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BAB IV 

GAMBARAN UMUM STARBUCKS TRANSMART MX MALANG  

4.1 Sejarah Starbucks Coffee  

Pada tahun 1971 Starbucks pertama kali membuka kedai pertamanya berada 

di Pike Place Market Seattle, USA. Kepala eksekutif Starbucks pada tahun 1981 

saat itu Howard Schultz pertama kali datang ke toko Starbucks dengan secangkir 

kopi pertamanya dari Sumatera. Lalu dengan berjalannya waktu Schultz tertarik 

dengan Starbucks dan memutuskan untuk bergabung pada tahun berikutnya. 

Schultz melakukan perjalanan ke Italia pada tahun 1983 dan tertarik dengan salah 

satu bar kopi Italia dengan romansa pengalaman kopi yang ia miliki. Schultz 

memiliki sebuah keinginan yaitu membawa kedai kopi tradisional Italia untuk 

dibawa ke Amerika dan menciptakan tempat untuk menikmati percakapan dan 

kebersamaan, selain itu Schultz juga menjadikan kedai kopi tersebut sebagai tempat 

kerja yang nyaman seperti saat berada dirumah. Dengan berjalannya  waktu Schultz 

meninggalkan Starbucks untuk memulai kedai kopi kedua miliknya sendiri. Tak 

lama pada tahun 1987 Schultz dibantu dengan investor lokal untuk membeli gerai 

Starbucks. Tidak hanya merayakan tradisi minum kopi, Starbucks juga menjadi 

perusahaan yang berbeda yaitu sebagai tempat untuk menikmati kopi dengan 

perasaan yang nyaman.  
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4.1.1 Starbucks di Indonesia  

Pada 17 Mei 2002 Starbucks Coffee membuka toko pertamanya di Indonesia 

yaitu Plaza Indonesia. Pada Januari 2018, Starbucks Coffee di Indonesia sekarang 

memiliki326 toko yang berbeda lokasi di seluruh kota-kota besar Indonesia. 

Starbucks mengambil kopi yang luar biasa dan mencampurkan jenis kacang dari 

daerah lain untuk menciptakan beberapa campuran yang berbeda dan terkenal di 

kalangan masyarakat dan memiliki.  

TIMELINE STARBUCKS COFFEE INDONESIA 

2002 Toko pertamanya dibuka pertama kali di Plaza Indonesia 

Jakarta dan di Plaza Senayan Jakarta. Lalu Starbucks 

membuka toko pertama lagi di Tunjungan Plaza 4 Surabaya. 

2003 Membuka toko pertamanya di bandara yaitu Bandara 

Soekarno-Hatta, Cengkareng, dan pada saat yang bersamaan 

membuka toko pertama di Hard Rock Hotel Bali. 

2004 Starbucks pertama kali membuka toko yang buka 24 jam 

pertamanya di Skyline Building Thamrin. Starbucks juga 

membuka toko pertamanya di Sumatra yaitu di Sun Plaza 

Medan dan menjadi perusahaan persaingan Coffee 

Ambasador pertama. 

2005 Starbucks membuka toko drive thru Tol KM 19 Cikampek 

pada saat itu Starbucks menjadi toko pertama yang membuka 

Starbucks drive thru di Asia Tenggara. 
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2006 Starbucks membuka toko pertama di Margo City Depok dan 

Botani Square Bogor dan melakukan kompetisi Coffee 

Ambasador 2.  

2007 Di Tunjungan Plaza 3 Starbucks membuka toko keempatnya 

di Surabaya begitu pula dengan di Bandung Mall Paris Van 

Java Mal Starbucks juga membuka toko keempatnya dan 

Starbucks membuka toko pertama di Yogyakarta yang berada 

di Ambarukmo Plaza. Membuka toko keduanya dengan  

layanan drive-thru di KM 13,5 Serpong.  

2008 Starbucks membuka toko ke-61 di Pacific Place.  

2009 Starbucks membuka di Terminal 3  bandara Soekarno Hatta 

dan di Balikpapan membuka toko pertamanya. 

2010 Starbucks membuka toko di Bandara Internasional Juanda 

Surabaya, menambah satu toko lagi di Semarang, dan 

Starbucks membuka toko ke-90nya di Sogo Central Park.  

2011 Starbucks membuka drive-thru toko kelima di rest area KM 

97. Batam menjadi kota 9 untuk Starbucks dengan toko yang 

terletak di Mega Mall Batam dan kemudian diikuti dengan 

Makassar sebagai kota 10 dengan toko pertama berlokasi di 

Mall Ratu Indah. Starbucks membuka toko 100 di 

Universitas Indonesia dan membuka toko ke 111 pada 

tanggal 11-11-11 di UOB Plaza, Jakarta.  
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2012 Starbucks memasuki kota 11 dengan pembukaan Starbucks 

Solo Paragon di Solo dan kemudian diikuti oleh 12 kota 

dengan toko pertama di Palembang yaitu Palembang Indah 

Mall 

Sumber : website resmi Starbucks  

4.1.2 Starbucks di Transmart MX Malang  

Starbucks Coffee di Malang membuka toko nya di 3 tempat yaitu di 

Transmart MX Mall Malang, Malang City Point, dan Plaza Araya. Pada awalnya 

Starbucks MX Mall Malang telah dibuka tanggal 30 April 2017, namun karena 

adanya renovasi pada mall untuk sementara Starbucks ditutup sampai pengerjaan 

mall baru telah selesai. Pada tanggal 22 Februari 2019 Starbucks telah dibuka 

kembali dengan nama Starbucks Transmart MX Mall Malang.  

4.2 Misi dan Nilai Perusahaan 

a. Misi Perusahaan  

Starbucks memiliki misi yaitu untuk memberikan inspirasi dan 

memelihara semangat manusia dengan cara satu orang, satu cangkir, dan 

satu lingkungan sekaligus.  

b. Nilai Perusahaan  

Dengan mitra, kopi, dan pelanggan yang dimiliki oleh Starbucks. 

Mereka menjalankan nilai-nilai sebagai berikut ini:  

1. Menciptakan budaya kehangatan dan rasa memiliki, dimana 

setiap orang akan disambut.  
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2. Bertanding dengan berani, menumbuhkan Starbucks dengan 

cara yang baru 

3. Hadir, terhubung dengan rasa hormat.  

4. Dari semua yang dilakukan memberikan yang terbaik dan 

meminta pertanggung jawaban atas hasilnya.  

Terdapat 5 komitemen layanan pelanggan yang digunakan oleh 

barista untuk memulai interaksi dengan pelanggan atau yang disebut dengan 

customer service commitment yaitu :  

1. Smile and my eye contact  

Dimana barista di haruskan untuk tersenyum dan melakukan kontak 

mata langsung dengan pelanggan saat memulai interaksi. 

2. Offer friendly and genuine greeting  

Memberikan dan menawarkan salam yang ramah dan tulus kepada 

pelanggan yang baru datang dan akan memesan minuman atau 

makanan, seperti : say hi, dan selamat datang di Starbucks. 

3. Learn customer name and orders  

Mempelajari nama pelanggan dan pesanan pelanggan, karena setelah 

mengetahui nama pelanggan barista sudah tidak lagi memanggil 

pelanggan dengan sebutan “Kak” tetapi langsung menyebutkan 

namanya, dimana hal tersebut bertujuan agar ketika pelanggan datang 

lagi untuk memesan barista sudah mengingat nama pelanggan dan 

pelanggan akan merasa sangat special karena telah diingat namanya.  

4. Say thank you  
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Mengucapkan terima kasih, barista dituntut untuk mengatakan terlebih 

dahulu kepada pelanggan 

5. Make every moment right  

Menciptakan keadaan dengan benar.  

4.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi berguna untuk membagi secara adil tugas, wewenang, dan 

tanggung jawab pada organisasi dan setiap anggotanya. Selain hal tersebut struktur 

organisasi berguna untuk menyelaraskan anggotanya agar tidak terjadi 

ketimpangan dalam bekerja dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Berikut 

merupakan struktur organisasi PT. Sari Coffee Indonesia dan struktur disetiap gerai 

Starbucks Coffee Indonesia: 
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Struktur Organisasi PT. Sari Coffee Indonesia 

 

Gambar 2. Struktur organisasi PT. Sari Coffee Indonesia 

Starbucks Coffee melakukan kegiatan pemasaran yang tidak terlalu terfokus 

pada media massa melainkan mereka hanya memasarkan produknya dengan 

dilakukan secara terfokus dan terbatas untuk menarik konsumennya. Seperti halnya 

Starbucks pun tidak terlalu menggunakan iklan yang ada di televisi ataupun radio 

untuk meperkenalkan pada khalayak. Hanya saja ada beberapa film yang salah satu 

aktornya memegang cup Starbucks ataupun memperlihatkan gerai Starbucks. Salah 

satu kegiatan pemasaran yang sering dilakukan oleh Starbucks Coffee yaitu 

memberikan promo pada waktu tertentu. Starbucks Coffee memberikan penawaran 

promo yang sering kali terkenal dikalangan masyarakat yaitu Buy 1 Get 1 Free atau 
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yang sekarang dikenal dengan Pay 1 Get 2. Promo yang diadakan tersebut juga 

berlangsung diberbagai gerai Starbucks yang ada di Indonesia salah satunya di Kota 

Malang. Salah satu media yang digunakan oleh Starbucks Coffee dalam 

menyampaikan kegiatan promosi yang sedang berlangsung adalah dengan 

memasang iklan melalui akun media sosial Starbucks yaitu di Facebook, Twitter, 

Instagram, dan Line untuk memberikan informasi kepada konsumen apabila 

Starbucks sedang menawarkan promo.  

 

Gambar 3. Promo Pay 1 Get 2 Starbucks 

Tak hanya Pay 1 Get 2 Starbucks juga menawarkan promo seperti Art In a 

Cup, yaitu pelanggan dapat memberikan kreasi pada cup yang akan dipakai untuk 

menu yang akan dipesan oleh pelanggan melalui aplikasi Line dan juga pelanggan 

akan mendapatkan potongan harga apabila pelanggan telah melakukan kreasi 

tersebut. Starbucks juga sering menawarkan promo yang kini sedang terkenal 

dikalangan pelanggan yaitu Secret Recipe, yaitu dengan memberikan menu yang 
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dikeluarkan pada waktu tertentu dengan resep rahasia yang tidak ada di menu 

Starbucks.  

 

Gambar 4. Promo Art In a Cup Starbucks 

 

Gambar 5. Promo Secret Recipe Starbucks 

Selaim itu, Starbucks juga memberikan penawaran yang sering dilakukan 

langsung oleh para baristanya yaitu, coffee talk yang dilakukan oleh barista selama 

seminggu 1-2 kali yang berguna untuk memperkenalkan kopi kepada satu 
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pelanggan dengan melakukan pembuatan minuman kopi secara langsung dan 

dilakukan sambil mengobrol santai dengan pelanggan untuk membahas seputar 

kopi, coffee taste juga dilakukan oleh barista yang ada di depan pintu masuk untuk 

mempromosikan kopi dan juga memberikan pengetahuan kepada pelanggan 

bagaimana cara yang tepat untuk meminum dan merasakan sebuah kopi, sampling 

yaitu membagi-bagikan atau memberi sample makanan dan minuman dari 

Starbucks kepada pelanggan secara gratis, dan yang terakhir faat sama halnya 

dengan coffee taste namun faat dilakukan untuk mempromosikan makanan yang 

ditawarkan oleh Starbucks. Pemberian produk tersebut merupakan kegiatan direct 

promotion yang dilakukan oleh barista Starbucks Coffee. Pada kegiatan diatas 

barista menjelaskan komposisi minuman dan makanan dalam kegiatan promosi 

yang sedang berlangsung tersebut. Sehingga para pelanggan Starbucks Transmart 

MX Mall Malang menjadi tau dan aware terhadap produk dan kegiatan promosi 

dari Starbucks 
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4.4 Struktur Divisi Starbucks Coffee Transmart MX Mall Malang  

Berikut ini merupakan struktur divisi Starbucks Coffee Transmart MX Mall 

Malang : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Struktur Divisi Starbucks Coffee Transmast MX Mall Malang  
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