pelanggan yang dapat ditawarkan oleh 

perusahaan adalah dengan memberikan hadiah kepada pelanggan 

yang secara berkesinambungan membeli produk perusahaan dan 

dalam jumlah yang besar atau dengan cara membuka program 

keanggotaan kepada siapapun yang menggunakan produk atau jasa 

perusahaan tersebut.  

Program keanggotaan dapat digunakan oleh perusahaan untuk 

mengumpulkan data pelanggan atau mengambil pelanggan 

perusahaan pesaing, tetapi program ini kurang sesuai terhadap mereka 
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yang mempunyai sedikit minat kepada produk atau jasa perusahaan 

karena iuran yang ada dianggap memberatkan mereka. 

3) Pemasaran Pribadi 

Pegawai perusahaan dapat menciptakan ikatan yang kuat dengan 

pelanggan dengan menjalin hubungan yang lebih dalam kepada setiap 

pelanggan mereka.  

4) Menciptakan Ikatan Institusional 

Perusahaan dapat memudahkan pelanggan mereka dalam 

memesan, membayar, dan mengatur barang-barang mereka dengan 

cara penggunaan teknologi yang ada saat ini. Bila hal ini dapat 

dilakukan, pelanggan akan merasa mudah dalam berinteraksi dengan 

perusahaan dan diharapkan akan terbentuk loyalitas pelanggan.  

Menurut Reichheld (2001), menciptakan pelanggan yang loyal tidak dapat 

dilakukan secara instan. Proses tersebut harus sesuai dengan strategi bisnis 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki pelanggan setia seperti MBNA telah 

menciptakan sistem bisnis yang berfokus pada loyalitas pelanggan. Reichheld 

(2001) mengatakan bahwa loyalitas pelanggan tercipta melalui penyampaian 

nilai-nilai superior kepada konsumen secara konsisten.  

Menurut Reichheld (2011), langkah pertama dalam mengembangkan 

ukuran loyalitas yang efektif adalah mengerti hubungan antara sebab dan akibat 

yang ada pada sistem bisnis perusahaan. Misi utamanya adalah penyampaian 

nilai kepada pelanggan. Sukses gagalnya misi ini dapat dilihat dari loyalitas 

pelanggan yang ada (dihitung dari tingkat retensi dan jumlah pembelian). 
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Loyalitas pelanggan mempunyai tiga efek samping : (1) pendapatan 

bertambah sebagai hasil dari pembelian kembali dan referensi yang diberikan 

konsumen kepada orang di sekitarnya, (2) biaya yang lebih rendah sebagai hasil 

dari beban akuisisi yang lebih rendah dan dari efisiensi melayani pelanggan yang 

telah memiliki pengalaman membeli sebelumnya, dan (3) retensi pegawai 

meningkat karena kepuasan bekerja meningkat, sehingga perusahaan tidak perlu 

mengeluarkan biaya tambahan merekrut dan melatih pegawai baru untuk 

menciptakan loyalitas pelanggan.  

Griffin (2005) mendefinisikan loyalitas sebagai perilaku ketika seorang 

pelanggan melakukan pembelian berulang, membeli antar lini produk dan jasa, 

mereferensikan kepada orang lain, dan menunjukkan retensi terhadap pesaing.  

Griffin (2005) mengatakan bahwa imbalan dari loyalitas bersifat jangka 

panjang dan kumulatif. Semakin lama loyalitas pelanggan, semakin besar laba 

yang dapat diperoleh perusahaan dari satu pelanggan ini.  

Peningkatan loyalitas dapat menghemat biaya perusahaan sedikit nya di 6 

bidang : 1) biaya pemasaran menjadi berkurang (biaya menarik pelanggan baru 

lebih tinggi daripada mempertahankan pelanggan yang ada); 2) biaya transaksi 

menjadi lebih rendah, seperti negosiasi kontrak dan pemrosesan order; 3) biaya 

perputaran pelanggan (customer turnover) menjadi berkurang (lebih sedikit 

pelanggan hilang yang harus digantikan; 4) keberhasilan cross-selling meningkat 

(pangsa pasar meningkat); 5) pemberitaan dari mulut ke mulut menjadi lebih 

positif dengan asumsi pelanggan yang loyal juga merasa puas; 6) biaya kegagalan 

menurun (pengurangan pengerjaan ulang, klaim garansi, dan sebagainya) 
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Menurut Oliver (1997), loyalitas adalah komitmen yang dipegang 

konsumen secara mendalam untuk membeli kembali produk yang diinginkan atau 

merek-merek terntentu atas produk tersebut walaupun ada usaha dari lingkungan 

sekitar untuk membeli produk lain.  

Oliver (1997) mengatakan bahwa ada 4 tahapan dalam loyalitas yaitu : 

1) Cognitive Loyalty adalah tahap pertama dari sebuah loyalitas. 

Pada tahap ini, informasi atribut merek yang ada di kepala 

konsumen menunjukkan bahwa merek tersebut lebih diminati 

daripada merek lainnya. Loyalitas pada tahap ini terbentuk lebih 

dikarenakan informasi yang diterima konsumen.  

2) Affective Loyalty adalah tahap ketika suatu merek dapat 

memuaskan pelanggan selama beberapa waktu, konsumen 

merasakan sendiri kinerja merek tersebut dan mulai menyukainya.  

3) Conative Loyalty adalah tahap ketika seseorang memiliki 

pengalaman yang baik selama beberapa waktu terhadap suatu 

merek. Pada tahap ini, timbul komitmen untuk membeli kembali 

merek tersebut di masa depan.  

4) Action Loyalty adalah tahap di mana seseorang siap untuk 

membeli kembali merek yang telah terbentuk di benaknya pada 

tahap-tahap sebelumnya.  

Dari definisi yang ada, definisi loyalitas pada penelitian ini adalah 

komitmen yang dipegang konsumen secara mendalam untuk membeli kembali 

produk yang diinginkan atau merek-merek tertentu atas produk tersebut 
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walaupun ada usaha dari lingkungan sekitar untuk membeli produk lain 

(Oliver,1997). 

2.2 Penelitian Terdahulu 

  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul Model Penelitian Hasil 

1. Jay 

Kandam

pully, 

Dwi 

Suhartan

to 

(2000) 

Customer 

Loyalty in 

the Hotel 

Industry : 

the Role of 

Customer 

Satisfaction 

and Image 

Menggunakan metode 

analisis data kuantitatif 

melalui uji reliabilitas dan 

validitas, uji 

penyimpangan klasik, uji 

hipotesis, koefisien 

determinasi, dan analisis 

regresi linear berganda. 

Variabel citra hotel 

memiliki hubungan yang 

kuat dengan loyalitas 

pelanggan dengan 

koefisien regresi sebesar 

0.312.  

2. David 

Martin-

Consueg

ra, 

Arturo 

Molina, 

Agueda 

Esteban 

(2007) 

An 

Integrated 

Model of 

Price, 

Satisfaction 

and Loyalty: 

an 

Empirical 

Analysis in 

the Service 

Sector 

Menggunakan metode 

analisis data kuantitatif 

melalui uji reliabilitas dan 

validitas, uji 

penyimpangan klasik, uji 

hipotesis, koefisien 

determinasi, dan analisis 

regresi linear berganda 

Price Fairness 

berhubungan positif 

dengan loyalitas dengan 

koefisien regresi sebesar 

0.245.  

3. Heesup 

Han, Ki-

Joon 

Back 

(2008) 

Relationships 

among Image 

Congruence, 

Consumption 

Emotions, and 

Customer 

Menggunakan metode 

analisis data kuantitatif 

melalui uji reliabilitas dan 

validitas, uji 

penyimpangan klasik, uji 

Customer Emotion 

memiliki hubungan yang 

kuat dengan loyalitas. Bila 

Customer Emotion positif, 

akan meningkatkan 
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Loyalty in the 

Lodging 

Industry 

hipotesis, koefisien 

determinasi, dan analisis 

regresi linear berganda 

loyalitas pelanggan. 

Dengan nilai koefisien 

regresi sebesar 0.21 

 

 

2.3 Model Penelitian 

  

Gambar 2.4 Model Penelitan Analisis Pengaruh Customer Emotion, Citra Merek, dan 

Harga terhadap Loyalitas Pelanggan Starbucks Jakarta 

 

 Model penelitian tersebut menjelaskan bahwa variabel bebas Customer Emotion 

(X1), variabel bebas citra merek (X2), dan variabel bebas harga (X3) berpengaruh 

terhadap variabel terikat loyalitas pelanggan (Y1) Starbucks Jakarta.  

 

2.4 Hipotesis 

 Hipotesis merupakan penarikan kesimpulan sementara yang mungkin benar, 

masih harus diuji kembali, dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan 

atau pemecahan persoalan ataupun untuk dasar penelitian lebih lanjut. 
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 Berdasarkan model penelitian pada gambar 2.4, maka pada penelitian ini akan 

menguji hipotesis berikut : 

 

2.4.1 Pengaruh Customer Emotion terhadap Loyalitas Pelanggan 

  Pada penelitian Haesup Han dan Ki-Joon Back (2008) mengatakan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan dari Customer Emotion terhadap loyalitas 

pelanggan. Pada penelitian tersebut, pelanggan yang memiliki emosi positif 

terhadap pelayanan hotel, lebih rela untuk membayar mahal bahkan akan kembali 

lagi ke hotel tersebut dan merekomendasikannya kepada orang lain. Oleh karena 

itu berdasarkan studi tersebut, penelitian ini akan menguji kembali dengan 

mengambil objek pelanggan Starbucks Jakarta, maka hipotesis yang akan diuji 

pada penelitian ini adalah : 

Ho1 : Customer Emotion tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas  

pelanggan Starbucks Jakarta. 

Ha1 : Customer Emotion memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan Starbucks Jakarta. 

 

2.4.2 Pengaruh Citra Merek terhadap Loyalitas Pelanggan 

 Pada penelitian Jay Kandampully dan Dwi Suhartanto (2000), mengatakan 

bahwa terhadap hubungan signifikan antara citra merek dengan loyalitas 

pelanggan. Hotel yang telah memiliki citra yang baik di mata pelanggan, akan lebih 

mudah menetapkan harga yang lebih tinggi, pelanggan akan merasa rela untuk 

mengeluarkan uang lebih banyak bila mereka memiliki pandangan yang baik terhadap 

hotel tersebut. 
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  Oleh karena itu, berdasarkan studi tersebut maka hipotesis yang akan diuji pada 

penelitian ini adalah : 

Ho2 : Citra merek tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

Starbucks Jakarta. 

Ha2 : Citra merek memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

Starbucks Jakarta. 

 

2.4.3 Pengaruh Harga terhadap Loyalitas Pelanggan 

 Pada penelitian Consuegra, Molina, dan Esteban (2007) mengatakan bahwa 

konsumen akan lebih rela membayar lebih banyak bila mereka merasa ada 

keadilan antara harga yang harus dibayar dengan kualitas produk yang 

ditawarkan. Bila mereka merasa puas, maka mereka akan setuju dengan harga 

yang ditetapkan tersebut. 

 Oleh karena itu, berdasarkan studi tersebut, hipotesis yang akan diuji pada 

penelitian ini adalah : 

Ho3 : Harga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

Starbucks Jakarta. 

Ha3  : Harga memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

Starbucks Jakarta. 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik suatu pasar atau fungsi 

(Malhotra, 2010). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Customer 

Emotion, Citra Merek, dan Harga terhadap Loyalitas Pelanggan Starbucks Jakarta. 

Desain penelitian adalah sebuah rerangka kerja yang digunakan di dalam suatu 

penelitian. Desain penelitian ini memberikan gambaran detil tentang langkah-langkah 

yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang berguna dalam menyelesaikan 

masalah pada suatu riset (Malhotra, 2010). Desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Single Cross Sectional Design, yaitu penelitian ini akan dilakukan 

satu kali dalam satu periode. Penelitian ini dilakukan pada rentang bulan Mei hingga 

Agustus 2011 dengan menyebarkan kuesioner pada responden. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif yang akan 

menggambarkan pengaruh Customer Emotion, Citra Merek, dan Harga terhadap 

Loyalitas pelanggan Starbucks Jakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

menyebarkan kuesioner kepada responden yang merupakan pelanggan Starbucks di 

daerah Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat. 

Data yang terkumpul, akan diolah menggunakan program statistik SPSS 15.0 for 

Windows.  Metode kuesioner adalah suatu metode survey dengan mengajukan sejumlah 

pertanyaan kepada responden terkait kebiasaan, keinginan, sikap, kesadaran, motivasi, 

demografis, dan gaya hidup mereka (Malhotra, 2010). 
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3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan 

dikenai generalisasi hasil penelitian (Priyatno, 2008). Menurut Malhotra (2010), populasi 

adalah gabungan seluruh elemen yang memiliki kesamaan karakteristik yang serupa 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan 

Starbucks Jakarta yang berusia 19 - 40 tahun, pernah mengunjungi Starbucks dalam 3 

bulan terakhir, dengan jumlah populasi yang tidak diketahui. 

 

 3.2.1 Sampel Unit  

Sampel adalah suatu himpunan bagian dari populasi (Malhotra, 2010). 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh Customer Emotion, Citra 

Merek, dan Harga terhadap Loyalitas pelanggan Starbucks Jakarta, maka sampel 

yang digunakan pada penelitian ini adalah pelanggan Starbucks Jakarta yang berusia 

19 - 40 tahun, berpenghasilan minimal Rp 1.500.000, dan  pernah mengunjungi 

Starbucks dalam 3 bulan terakhir. Alasan pengambilan sampel berusia 19 - 40 tahun 

karena pada usia-usia tersebut, seseorang telah dapat menentukan pilihannya sendiri 

dan bertanggung jawab terhadap pilihannya tersebut. Sedangkan untuk meneliti 

loyalitas, diperlukan masyarakat yang telah berkunjung ke Starbucks setidaknya satu 

kali dalam 3 bulan terakhir karena bila di atas 3 bulan, dikhawatirkan terjadi 

perubahan pada Starbucks dan konsumen untuk mengingat kondisi Starbucks dirasa 

berkurang.  

 

 3.2.2 Ukuran Sampel 

Menurut Malhotra (2010), ukuran sampel adalah sejumlah elemen yang 

harus dilibatkan di dalam sebuah studi. Penelitian ini tidak diketahui dengan pasti 
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jumlah populasinya, maka jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini 

ditentukan dengan rumus : 

Coachran:  

n=p(1-p)(Z/E)² 

n=0,5(1-0,5)(1,96/0,1)² =96,04 (dibulatkan menjadi 100 sampel) 

 

keterangan: 

n= jumlah sampel 

p= populasi dengan probabilitas 0,5 

Z= tingkat kepercayaan 95% Z=1,96 

E= Standar error 10% 

minimal sampel yang akan dilibatkan sebanyak 100 sampel 

 

 3.2.3 Metode Pengambilan Sampel 

Metode sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah non probability 

sampling dimana tiap responden yang memenuhi kriteria populasi tidak memiliki 

kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel (Malhotra, 2010). 

Teknik non probability sampling yang digunakan adalah convenience sampling 

dimana pengambilan sampel dilakukan dari para pelanggan Starbucks Jakarta yang 

termudah  ditemui oleh peneliti dan bersedia untuk menjadi responden (Malhotra, 

2010).  

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode cross sectional 

dan pengumpulan data primer dilakukan dengan cara peneliti mendampingi dan 

mengawasi responden dalam mengisi kuesioner agar data yang dikumpulkan valid 
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dan keterangan  yang jelas, serta dapat memberikan keterangan kepada responden 

ketika mereka mengalami kesulitan dalam mengisi kuesioner.  

 

3.3  Definisi Operasional Variabel 

Untuk mempermudah dalam membuat instrumen pengukuran, maka setiap 

variabel penelitian perlu dijelaskan definisi operasiona variabelnya. Pembentukan 

definisi operasional berdasarkan teori yang telah dipaparkan sebelumnya. 

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang loyalitas pelanggan Starbucks 

dengan variabel Customer Emotion, citra merek, dan harga serta untuk mempermudah 

responden dalam memberikan tanggapan terhadap setiap pernyataan yang ada, maka 

digunakanlah skala likert 7 tingkat.  

Alternatif jawaban disesuaikan dengan skala likert dengan menggunakan 7 

alternatif jawaban. Skala likert melibatkan serangkaian pernyataan yang berkaitan 

dengan sikap responden, mereka diminta untuk memberi tanggapan “sangat tidak setuju” 

sampai dengan “sangat setuju” untuk setiap pernyataan yang ada dengan cara mengisi 

kolom score sesuai dengan pendapat mereka. Jawaban diberi nilai untuk merefleksikan 

secara konsisten tanggapan responden. Nilai total seluruh pernyataan dihitung untuk setiap 

responden. Untuk setiap jawaban akan diberi skor 1-7 yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 Sangat Tidak Setuju      Sangat Setuju 

 

   1           7 

  Berikut adalah definisi operasional dari variabel-variabel yang akan diteliti : 
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Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel Customer Emotion, Citra Merek, dan Harga 

terhadap Loyalitas Pelanggan Starbucks Jakarta 

Variabel Konsep Variabel Ukuran Skala 

Customer 

Emotion 

(X1) 

Customer Emotion 
adalah reaksi panca 
indera yang dirasakan 
konsumen ketika 
konsumen mendatangi 
produsen (toko) dan 
mengkonsumsi produk 
mereka secara langsung 
sehingga panca indera 
mereka dapat 
merasakan secara 
langsung kondisi di 
sekitar toko dan produk 
yang ditawarkan 
(Bunyi, Warna, Rasa, 
Bentuk, Aroma.) 
(Gobe,2005) 
 

1. Musik yang dimainkan membuat 
saya merasa nyaman berada di 
Starbucks 
 

2. Warna interior Starbucks 
membuat saya merasa nyaman 
berada di dalamnya 

 
3. Rasa kopi di Starbucks sesuai 

dengan selera saya 
 

4. Penyajian kopi di Starbucks 
menarik 

 
5. Aroma kopi Starbucks 

menggugah selera 

1-7 

Citra Merek 

(X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

gambaran mental 
subjektif terhadap suatu 
merek yang terbentuk di 
dalam benak konsumen 
(Fasilitas Toko, Desain 
Interior, Kualitas 
Produk, Pelayanan 
Pegawai) 
(Riezebos ,2007) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1. Kedai Starbucks memiliki fasilitas 
yang lengkap dan nyaman  

 
 
2. Furniture yang digunakan 

Starbucks berkualitas baik 
 
3. Tata letak furniture membuat 

konsumen merasa nyaman selama 
di Starbucks 

 
4. Starbucks selalu menyajikan kopi 

yang berkualitas 
 
5. Pegawai Starbucks selalu sigap 

dalam melayani pelanggan 
(keinginan dan keluhan) 

 
6. Pegawai Starbucks selalu 

menunjukkan keramahan dan 
kejujuran ketika melayani 
pelanggan 

 

1-7 
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Harga 

(X3) 

 

 

persepsi konsumen 
terhadap harga suatu 
barang atau jasa di mana 
persepi tersebut harga 
berasal dari interpretasi 
mereka terhadap 
perbedaan harga secara 
langsung ataupun tidak 
langsung, dan 
interpretasi mereka 
terhadap segala sesuatu 
yang berkaitan dengan 
isyarat yang ditunjukkan 
oleh harga tersebut 
(Monroe, 2003) 
 

1. Harga kopi Starbucks sesuai 
dengan kemampuan saya 
 

2. Harga kopi Starbucks sesuai 
dengan kualitas kopi yang 
ditawarkan 

3. Saya rela membayar lebih mahal 
untuk menikmati segelas kopi 
Starbucks walaupun ada toko lain 
yang memberikan harga lebih 
murah 

 

1-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Loyalitas 

(Y) 

 

 

komitmen yang dipegang 
konsumen secara 
mendalam untuk 
membeli kembali produk 
yang diinginkan atau 
merek-merek terntentu 
atas produk tersebut 
walaupun ada usaha dari 
linkungan sekitar untuk 
membeli produk lain 
(Oliver, 1997) 

1. Saya akan tetap membeli produk 
Starbucks walaupun banyak 
merek lain dengan produk yang 
serupa 

 
2. Saya akan merekomendasikan 

Starbucks kepada orang-orang di 
sekitar saya 

 
3. Saya akan membeli kembali 

produk Starbucks 

1-7 

 

 

 

3.4  Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapatkan langsung oleh peneliti untuk 

tujuan khusus dalam menjawab masalah penelitian (Malhotra, 2010). Data 

primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang diolah dengan 

SPSS for windows version 15 dan wawancara dengan pelanggan Starbucks 

di Jakarta. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu selain 

dari masalah penelitian (Malhotra, 2010). Data sekunder dalam penelitian 

ini diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang diharapkan dapat menjadi 

data pendukung dalam penyusunan skripsi. Data sekunder tersebut adalah 

buku, jurnal pemasaran, dan artikel-artikel dari internet yang berkaitan 

dengan penelitian ini.  

 

3.5 Teknik Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa metode analisis data untuk 

mengolah data yang diperoleh. Alat bantu analisis yang digunakan adalah program 

aplikasi statistik SPSS for Windows version 15. Sebelum data dianalisis, dilakukan 

pengujian untuk menjaga agar data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. 

Beberapa uji dan analisis data yang digunakan adalah : 

 3.5.1       Uji Instrumen 

1) Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner (Ghozali, 2006). Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pernyataan 

pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Dalam penelitian ini, variabel yang akan diukur adalah 

Customer Emotion, citra merek, harga, dan loyalitas pelanggan Starbucks 

Jakarta.  
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Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisa faktor pada saat 

pre-test dan uji data keseluruhan. Analisa faktor melihat nilai Kaiser Meyer-

Olkin (KMO), Measures of Sampling Adequacy, Bartlett’s Test of Sphericity, 

Anti Image Matrices, dan Factor Loading of Component Matrix. Menurut 

Malhotra (2010), yang harus diperhatikan adalah : 

1. Nilai KMO antara 0.5 hingga 1 mengindikasikan bahwa analisis faktor 

telah memadai, sedangkan nilai KMO kurang dari 0.5 mengindikasikan 

analisis faktor tidak memadai. 

2. Nilai signifikan jika hasil uji nilai kurang dari 0.05 menunjukkan 

hubungan yang signifikan antara variabel, dan merupakan nilai yang 

diharapkan. 

3. Memperhatikan nilai MSA pada diagonal anti image correlation. Nilai 

MSA berkisar antara 0 hingga 1 dengan kriteria nilai MSA samadengan 

1 menandakan bahwa variabel dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh 

variabel lain, nilai MSA lebih dari 0.5 menandakan bahwa variabel 

masih dapat diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut, nilai MSA 

kurang dari 0.5 menandakan variabel tidak dapat diprediksi dan tidak 

dapat dianalisis lebih lanjut. Perlu dilakukan perhitungan ulang analisis 

faktor dengan mengeluarkan indikator yang memiliki nilai MSA kurang 

dari 0.5 

4. Kriteria validitas suatu indikator dikatakan valid membentuk suatu 

faktor jika memiliki factor loading sebesar 0.5.  
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2) Uji Reliabilitas  

Menurut Priyatno (2008), uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui 

konsistensi suatu alat ukur, apakah alat ukur tersebut dapat diandalkan dan 

tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang.  

Pada penelitian ini, menggunakan metode Cronbach’s Alpha sebagai 

metode uji reliabilitas variabel-variabel independen dan dependen. Suatu 

variabel dikatakan reliabel bila memiliki koefisien di atas 0.6. Rumus 

perhitungan dengan menggunakan Cronbach’s Alpha adalah (Arikunto, 2002) : 

 

Keterangan : 

= Reliabilitas instrument 

Banyaknya butir pertanyaan 

=Jumlah varian butir 

= Varian total 

 

 3.5.2  Uji Asumsi Klasik  

  1) Uji Normalitas 

 Menurut Ghozali (2006), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel bebas dan variabel terikat memiliki distribusi 

normal. Uji F dan uji t dapat dilakukan bila nilai residual memgikuti distribusi 

normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan metode dengan 

melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari 

distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, 
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dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika data 

distribusi residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya 

akan mengikuti garis diagonalnya.  

 

 2) Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi  korelasi diantara variabel-variabel independen 

tersebut. Unutk melihat gejala multikolinearitas, dapat dilihat dari hasil 

Collinearity Statistic. Jika nilai korelasi antara dua variabel independen 

melebihi 0.9, maka diindikasikan terdapat multikolinearitas pada model regresi 

tersebut (Ghozali, 2006). 

 Multikolinearitas juga dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance 

Inflation Factor (VIF) pada Collinearity Statistic. Ukuran yang dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinearitas bila nilai Tolerance ≥ 0.10 dan nilai VIF 

≤ 10 (Ghozali, 2006). 

 

3) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka 

dinamakan autokorelasi. Autokorelasi ini dapati diketahui melalui uji Durbin-

Watson atau uji Lagrange Multiplier (LM Test) (Ghozali, 2006). 

Namun uji autokorelasi ini hanya dilakukan bila data yang dipakai dalam 

penelitian bersifat times series, sedangkan di dalam penelitian ini, data yang 
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dipakai bersifat cross-section sehingga pengujian autokorelasi tidak perlu 

dilakukan.  

 

4) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah bila tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Cara melihat adanya gejala heteroskedastisitas adalah 

dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) 

dengan variabel independen (SRESID). Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatterplot antara SRESID dengan ZPRED di mana sumbu Y 

adalah Y yang telah diprediksim dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya) yang telah di studentized (Ghozali, 2006). 

 

 3.5.3  Analisis Regresi Linear Berganda 

Menurut Priyatno (2008), analisis regresi linear berganda dilakukan untuk 

mengetahui hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan 

menggunakan data berskala interval. Bentuk persamaan dari regresi berganda adalah 

sebagai berikut : 

 Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + ... + bnXn + e 

Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk 

mencari terdapat pengaruh atau tidak antara Customer Emotion, Cira Merek, dan 

Harga terhadap Loyalitas Pelanggan Starbucks Jakarta. Model dari regresi berganda 

pada penelitian ini adalah : 
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 Loyalitas = a + b1Customer Emotion + b2Citra merek + b3Harga + e 

 

Keterangan : 

 Y = variabel dependen 

 X = variabel independen 

 a = konstanta 

 b = koefisien regresi 

 e = standard error 

Penggunaan analisis regresi linear berganda dengan perangkat statistik, 

digunakan untuk menganalisis hal-hal sebagai berikut : 

1. Mengetahui besarnya pengaruh atau koefisien determinasi (adjusted R 

Square) antara variabel-variabel Customer Emotion, Citra Merek, dan 

Harga terhadap Loyalitas Pelanggan Starbucks Jakarta. 

2. Menentukan persamaan regresi linear untuk variabel-variabel Customer 

Emotion, Citra Merek, dan Harga terhadap Loyalitas Pelanggan 

Starbucks Jakarta. 

3. Dari persamaan regresi linear tersebut, dapat digunakan untuk 

menggambarkan pengaruh dari Customer Emotion, Citra Merek, dan 

Harga terhadap Loyalitas Pelanggan Starbucks Jakarta.   

 

3.5.4       Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Ghozali (2006), koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Secara umum, koefisien determinasi untuk data yang bersifat cross section nilainya 

relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, 
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sedangkan untuk data yang bersifat time series memiliki nilai koefisien determinasi 

yang lebih tinggi. Untuk regresi berganda, nilai R2 yang diamati adalah adjusted R 

square, tidak seperti R Square, dikarenakan nilai adjusted R square dapat naik atau 

turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model regresi.  

 

 3.5.5  Teknik Pengujian Hipotesis 

Teknik pengujian hipotesis pada model regresi dilakukan dengan dua tahap 

yaitu : 

1) Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Bila p ≤ 0.05, 

artinya semua variabel independen secara bersamaan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen dengan derajat keyakinan α = 5%. Bila p 

≥ 0.05 maka semua variabel independen secara bersamaan tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan derajat keyakinan α = 

5% (Ghozali, 2006). 

 

2) Uji t 

Menurut Ghozali (2006), uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

formula hipotesis : 

Ho : variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel  

  dependen. 

Ha : variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel 

  independen. 
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 Untuk mengetahui kebenaran hipotesis digunakan kriteria bila p ≤ 0.05 

maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, artinya variabel independen 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan derajat 

keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%. Sebaliknya bila p ≥ 0.05 maka Ho 

tidak dapat ditolak dan Ha ditolak artinya variabel independen tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan derajat keyakinan yang 

digunakan sebesar α= 5%. Pada penelitian ini, uji t dilakukan untuk 

menganalisis hipoteis di bawah ini : 

1. Hipotesis uji t untuk Customer Emotion : 

Ho1 : Customer Emotion tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Loyalitas  pelanggan Starbucks Jakarta. 

Ho2 : Customer Emotion memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Loyalitas pelanggan Starbucks Jakarta.   

2. Hipotesis uji t untuk Citra Merek 

Ho2 : Citra Merek tidak memiliki pengaruh signfikan terhadap 

Loyalitas pelanggan Starbucks Jakarta. 

Ha2 :  Citra Merek memiliki pengaruh signifikan terhadap Loyalitas 

pelanggan Starbucks Jakarta. 

3. Hipotesis uji t untuk Harga 

Ho3 : Harga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Loyalitas 

pelanggan Starbucks Jakarta. 

Ha3 : Harga memiliki pengaruh signifikan terhadap Loyalitas 

pelanggan Starbucks Jakarta.     
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BAB 4 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Starbucks 

Pada 1983, Howard Schultz yang baru setahun bergabung dengan Starbucks, 

melakukan lawatan bisnis ke Milan, Italia. Ia suka dengan gaya warung-warung kopi 

di sana, yang menyediakan kehangatan tempat ngobrol, selain berjualan kopi dan 

espresso yang telah terkenal. 

  Kembali ke Seattle, Schultz mengusulkan agar Starbucks meniru gaya 

warung kopi di Italia. Dalam benaknya, warga Amerika Serikat (AS) akan suka 

warung-warung kopi seperti itu. Tetapi, Jerry Baldwin, Zev Siegel, dan Gordon 

Bowker, yang mendirikan Starbucks pada 1971 tidak setuju dengan pendapat 

tersebut. 

Menurut mereka, ide memasukkan bisnis minuman akan menjauhkan 

perusahaan itu dari fokus utamanya yaitu berdagang biji kopi olahan kualitas tinggi 

dan peralatan pengolah kopi. Lagi pula, saat itu orang-orang beranggapan bahwa 

kopi hanya akan dinikmati ketika seseorang berada di rumah.  

Schultz yang sangat yakin dengan idenya, akhirnya keluar dari Starbucks dan 

mendirikan jaringan warung kopi Il Giornalle pada tahun 1985. Tahun 1987, 

Baldwin-Siegel-Bowker menyerah dan menjual Starbucks. Dengan bantuan beberapa 

investor lokal Schultz mendapatkan perusahaan itu. Selanjutnya, Schultz mengubah 

nama warung-warung kopi tersebut menjadi Starbucks. 

Sampai dengan akhir Maret 2008, Starbucks  telah mempunyai lebih dari 

16.226 kedai di seluruh dunia. Jumlah pegawainya mencapai 172.000 orang, dengan 
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total aset US$5,343 miliar dan pendapatan bersih US$72,64 juta (2007). Starbucks 

kini mempunyai beberapa anak perusahaan seperti Tazo Tea Company, Seattle’s 

Best Coffee, Torrefazione Italia, Hear Music dan Ethos Water. 

 

4.1.2 Starbucks Indonesia 

Starbucks kini telah dapat ditemui di berbagai negara, termasuk Indonesia. 

Starbucks di Indonesia dikelola oleh PT Sari Coffee Indonesia yang merupakan anak 

perusahaan dari PT Mitra Adi Perkasa. PT. Mitra Adi Perkasa merupakan perusahaan 

besar yang memegang banyak produk diantaranya adalah Nike, Rebook, Adidas, 

Guest, Marks & Spencer, Next, Lush, dan beberapa produk lainnya. 

Starbucks di Indonesia pertama kali dibuka pada tahun 2002 di Plaza 

Indonesia. Kini telah terdapat lebih dari 65 kedai Starbucks yang tersebar di Jakarta, 

Surabaya, Bali, Bandung, Jogja, Medan, dan terus meluas ke kota-kota lainnya untuk 

memberikan pengalaman unik kepada pelanggannya di setiap cangkir kopi yang 

disajikan.  

 

4.1.3 Marketing Mix Starbucks 

Pada awalnya, Starbucks adalah sebuah merek yang berfokus pada produk 

kopi. Dengan berkembangnya gaya hidup masyarakat, segmentasi Starbucks  

berkembang dan melakukan diversifikasi produk. Produk yang ditawarkan oleh 

Starbucks saat ini berupa makanan, minuman dan produk eceran lainnya. Produk 

utama Starbucks adalah minuman, seperti Bottled Drinks, Brewed Coffee, Chocolate 

Beverages, Espresso Beverages, Frappuccino Blended Beverages, Kids’ Drinks & 

Others, Tazo Teas dan Vivanno Smoothies.  
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Produk pendukung Starbucks adalah makanan, seperti Bakery, Starbucks 

Petites, Fruit & Snack Plates, Hot Breakfast, Salads, Sandwiches, Panini, Wraps, Ice 

Cream dan Yogurt Parfaits. Produk tambahan Starbucks adalah produk eceran dan 

musiman, yang ditujukan kepada para pelanggan Starbucks, produk yang ditawarkan 

seperti mug, botol minum (tumbler), buku, Compact Disc, alat dapur, dan biji kopi. 

Selain melakukan diversifikasi produk barang, Starbucks juga melakukan 

diversifikasi produk jasa yang ditawarkan secara gratis.  

Produk jasa yang ditawarkan adalah wi-fi, aplikasi untuk beberapa 

smartphone seperti Blackberry, Nokia, Android, dan Iphone. Starbucks juga 

menyediakan sebuah forum untuk para pelanggan Starbucks yang bernama 

MyStarbucksIdea.com. 

Variasi harga Starbucks dibagi oleh ukuran minum yang disajikan tall, 

grande, dan Venti. Secara keseluruhan harga yang ditawarkan Starbucks merupakan 

harga premium. Starbucks memiliki saluran distribusi yang efisien karena memiliki 

mitra distribusi langsung dari perkebunan biji kopi yang memiliki teknologi terbaik 

dalam mengelola biji kopi dalam jangka lama.  

Pelayan-pelayan Starbucks terbiasa untuk melayani pelanggan dengan ramah 

dan selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah pelanggan dengan menawarkan 

solusi-solusi terkait produk Starbucks yang sesuai dengan selera mereka. Proses 

penyajian produk Starbucks dilakukan dengan cepat dan dapat disesuaikan dengan 

selera pelanggan. 

Starbucks juga selalu memperhatikan kebersihan kedai nya, hal ini dapat 

dilihat pada pegawai-pegawai Starbucks yang secara bergantian membersihkan kedai 

mereka untuk menjaga kenyamanan pelanggan ketika berada di dalamnya. 
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Kekuatan promosi Starbucks terletak pada kemampuan promosi modern yang 

ditanamkan pada lingkungan Starbucks yang membangun pengalaman pelanggan dan 

menghubungkan pengalaman tersebut dengan pelanggan lain, menjadikan Starbucks 

tempat ideal untuk berkumpul, rapat, dan kegiatan-kegian lainnya. Sukses melalui 

pengiklanan dari mulut ke mulut, Starbucks meningkatkan promosi pada CSR, sejak 

tahun 2002 Starbucks mulai aktif dalam berbagai kegiatan CSR. Hal ini membuat 

Starbucks berbeda dan spesial dibandingkan dengan kompetitor lainnya. 

 

4.2 Data Responden 

4.2.1 Jenis Kelamin Responden 

 

Gambar 4.1  Grafik Jenis Kelamin Responden 

 

 Berdasarkan gambar 4.1, dapat diketahui bahwa perbandingan jumlah 

responden pria sebanyak 38 responden atau sebesar 38% dari total keseluruhan 
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responden dan wanita sebanyak 62 responden atau sebesar 62% dari total 

keseluruhan responden. 

 

4.2.2 Usia Responden 

 

 

Gambar 4.2 Grafik Usia Responden 

 

Berdasarkan gambar 4.2, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

berusia 19-24 tahun yaitu sebanyak 71 responden atau sebesar 71% dari total 

keseluruhan responden. Jumlah ini terpaut cukup jauh dibandingkan usia responden 

lainnya yaitu 16 responden atau 16% dari total seluruh responden berusia 25-29 

tahun, 7 responden atau 7% dari total responden pada usia 30-34 tahun, dan 6 

responden atau 6% dari total responden berusia 35-40 tahun. 
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4.2.3 Tingkat Pendidikan Terakhir Konsumen 

 

Gambar 4.3 Grafik Pendidikan Terakhir Responden 

 

Berdasarkan gambar 4.3, dapat diketahui bahwa sebagian besar tingkat 

pendidikan terakhir responden adalah S1 yaitu sebanyak 52 responden atau 52% dari 

total keseluruhan responden, berikutnya 41 responden atau 41% dari total 

keseluruhan responden merupakan lulusan SMA, dan 7 responden atau 7% dari total 

keseluruhan responden berpendidikan terakhir D3.  
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4.2.4 Pekerjaan Responden 

 

 

Gambar 4.4 Grafik Pekerjaan Responden 

 

Berdasarkan grafik 4.4, dapat diketahui bahwa sebanyak 48 responden atau 

sebesar 48% dari total keseluruhan responden masih merupakan mahasiswa, 41 

responden atau 41% responden bekerja sebagai pegawai swasta, dan 11 responden 

atau 11%  responden bekerja sebagai wiraswasta.  
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4.2.5 Pendapatan Responden 

 

Gambar 4.5 Grafik Pendapatan Responden 

 

  Berdasarkan gambar 4.5, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

berpendapatan antara Rp 1.500.000 – Rp 2.999.999 yaitu sebanyak 57 responden 

atau sebesar 57% dari total responden, kemudian 28 responden atau sebesar 28% 

responden berpendapatan antara Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000, dan sisanya 15 

responden atau 15% responden berpendapatan di atas Rp 5.000.000. 
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4.2.6 Domisili Responden 

 

Gambar 4.6 Grafik Domisili Responden 

 

  Berdasarkangambar 4.6, dapat diketahui bahwa responden pada penelitian ini 

tersebar merata sebanyak 20 responden atau 20% dari setiap bagian Jakarta yang 

terdiri dari Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta 

Pusat. 

4.3       Uji Validitas dan Reliabilitas Data Pre-Test 

Uji validitas dan reliabilitas data secara pre-test dilakukan dengan melibatkan 

30 responden yang merupakan pelanggan Starbucks. 
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4.3.1 Validitas 

Hasil perhitungan validitas Customer Emotion, Citra Merek, Harga, dan 

Loyalitas adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1    Hasil Pengujian Validitas Pre-Test 

Indikator dari Variabel Customer Emotion, Citra Merek, Harga, dan Loyalitas 

Variabel KMO Pernyataan Factor 

Loading 

Kesimpulan 

Customer 

Emotion 

0.815 C1 0.695 Valid 

C2 0.874 Valid 

C3 0.781 Valid 

C4 0.747 Valid 

C5 0.856 Valid 

Citra Merek 0.802 CM1 0.827 Valid 

CM2 0.823 Valid 

CM3 0.853 Valid 

CM4 0.813 Valid 

CM5 0.838 Valid 

CM6 0.862 Valid 
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Harga 0.671 H1 0.819 Valid 

H2 0.848 Valid 

H3 0.911 Valid 

Loyalitas 0.746 L1 0.953 Valid 

L2 0.913 Valid 

L3 0.942 Valid 

Sumber : olah data kuesioner 

Dari hasil perhitungan yang dapat dilihat pada tabel 4.1, berdasarkan analisis 

KMO Measure of Sampling Adequacy (MSA) yang telah dilakukan, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa variabel independen Customer Emotion memiliki nilai 

0.815, variabel independen Citra Merek memiliki nilai 0.802, variabel 

independen Harga memiliki nilai 0.671, dan variabel dependen Loyalitas 

memiliki nilai 0.746. Semua variabel tersebut memiliki nilai di atas 0.5, maka 

analisa faktor ini dapat diproses lebih lanjut.  

Selain itu, uji validitas terhadap variabel Customer Emotion, Citra Merek, 

Harga, dan Loyalitas mempunyai hasil sebagai berikut : 

a) Customer Emotion 

Kelima indikator dari variabel independen Customer Emotion 

memiliki nilai factor loading masing-masing sebesar 0.695, 0.874, 

0.781, 0.747, dan 0.856. Semua nilai factor loading tersebut memiliki 
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nilai di atas 0.5 sehingga kelima indikator Customer Emotion dapat 

dinyatakan valid. 

b) Citra Merek 

Keenam indikator dari variabel independen Citra Merek memiliki 

nilai factor loading masing-masing sebesar 0.827, 0.823, 0.853, 0.813, 

0.838, dan 0.862.  Semua nilai factor loading tersebut di atas 0.5, 

sehingga keenam indikator Citra Merek dapat dinyatakan valid. 

c) Harga 

Ketiga indikator dari variabel independen Harga memiliki nilai factor 

loading masing-masing sebesar 0.819, 0.848, dan 0.911. Semua nilai 

factor loading tersebut di atas 0.5, sehingga ketiga indikator Harga 

dapat dinyatakan valid. 

d) Loyalitas 

Ketiga indikator dari variabel dependen Loyalitas memiliki nilai 

factor loading masing-masing sebesar 0.953, 0.913, dan 0.942. Semua 

nilai factor loading tersebut di atas 0.5, sehingga ketiga indikator 

Loyalitas dapat dinyatakan valid. 

Jadi, hasil analisis pre-test tersebut secara keseluruhan dari ketiga variabel 

independen dan satu variabel dependen dinyatakan valid karena telah memenuhi 

syarat analisis faktor yaitu memiliki nilai lebih besar dari 0.5. 
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4.3.2 Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi suatu alat ukur, 

apakah alat ukur tersebut dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran 

tersebut diulang. Suatu variabel dapat dihandalkan ketika variabel tersebut 

memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0.60 

Tabel  4.2  Hasil Pengujian Reliabilitas Pre-Test 

Sumber : olah data kuesioner 

Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas pada tabel 4.2, dapat dilihat bahwa 

variabel  Customer Emotion memiliki koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0.843. 

Sedangkan untuk variabel Citra Merek memiliki koefisien Cronbach’s Alpha 

sebesar 0.912. Sementara itu, variabel Harga memiliki koefisien Cronbach’s 

Alpha sebesar 0.824 dan variabel Loyalitas memiliki koefisien Cronbach’s Alpha 

sebesar 0.922.  

Dengan demikian, semua variabel dalam penelitian ini mempunyai koefisien 

Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0.60, maka dapat dikatakan bahwa setiap 

pernyataan yang ada dapat dihandalkan atau reliabel.  

Variabel Cronbach’s Alpha Kesimpulan 

Customer Emotion 0.843 Reliabel 

Citra Merek 0.912 Reliabel 

Harga 0.824 Reliabel 

Loyalitas 0.922 Reliabel 
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4.4    Uji Data Keseluruhan 

Uji validitas dan reliabilitas data secara keseluruhan dilakukan dengan 

melibatkan 100 responden yang merupakan pelanggan Starbucks. 

4.4.1 Validitas 

Hasil perhitungan validitas Customer Emotion, Citra Merek, Harga, dan 

Loyalitas adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3    Hasil Pengujian Validitas Data Keseluruhan 

Indikator dari Variabel Customer Emotion, Citra Merek, Harga, dan Loyalitas 

Variabel KMO Pernyataan Factor 

Loading 

Kesimpulan 

Customer 

Emotion 

0.822 C1 0.648 Valid 

C2 0.755 Valid 

C3 0.803 Valid 

C4 0.759 Valid 

C5 0.807 Valid 

Citra Merek 0.851 CM1 0.745 Valid 

CM2 0.828 Valid 

CM3 0.814 Valid 
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CM4 0.748 Valid 

CM5 0.836 Valid 

CM6 0.869 Valid 

Harga 0.726 H1 0.862 Valid 

H2 0.909 Valid 

H3 0.890 Valid 

Loyalitas 0.765 L1 0.964 Valid 

L2 0.943 Valid 

L3 0.962 Valid 

Sumber : olah data kuesioner 

Dari hasil perhitungan yang dapat dilihat pada tabel 4.11, berdasarkan analisis 

KMO Measure of Sampling Adequacy (MSA) yang telah dilakukan, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa variabel independen Customer Emotion memiliki nilai 

0.822, variabel independen Citra Merek memiliki nilai 0.851, variabel 

independen Harga memiliki nilai 0.726, dan variabel dependen Loyalitas 

memiliki nilai 0.765. Semua variabel tersebut memiliki nilai di atas 0.5, maka 

analisa faktor ini dapat diproses lebih lanjut.  

Selain itu, uji validitas terhadap variabel Customer Emotion, Citra Merek, 

Harga, dan Loyalitas mempunyai hasil sebagai berikut : 
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a) Customer Emotion 

Kelima indikator dari variabel independen Customer Emotion 

memiliki nilai factor loading masing-masing sebesar 0.648, 0.755, 

0.803, 0.759, dan 0.807. Semua nilai factor loading tersebut memiliki 

nilai di atas 0.5 sehingga kelima indikator Customer Emotion dapat 

dinyatakan valid. 

b) Citra Merek 

Keenam indikator dari variabel independen Citra Merek memiliki 

nilai factor loading masing-masing sebesar 0.745, 0.828, 0.814, 0.748, 

0.836, dan 0.869. Semua nilai factor loading tersebut di atas 0.5, 

sehingga keenam indikator Citra Merek dapat dinyatakan valid. 

c) Harga 

Ketiga indikator dari variabel independen Harga memiliki nilai factor 

loading masing-masing sebesar 0.862, 0.909, dan 0.890. Semua nilai 

factor loading tersebut di atas 0.5, sehingga ketiga indikator Harga 

dapat dinyatakan valid. 

d) Loyalitas 

Ketiga indikator dari variabel dependen Loyalitas memiliki nilai 

factor loading masing-masing sebesar 0.964, 0.943, dan 0.962. Semua 

nilai factor loading tersebut di atas 0.5, sehingga ketiga indikator 

Loyalitas dapat dinyatakan valid. 
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Jadi, hasil analisis data secara keseluruhan dengan melibatkan 100 responden 

dari ketiga variabel independen dan satu variabel dependen dinyatakan valid 

karena telah memenuhi syarat analisis faktor yaitu memiliki nilai lebih besar dari 

0.5. 

 

4.4.2 Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi suatu alat ukur, 

apakah alat ukur tersebut dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran 

tersebut diulang. Suatu variabel dapat dihandalkan ketika variabel tersebut 

memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0.60 

Tabel  4.4    Hasil Pengujian Reliabilitas Data Keseluruhan 

Sumber : olah data kuesioner 

Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas pada tabel 4.4, dapat dilihat bahwa 

variabel  Customer Emotion memiliki koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0.813. 

Sedangkan untuk variabel Citra Merek memiliki koefisien Cronbach’s Alpha 

sebesar 0.892. Sementara itu, variabel Harga memiliki koefisien Cronbach’s 

Variabel Cronbach’s Alpha Kesimpulan 

Customer Emotion 0.813 Reliabel 

Citra Merek 0.892 Reliabel 

Harga 0.859 Reliabel 

Loyalitas 0.953 Reliabel 
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Alpha sebesar 0.859 dan variabel Loyalitas memiliki koefisien Cronbach’s Alpha 

sebesar 0.953.  

Dengan demikian, semua variabel dalam penelitian ini mempunyai koefisien 

Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0.60, maka dapat dikatakan bahwa setiap 

pernyataan yang ada dapat dihandalkan atau reliabel.  

    

4.5       Uji Asumsi Klasik 

4.5.1 Uji Normalitas 

Pada uji normalitas ini, peneliti ingin mengetahui penyebaran data dalam 

sebuah model regresi antara variabel dependen dengan variabel independen telah 

tersebar secara normal atau tidak. Untuk mengetahuinya, peneliti melakukan 

pengolahan data secara statistik terhadap data yang ada. Hasil yang diperoleh 

adalah sebagai berikut :  

 

Gambar 4.7  Normalitas P-Plot 

Sumber : olah data kuesioner 

 Analisis Pengaruh..., Aria Waskita Utama, Ma.-Ibs, 2011



Berdasarkan gambar 4.7, diketahui bahwa data tersebar di sekitar garis lurus 

dan tidak terpencar jauh dari garis lurus tersebut. Ini menunjukkan bahwa uji 

normalitas telah terpenuhi dan data dapat dikatakan telah terdistribusi normal.  

 

4.5.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

peyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antar 

variabel independen dalam model regresi. Untuk dapat melakukan regresi, setiap 

variabel independen harus tidak menunjukkan adanya multikolinearitas. Hasil uji 

multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel Collinearity Statistic. 

Nilai VIF yang lebih besar dari 10 menunjukkan adanya multikolinearitas, 

sedangkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 menunjukkan tidak terjadi 

multikolinearitas (Ghozali, 2006). Hasil multikolinearitas tersebut ditunjukkan 

oleh tabel berikut ini : 

Tabel 4.5   Multikolinearitas dengan Collinearity Statistic 

Model Collinearity Statistic 

Tolerance VIF 

1 Customer Emotion 0.379 2.635 

Citra Merek 0.356 2.808 

Harga 0.553 1.808 

a. Dependent Variable : Loyalitas                                                                   Sumber : olah data kuesioner 
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Berdasarkan data pada tabel 4.5, dapat dilihat bahwa variabel Customer 

Emotion memiliki nilai Tolerance sebesar 0.379 dan nilai VIF sebesar 2.635, 

variabel Citra Merek memiliki nilai Tolerance sebesar 0.356 dan nilai VIF 

sebesar 2.808, dan variabel Harga memiliki nilai Tolerance sebesar 0.553 dan 

nilai VIF sebesar 1.808. Terlihat bahwa masing-masing variabel tersebut 

memiliki nilai Tolerance di atas 0.10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas diantara setiap variabel 

independen.  

 

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi uji klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan 

varian dan residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Regresi dapat 

dilakukan ketika data yang ada tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas. 

  Uji heteroskedastisitas dengan melihat plot antara nilai prediksi variabel 

terikat (SRESID) dengan residualnya (ZPRED). Ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilihat melalui pola tertentu pada grafik scatterplot 

SRESID dan ZPRED. Jika titik-titik pada grafik scatterplot menunjukkan pola 

tertentu yang teratur maka dapat dikatakan terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak 

ada pola yang jelas, serta titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y, maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). 

Berikut adalah analisis dari data yang diteliti :  
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Gambar 4.8   Pengujian Heteroskedastisitas 

Sumber : olah data kuesioner 

Berdasarkan gambar 4.8 tersebut, terlihat titik-titik yang ada tersebar secara 

acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dari gambar tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi di dalam 

penelitian ini sehingga model regresi dapat dilakukan.  

 

4.6  Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui adanya 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah variabel 

independen berhubungan positif atau negatif dengan variabel dependen dan untuk 

memprediksi perubahan nilai variabel dependen bila ada perubahan nilai pada 
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variabel independen. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda 

digunakan untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel independen 

Customer Emotion (X1), variabel independen Citra Merek, dan variabel 

independen Harga (X3) terhadap variabel dependen Loyalitas (Y).  

 

 4.6.1 Koefisien Determinasi 

Analisis determinasi pada regresi linear berganda digunakan untuk 

mengetahui persentase sumbangan pengaruh Customer Emotion, Citra Merek, 

dan Harga secara bersamaan terhadap Loyalitas pelanggan Starbucks. Dengan 

kata lain, analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen. Berikut 

adalah hasil dari pengolahan data tersebut : 

Tabel 4.6   Model Summary 

  

Sumber : olah data kuesioner 

Berdasarkan data pada tabel 4.6, besarnya nilai Adjusted R Square adalah 

0.720. Nilai tersebut digunakan untuk melihat besarnya pengaruh ketiga variabel 

independen yaitu Customer Emotion, Citra Merek, dan Harga terhadap Loyalitas. 

Rumus yang dipakai untuk mengetahui besarnya pengaruh tersebut adalah : 

Koefisien Determinasi = Adjusted R Square x 100% 

Model Summary b 

.854 a .729 .720 .86257 
Model 
1 

R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Predictors: (Constant), CUSTOMER EMOTION, CITRA 
MEREK, HARGA 

a.  

Dependent Variable: LOYALITAS b.  
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Koefisien Determinasi = 0.720 x 100% 

Koefisien Determinasi = 72% 

Nilai Adjusted R Square sebesar 72% berarti variabel independen yaitu 

Customer Emotion, Citra Merek, dan Harga dapat menjelaskan variabel dependen 

Loyalitas sebesar 72% sedangkan 28% sisanya dijelaskan oleh variabel lain.  

 

4.7 Uji Hipotesis 

 4.7.1 Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara 

keseluruhan terhadap variabel dependen.  Pada penelitian ini, uji F digunakan 

untuk mengetahui apakah Customer Emotion, Citra Merek, dan Harga secara 

keseluruhan memiliki pengaruh signifikan terhadap Loyalitas pelanggan 

Starbucks. Bila p ≤ 0.05, artinya semua variabel independen secara keseluruhan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan derajat 

keyakinan α = 5%. Bila p ≥ 0.05 maka semua variabel independen secara 

keseluruhan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

dengan derajat keyakinan α = 5%.   

 

 

 

 

 

Tabel 4.7   ANOVA 
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Sumber : olah data kuesioner 

Berdasarkan tabel 4.7, terlihat bahwa nilai Sig. sebesar 0.000 (p ≤ 0 .05) yang 

berarti bahwa variabel Customer Emotion, Citra Merek, dan Harga secara 

bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Loyalitas pelanggan 

Starbucks dengan derajat keyakinan α = 5%.  

 

 4.7.2 Uji t 

Uji t pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, 

uji t dilakukan untuk mengetahui apakah dalam variabel Customer Emotion, Citra 

Merek, dan Harga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel 

Loyalitas.  

 

 

Tabel 4.8    Uji t 

ANOVA b 

192.067 3 64.022 86.049 .000 a 

71.426 96 .744 
263.493 99 

Regression 
Residual 
Total 

Model 
1 

Sum of 
Squares df F Sig. 

Predictors: (Constant), CUSTOMER EMOTION, CITRA MEREK, HARGA a.  
 Dependent Variable: LOYALITAS b.  

Mean Square 
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Sumber : olah data kuesioner 

1. Pengaruh Customer Emotion terhadap Loyalitas Pelanggan 

Ho1 :  Customer Emotion tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Loyalitas 

   pelanggan  Starbucks Jakarta. 

Ha1 :  Customer Emotion tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas  

   pelanggan  Starbucks Jakarta. 

Berdasarkan perhitungan yang dapat dilihat pada tabel 4.8 diperoleh p value 

sebesar 0.022. Kebenaran hipotesis dapat diketahui dengan menggunakan kriteria 

bila p ≤ 0.05, bila p ≤ 0.05 maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, yang berarti 

bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen 

dengan derajat keyakinan α = 5%. Sebaliknya bila p ≥ 0.05 maka Ho tidak dapat 

ditolak dan Ha ditolak berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel 

independen dengan variabel dependen. 

P value dari variabel Customer Emotion sebesar 0.022 yang lebih kecil 

daripada 0.05, maka Ho ditolak. Hal ini berarti variabel Customer Emotion memiliki 

pengaruh signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan Starbucks Jakarta. 

Coefficients a 

-2.196 .529 -4.148 .000 
.352 .151 .200 2.338 .022 

.244 .149 .146 1.637 .105 

.709 .084 .602 8.421 .000 

(Constant) 
CUSTOMER 
EMOTION 
CITRA 
MEREK 
HARGA 

Model 
1 

B 

Unstandardized 
Coefficients 

Beta 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Dependent Variable: LOYALITAS a.  

Std. Error 
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Selaras dengan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa konsumen 

yang memiliki pengalaman emosi positif terhadap suatu produk akan menciptakan 

loyalitas terhadap produk tersebut. Loyalitas tersebut dapat berupa retensi terhadap 

produk lain, pembelian kembali di masa depan, merekomendasikannya kepada orang 

lain, dan rela membayar harga yang lebih tinggi untuk produk sejenis (Han, 2008) 

2. Pengaruh Citra Merek terhadap Loyalitas Pelanggan 

 Ho2 : Citra Merek tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Loyalitas    

    pelanggan Starbucks Jakarta. 

 Ha2 :  Citra Merek memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

     Starbucks Jakarta. 

Berdasarkan perhitungan yang dapat dilihat pada tabel 4.8 diperoleh p value 

sebesar 0.105. Kebenaran hipotesis dapat diketahui dengan menggunakan kriteria 

bila p ≤ 0.05, bila p ≤ 0.05 maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, yang berarti 

bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen 

dengan derajat keyakinan α = 5%. Sebaliknya bila p ≥ 0.05 maka Ho tidak dapat 

ditolak dan Ha ditolak berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel 

independen dengan variabel dependen. 

P value dari variabel Citra Merek sebesar 0.105 yang lebih besar daripada 

0.05, maka Ho tidak dapat ditolak. Hal ini berarti variabel Citra Merek tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan Starbucks Jakarta. 

Pada penelitian ini, citra merek tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. Hal ini terjadi karena dalam benak konsumen telah terbentuk 
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citra merek yang kuat di dalam benak konsumen terhadap Starbucks sehingga 

loyalitas lebih dipengaruhi oleh Customer Emotion dan harga. Kendati demikian, 

Starbucks dapat meningkatkan pelayanan mereka agar citra mereka di mata 

konsumen menjadi semakin baik dan kokoh. Peningkatan pelayanan tersebut dapat 

dilakukan dengan cara mendidik para Barrista mereka agar menguasai produk-

produk yang ada sehingga dapat memberikan alternatif pilihan untuk menjawab 

keinginan konsumen, melatih agar mereka memiliki integritas dalam bekerja 

sehingga konsumen merasa aman, nyaman, dan dihargai ketika melakukan 

pembelian di Starbucks.  

3. Pengaruh Harga terhadap Loyalitas Pelanggan 

 Ho3 : Harga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

    Starbucks Jakarta. 

 Ha3 :  Harga memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan Starbucks 

    Jakarta. 

Berdasarkan perhitungan yang dapat dilihat pada tabel 4.8 diperoleh p value 

sebesar 0.000. Kebenaran hipotesis dapat diketahui dengan menggunakan kriteria 

bila p ≤ 0.05, bila p ≤ 0.05 maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, yang berarti 

bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen 

dengan derajat keyakinan α = 5%. Sebaliknya bila p ≥ 0.05 maka Ho ti dak dapat 

ditolak dan Ha ditolak berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel 

independen dengan variabel dependen. 
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P value dari variabel Harga sebesar 0.000 yang lebih kecil daripada 0.05, 

maka Ho ditolak. Hal ini berarti variabel Harga memiliki pengaruh signifikan 

terhadap Loyalitas Pelanggan Starbucks Jakarta. 

Sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa harga memiliki pengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan karena ketika seseorang merasa bahwa harga 

yang ditawarkan sesuai dengan kualitas produk yang mereka rasakan, timbul price 

acceptance di dalam diri mereka yaitu mereka rela membayar harga yang mungkin 

lebih tinggi daripada produk sejenis yang ditawarkan perusahaan lain (Martin, 2007). 

 

 4.7.3 Model Persamaan Penelitian 

Berdasarkan tabel 4.8 dan pembahasan di atas, maka didapatkan persamaan 

pada model penelitian ini. Persamaan yang terbentuk adalah : 

 Loyalitas = α + b1 Customer Emotion + b2 Citra Merek + b3 Harga + e 

 Loyalitas = -2.196 + 0.352 Customer Emotion + 0.244 Citra Merek + 0.709 Harga   

+ e 

 Keterangan : 

  α  : Konstanta 

  b  : Koefisien Regresi 

  e  : standard error 

Pada model tersebut, koefisien regresi parsial variabel independen (Customer 

Emotion, Citra Merek, dan Harga) menunjukkan nilai positif atau searah antara 
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variabel independen (Customer Emotion, Citra Merek, dan Harga)  dengan variabel 

dependen (Loyalitas). Oleh karena itu, apabila  Customer Emotion, Citra Merek, dan 

Harga meningkat, maka loyalitas juga akan meningkat. Nilai konstanta pada model 

penelitian tersebut menunjukkan angka – 2.196 yang berarti loyalitas pelanggan akan 

turun bila tidak didukung oleh variabel independen yang ada (Customer Emotion, 

Citra Merek, dan Harga).  

4.8       Implikasi Managerial 

A. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Customer Emotion dan Harga memiliki  

pengaruh signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan. Untuk meningkatkan Customer 

Emotion, Starbucks dapat melakukan peningkatan dalam beberapa aspek pada kedai 

mereka seperti aspek bunyi, warna, rasa, bentuk, dan aroma. Setiap aspek tersebut, 

telah memberikan pelanggan perasaan yang nyaman ketika masuk ke dalam kedai 

Starbucks tetapi peningkatan kualitas tetap harus dilakukan untuk lebih menjaga 

loyalitas tersebut. 

Beberapa upaya yang dapat dilakukan Starbucks untuk meningkatkan loyalitas 

konsumen adalah : 

1. Warna kedai Starbucks sudah membuat konsumen merasa nyaman ketika 

berada di dalamnya, warna yang terkesan hangat (abu-abu, cokelat, dan krem) 

dengan pencahayaan yang cukup membuat mereka dapat menghabiskan 

waktu dengan baik membaca majalah atau buku dan menikmati kopi 

Starbucks. Starbucks dapat meningkatkan kenyamanan konsumen dengan 

cara menambah jumlah sofa dan meja dan mengurangi jumlah kursi kayu 
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yang ada di dalamnya. Pemilihan warna interior dapat disesuaikan dengan 

warna yang telah ada saat ini seperti warna coklat, abu-abu, dan krem.  

2. Rasa kopi di Starbucks sejauh ini sudah sesuai dengan selera konsumen tetapi 

Starbucks masih dapat melakukan perbaikan pada rasa kopinya karena ada 

beberapa pelanggan yang menyukai kopi dengan tingkat kepekatan tinggi. 

Menurut mereka, akan lebih baik bagi Starbucks bila memiliki varian kopi 

dengan tingkat kepekatan yang tinggi sehingga kopi  tersebut dapat lebih 

terasa di mulut mereka.  

3. Aroma kedai Starbucks membuat konsumen merasa nyaman. Ketika 

memasuki kedai, aroma kopi tercium tetapi tidak mendominasi. Starbucks 

juga memberikan parfum ruangan sehingga kedua aroma tersebut 

memberikan kesan nyaman ketika berada di dalamnya. Pembagian ruangan 

khusus perokok juga membantu konsumen dalam menikmati kopi mereka 

sehingga mereka tidak perlu menikmati kopi dengan ditemani asap atau 

aroma rokok bagi mereka yang bukan perokok. 

4. Musik yang dimainkan di Starbucks saat ini sudah membuat konsumen 

merasa nyaman berada di dalamnya dan bentuk kopi yang disajikan Starbucks 

sudah menggugah selera konsumen untuk menikmatinya. Peningkatan masih 

dapat dilakukan tetapi dikarenakan kedua hal ini diputuskan oleh Starbucks 

pusat yang berada di USA maka peningkatan pelayanan dapat dilakukan di 

bidang lain. 
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B.       Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa harga memiliki pengaruh signifikan 

terhadap Loyalitas Pelanggan. Oleh karena itu Starbucks dapat menciptakan beberapa 

tawaran terkait persepsi harga pada konsumsen seperti mengadakan point reward 

untuk setiap pembelian tertentu. Semakin besar harga yang dibayar, semakin besar 

point yang didapat, kemudian point tersebut dapat ditukar dengan produk Starbucks 

lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analisis Pengaruh..., Aria Waskita Utama, Ma.-Ibs, 2011



BAB 5 

PENUTUP 

5.1       Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian tentang Loyalitas Pelanggan Starbucks Jakarta adalah 

sebagai berikut : 

1. Hasil uji t Customer Emotion menunjukkan bahwa Customer Emotion  

memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan Starbucks Jakarta. 

Customer Emotion dilihat dari bunyi, bentuk, rasa, warna, dan aroma yang 

dirasakan panca indera konsumen. 

2. Hasil uji t citra merek menunjukkan bahwa citra merek tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan Starbucks Jakarta. Citra 

merek tidak signifikan karena merek tersebut sudah mempunyai citra yang 

baik dan kuat di benak konsumen sehingga tidak mempengaruhi loyalitas 

mereka terhadap Starbucks.  

3. Hasil uji t harga menunjukkan bahwa harga yang dalam hal ini adalah 

persepsi harga konsumen memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan Starbucks Jakarta karena harga yang ditawarkan Starbucks sesuai 

dengan kualitas produk. 

4. Hasil persamaan regresi antara Customer Emotion, citra merek, dan harga, 

variabel harga merupakan variabel yang paling dominan dalam 

mempengaruhi loyalitas pelanggan Starbucks Jakarta karena sebagian besar 
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responden merupakan responden yang price sensitive dilihat dari pendapatan 

mereka.  

5.2      Saran 

Bagi para Akademisi 

1. Kepada para peneliti berikutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan 

menambahkan variabel baru seperti kepuasan konsumen. Hal ini sesuai 

dengan penelitian sebelumnya oleh Jay Kandampully (2000) yang 

menyebutkan bahwa kepuasan konsumen juga dapat membentuk loyalitas dan 

juga sesuai dengan penelitian David Martin Consuegra (2007) yang 

menyebutkan dengan adanya kepuasan, akan timbul Price Acceptance dan 

loyalitas pelanggan. 

 

Bagi para Praktisi 

1. Dari penelitian ini diketahui bahwa Customer Emotion dan Harga memiliki 

pengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan Starbucks Jakarta. Oleh karena itu, 

untuk meningkatkan loyalitas tersebut, Starbucks dapat melakukan beberapa 

usaha seperti berikut : 

a. Meningkatkan perasaan nyaman konsumen ketika mereka berada di  

kedai Starbucks. Rasa nyaman ini dapat diperoleh melalui warna interior 

Starbucks yang terkesan hangat dengan perpaduan warna abu-abu, 

cokelat, dan hijau, bila ada penambahan interior, sebaiknya menggunakan 

warna yang senada dengan warna-warna sebelumnya karena pada 
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beberapa kedai terdapat interior yang berwarna tidak senada dengan 

interior lainnya, rasa kopi Starbucks yang telah sesuai dengan selera 

konsumen, bentuk penyajian kopi Starbucks yang menarik minat 

seseorang untuk mencobanya, dan aroma kedai Starbucks yang telah 

dapat memberikan rasa nyaman kepada konsumen ketika berada di 

dalamnya dengan menggunakan pengharum ruangan yang tidak 

menyengat dan pembagian ruangan bagi para perokok dan bukan 

perokok. 

b. Starbucks dapat memberikan promosi-promosi terkait harga produk 

mereka seperti menerapkan sistem point reward untuk setiap transaksi 

pembelian oleh pelanggan yang di kemudian hari point tersebut dapat 

ditukar dengan produk-produk yang ada di Starbucks. Sebagai contoh, 

untuk setiap transaksi senilai Rp 50.000,- pelanggan akan mendapat 1 

point, point ini dapat ditukar dengan produk Starbucks seperti frapucino 

yang dihargai 10 point, atau tumbler yang dihargai senilai 5 point. 
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LAMPIRAN I : Hasil Uji Validitas pada Penelitian 

 

• Customer  Emotion 
 KMO and Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

,822 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 150,628 
df 10 
Sig. ,000 

 
 Anti-image Matrices 
 
    CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 
Anti-image Covariance CE1 ,745 -,166 -,122 -,098 ,010 

CE2 -,166 ,634 -,088 -,074 -,146 
CE3 -,122 -,088 ,552 -,108 -,198 
CE4 -,098 -,074 -,108 ,624 -,170 
CE5 ,010 -,146 -,198 -,170 ,522 

Anti-image Correlation CE1 ,839(a) -,242 -,190 -,144 ,015 
CE2 -,242 ,845(a) -,149 -,118 -,253 
CE3 -,190 -,149 ,816(a) -,184 -,369 
CE4 -,144 -,118 -,184 ,848(a) -,298 
CE5 ,015 -,253 -,369 -,298 ,782(a) 

a  Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 
 Communalities 
 
  Initial Extraction 
CE1 1,000 ,419 
CE2 1,000 ,570 
CE3 1,000 ,644 
CE4 1,000 ,576 
CE5 1,000 ,651 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 Total Variance Explained 
 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 2,860 57,207 57,207 2,860 57,207 57,207 
2 ,718 14,357 71,564       
3 ,553 11,061 82,625       
4 ,496 9,921 92,546       
5 ,373 7,454 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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 Component Matrix(a) 
 

  

Componen
t 

1 
CE1 ,648 
CE2 ,755 
CE3 ,803 
CE4 ,759 
CE5 ,807 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
 
 
 
 
 

• Citra Merek 
 KMO and Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,851 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 341,559 
df 15 
Sig. ,000 

 
 Anti-image Matrices 
 
    CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 CM6 
Anti-image Covariance CM1 ,513 -,173 -,095 ,036 -,036 -,025 

CM2 -,173 ,397 -,139 -,007 -,038 -,044 
CM3 -,095 -,139 ,433 -,095 ,039 -,093 
CM4 ,036 -,007 -,095 ,504 -,158 -,038 
CM5 -,036 -,038 ,039 -,158 ,325 -,171 
CM6 -,025 -,044 -,093 -,038 -,171 ,314 

Anti-image Correlation CM1 ,876(a) -,384 -,200 ,071 -,089 -,062 
CM2 -,384 ,865(a) -,335 -,016 -,106 -,126 
CM3 -,200 -,335 ,867(a) -,204 ,105 -,252 
CM4 ,071 -,016 -,204 ,875(a) -,390 -,095 
CM5 -,089 -,106 ,105 -,390 ,801(a) -,536 
CM6 -,062 -,126 -,252 -,095 -,536 ,844(a) 

a  Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 
 Communalities 
 
  Initial Extraction 
CM1 1,000 ,555 
CM2 1,000 ,686 
CM3 1,000 ,663 
CM4 1,000 ,560 
CM5 1,000 ,699 
CM6 1,000 ,755 
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Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 Total Variance Explained 
 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 3,917 65,286 65,286 3,917 65,286 65,286 
2 ,789 13,154 78,440       
3 ,430 7,163 85,604       
4 ,369 6,153 91,757       
5 ,299 4,988 96,745       
6 ,195 3,255 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 Component Matrix(a) 
 

  

Componen
t 

1 
CM1 ,745 
CM2 ,828 
CM3 ,814 
CM4 ,748 
CM5 ,836 
CM6 ,869 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
 

 

• Harga 
 KMO and Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,726 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 142,158 
df 3 
Sig. ,000 

 
 Coefficient Correlations(a) 
 
Model     HAvg CEAvg CMAvg 
1 Correlations HAvg 1.000 -.238 -.338 

CEAvg -.238 1.000 -.627 
CMAvg -.338 -.627 1.000 

Covariances HAvg .007 -.003 -.004 
CEAvg -.003 .023 -.014 
CMAvg -.004 -.014 .022 

a  Dependent Variable: Lavg 
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 Communalities 
 
  Initial Extraction 
H1 1,000 ,744 
H2 1,000 ,826 
H3 1,000 ,792 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 Total Variance Explained 
 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 2,362 78,724 78,724 2,362 78,724 78,724 
2 ,381 12,696 91,420       
3 ,257 8,580 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 Component Matrix(a) 
 

  

Componen
t 

1 
H1 ,862 
H2 ,909 
H3 ,890 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
 

 

• Loyalitas 
 KMO and Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,765 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 310,585 
df 3 
Sig. ,000 

 
 Anti-image Matrices 
 
    L1 L2 L3 
Anti-image Covariance L1 ,148 -,071 -,101 

L2 -,071 ,237 -,063 
L3 -,101 -,063 ,154 

Anti-image Correlation L1 ,726(a) -,381 -,667 
L2 -,381 ,851(a) -,332 
L3 -,667 -,332 ,737(a) 

a  Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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 Communalities 
 
  Initial Extraction 
L1 1,000 ,930 
L2 1,000 ,889 
L3 1,000 ,926 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 Total Variance Explained 
 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 2,745 91,489 91,489 2,745 91,489 91,489 
2 ,165 5,499 96,989       
3 ,090 3,011 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 Component Matrix(a) 
 

  

Componen
t 

1 
L1 ,964 
L2 ,943 
L3 ,962 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
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Lampiran II : Hasil Uji Reliabilitas pada Penelitian 

 

• Customer Emotion 
 Case Processing Summary 
 
  N % 
Cases Valid 100 100,0 

Excluded(
a) 0 ,0 

Total 100 100,0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,813 5 
 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
CE1 21,6600 16,550 ,483 ,808 
CE2 21,4600 14,680 ,599 ,777 
CE3 21,2550 13,240 ,660 ,758 
CE4 21,7700 14,578 ,605 ,775 
CE5 21,2350 13,290 ,666 ,756 

 

 

• Citra Merek 
 Case Processing Summary 
 
  N % 
Cases Valid 100 100,0 

Excluded(
a) 0 ,0 

Total 100 100,0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,892 6 
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Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
CM1 26,2550 24,290 ,638 ,886 
CM2 26,3800 24,359 ,745 ,868 
CM3 26,4300 24,167 ,721 ,871 
CM4 25,9400 26,037 ,641 ,884 
CM5 26,3650 22,979 ,743 ,868 
CM6 26,2800 23,456 ,794 ,860 

 

 

• Harga 
 Case Processing Summary 
 
  N % 
Cases Valid 100 100,0 

Excluded(
a) 0 ,0 

Total 100 100,0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,859 3 
 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
H1 9,1900 8,964 ,697 ,836 
H2 8,6700 8,627 ,785 ,764 
H3 9,3000 7,040 ,745 ,806 

 

 

• Loyalitas Pelanggan 
 Case Processing Summary 
 
  N % 
Cases Valid 100 100,0 

Excluded(
a) 0 ,0 

Total 100 100,0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
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 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,953 3 
 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
L1 8,4300 10,672 ,919 ,918 
L2 8,1300 11,448 ,874 ,953 
L3 8,5400 10,554 ,914 ,922 
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LAMPIRAN III : Hasil Analisis Regresi Berganda 

 
 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 HArga  

Cust Emotion,  
Citra Merek(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Loyalitas Pelanggan 
 

 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .854(a) .729 .720 .86257 
a  Predictors: (Constant), Harga, Customer Emotion, Citra Merek 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 192.067 3 64.022 86.049 .000(a) 

Residual 71.426 96 .744     
Total 263.493 99       

a  Predictors: (Constant), Harga, Customer Emotion, Citra Merek 
b  Dependent Variable: Loyalitas Pelanggan 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF B Std. Error 
1 (Constant) -2.196 .529   -4.148 .000     

Cust 
Emotion .352 .151 .200 2.322 .022 .379 2.635 

Citra Merek .244 .149 .146 1.637 .105 .356 2.808 
Harga .709 .084 .602 8.421 .000 .553 1.808 

a  Dependent Variable: Loyalitas Pelanggan 
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LAMPIRAN IV : Kuesioner 
 
Kepada Responden Yth, 

 Saya adalah mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ekonomi STIE Indonesia 

Banking School program Studi Manajemen Pemasaran. Saat ini saya sedang 

menyusun skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Customer Emotion, Citra Merek, 

dan Harga terhadap Loyalitas Pelanggan Starbucks Jakarta”. 

 Dalam penulisan skripsi tersebut, saya memerlukan beberapa data yang telah 

saya rangkum di dalam kuesioner ini. Oleh karena itu saya berharap kesediaan 

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi kuesioner ini. Atas perhatian dan 

kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. 

         Hormat Saya, 

 

         Aria Waskita 

I. Profil Responden 

Istilah pertanyaan berikut sesuai dengan data diri Anda atau pilihlah dengan 

memberikan tanda (X) 

1. Jenis Kelamin  :  Pria           Wanita 

2. Usia   :  19-24          25 – 29          30- 34          35-40    

3. Pendidikan terakhir :  SMA         D3      S1            S2           S3 

4. Pekerjaan  : Wiraswasta   Pegawai Negeri       Pegawai 

Swasta      

5. Penghasilan per bulan 

Rp 1.500.000 - Rp 2.999.999   Rp 3.000.000 -  Rp 5.000.000                        

> Rp 5.000.000 

6. Apakah anda pernah mengunjungi Starbucks dalam 3 bulan terakhir? 

      Ya      Tidak 

7. Tempat tinggal anda saat ini : 

     Jakarta Selatan            Jakarta Utara 

     Jakarta Timur      Jakarta Barat 

     Jakarta Pusat 
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II.  Jawablah pernyataan ini dengan tanda silang 
Isilah angka pada kolom yang tersedia sebagai pendapat anda terhadap 
pernyataan yang ada. Angka boleh desimal.  

      
      

STS : Sangat Tidak Setuju       
SS   : Sangat Setuju       
Semakin besar angka yang anda tulis, maka semakin setuju anda dengan 
pernyataan tersebut 

     
      

        
        

No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

 

STS 
 

  SS 
Customer Emotion 1     7 

CE 
1 

Musik yang dimainkan di Starbucks membuat saya merasa nyaman 
berada di dalamnya   

CE 
2 

Warna interior Starbucks membuat saya merasa nyaman berada di 
dalamnya   

CE 
3 Rasa kopi di Starbucks sesuai dengan selera saya   

CE 
4 Penyajian kopi Starbucks menarik    

CE 
5 Aroma kopi Starbucks menggugah selera   

Citra Merek 

 

STS 
 

  SS 
1     7 

CM 
1 Starbucks memiliki fasilitas yang lengkap dan nyaman   

CM 
2 Furniture yang digunakan Starbucks berkualitas baik    

CM 
3 

Tata letak Furniture Starbucks membuat saya merasa nyaman 
selama berada di Starbucks   

CM 
4 Starbucks selalu menyajikan kopi yang berkualitas   

CM 
5 Pegawai Starbucks selalu sigap dalam melayani pelanggan   

CM 
6 

Pegawai Starbucks selalu menunjukkan keramahan dan kejujuran 
dalam bekerja   

Harga 
 

STS 
 

  SS 
1     7 

H1 Harga kopi Starbucks sesuai dengan kemampuan saya    

H2 Harga kopi Starbucks sesuai dengan kualitas kopi yang ditawarkan   
H3 Saya rela membayar segelas kopi di Starbucks walaupun ada toko   
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lain yang memberikan harga lebih murah 

Loyalitas 
 

STS 
 

  SS 
1     7 

L1 Saya akan tetap membeli produk Starbucks walaupun banyak 
merek lain dengan produk serupa   

L2 Saya akan merekomendasikan Starbucks kepada orang-orang di 
sekitar saya   

L3 Saya akan tetap membeli produk Starbucks walaupun ada promosi 
dari produk lain yang sejenis   
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