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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Industri pariwisata saat ini berkembang sangat cepat seperti adanya 

pembangunan hotel, restoran, kafe, dan obyek indurstri lainnya. Banyak pelaku 

pebisnis baru yang membuka usaha mandiri di berbagai macam bidang untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang lain, terutama industri kuliner. Industri 

kuliner di Indonesia merupakan bisnis yang sangat menjanjikan bagi 

perkembangan ekonomi Indonesia. Menurut Panggah Susanto, Dirjen Industri 

Argo Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan bahwa industri 

makanan dan minuman berperan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Industri 

kuliner di Indonesia pada triwulan II tahun 2016 mencapai 24 triliun untuk 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan USD1,6 miliar dalam Penanaman 

Modal Asing (PMA). 

Kafe merupakan salah satu industri pariwisata yang sedang popular di era 

milenial ini memang kerap dibahas di kalangan muda di Indonesia, terutama 

dengan kafe yang memiliki desain interior yang Instagram-able (cocok untuk 

berfoto-foto dan diunggah ke sosial media, Instagram) serta makanan yang unique 

dan menarik baik dengan adanya sentuhan Indonesia atau bahkan tidak ada 

sentuhan Indonesia sama sekali. 
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Masih berhubung dengan industri pariwisata, bahwa kuliner dengan 

industri pariwisata itu berkaitan. Terbukti dengan banyaknya kemunculan kafe 

yang sangat mendukung sebuah pariwisata. Kafe sendiri merupakan dampak dari 

adanya pariwisata, yang dimana kafe itu merupakan sebutan kedai kopi dalam 

negara lain dan sebenarnya kafe ini merupakan budaya luar yang terbawa oleh 

turis-turis internasional yang datang ke Indonesia. 

Gambar 1.1 Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Jawa Timur  
Melalui Pintu Masuk Juanda Tahun 2015-2017 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2017) 
 

Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Jawa Timur pada tahun 

2017 pada Gambar 1.1 terlihat mengalami peningkatan yang paling tinggi jika 

dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016. Hal itu menyebabkan membangun 

kafe sangat berpotensi di Jawa Timur, karena kafe merupakan dampak dari 

pariwisata. Sehingga Monopole Coffee Lab cukup berpotensi untuk membangun 

kafe di Surabaya. Monopole Coffee Lab menjual minuman kopi yang menjadi ciri 

khasnya dan berada di Jalan Darmo Permai 1 Nomor 38, Surabaya.  
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Tabel 1.1 Perkembangan Usaha Restoran/Rumah Makan Berskala Menengah Dan 
Besar  Tahun 2008 – 2011 

Tahun Usaha/Perusahaan Rata-Rata Tenaga Kerja 

Jumlah Pertumbuhan 

2008 2,235 38,39 27 

2009 2,704 20,98 27 

2010 2,916 7,84 27 

2011 2,977 2,09 28 

Sumber: Situs Resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2014) 
 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa usaha restoran atau rumah makan 

mengalami perkembangan. Setiap tahunnya perkembangan restoran/rumah makan 

mengalami kenaikan.  Pertumbuhan yang cepat tersebut menimbulkan daya saing 

yang tinggi antara pebisnis restoran. Persaingan  yang semakin ketat ini 

menyebabkan perusahaan berusaha untuk merebut pangsa pasar. Keberhasilan 

perusahaan tergantung pada pelanggan yang membeli suatu produk yang 

ditawarkan serta melakukan pembelian ulang.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah citra 

merek. Hal itu terjadi karena pelanggan saat ini sangat sadar akan keberadaan 

merek. Pelanggan menganggap citra merek sebagai salah satu citra diri pelanggan 

tersebut. Penggunaan suatu merek menyebabkan pelanggan merasa bangga. 

Menurut Bastian (2014) citra merek adalah penglihatan dan kepercayaan yang 

telah terpendam dalam pemikiran pelanggan ketika mengingat sebuah merek 

tertentu. 
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Faktor lainnya yang mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah kepuasan 

pelanggan. Banyak macam usaha yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan 

kepuasan pelanggan agar usaha tersebut dapat bertahan dan terus berkembang 

dalam persaingan yang ketat. Tingginya kepuasan pelanggan dapat menjamin 

perusahaan dalam jangka panjang.  

Sebelum peneliti melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terdapat beberapa 

penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang dapat dijadikan sebagai 

referensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut:  

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Bastian (2014) tentang analisis 

pengaruh citra merek (brand image) dan kepercayaan merek (brand trust) 

terhadap loyalitas merek (brand loyalty), disimpulkan bahwa metode yang 

digunakan adalah metode kuantitatif. Kepercayaan merek mempunyai 

pengaruh yang signifikan dan positif terhadap loyalitas. Penelitian ini 

menggunakan metode nonprobability sampling. Teknik penarikan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel 

yang diambil dalam penelitian ini adalah 55 orang responden. 

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Fahmi dan Yuniati (2013) tentang 

pengaruh kepuasan dan loyalitas pelanggan Honda terhadap citra 

perusahaan PT AHM, disimpulkan bahwa metode yang digunakan adalah 

metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan yang 

membeli sepeda motor Honda di PT Astra Honda Motor Surabaya. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 



 
 
 

 
5 

 
 

nonprobability sampling. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini 

adalah 100 orang responden.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dkk (2014) tentang pengaruh 

citra merek dan kualitas produk terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan 

di KFC Cabang Kawi Malang disimpulkan secara simultan kepuasan 

pelanggan diketahui memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. Hal tersebut memberikan kepuasan terhadap pelanggan KFC 

Cabang Kawi Malang dan menciptakan loyalitas pelanggan. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory 

research (penelitian penjelasan) yaitu metode kuantitatif. Jumlah sampel 

yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 116 orang responden. Teknik 

penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Citra Merek dan Kepuasan Pelanggan 

terhadap Loyalitas Pelanggan di Monopole Coffee Lab”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah citra merek di Monopole Coffee Lab berpengaruh secara 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan?  

2. Apakah kepuasan pelanggan di Monopole Coffee Lab berpengaruh 

secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan? 
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3. Apakah citra merek dan kepuasan pelanggan di Monopole Coffee Lab 

secara simultan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh citra merek di Monopole Coffee Lab 

berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan pelanggan di Monopole Coffee 

Lab berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh citra merek dan kepuasan pelanggan di 

Monopole Coffee Lab secara simultan berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Untuk penerapan ilmu yang sudah dipelajari atau merupakan hasil 

implementasi ilmu yang diperoleh penulis di bangku kuliah terhadap 

kenyataan di lapangan yang telah terjadi. 

2.  Bagi Universitas 

Sebagai bahan informasi atau referensi untuk penelitian lanjutan yang 

sejenis yang terkait citra merek dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan di Monopole Coffee Lab. 

3.  Bagi Obyek Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi atau 

referensi khususnya dalam hal citra merek dan kepuasan pelanggan yang 
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berkaitan dengan loyalitas pelangaan bagi Monopole Coffee Lab dalam 

menentukan strategi dan kebijakan pemasaran. 

1.5 Asumsi Penelitian 

1. Pelanggan yang memiliki citra positif terhadap suatu merek akan lebih 

memungkinkan untuk melakukan pembelian. 

2. Pelanggan yang merasa puas berarti pelanggan tersebut merasa harapannya 

telah terpenuhi. 

3. Pelanggan yang loyal cenderung akan datang kembali membeli produk-

produk lainnya yang belum pernah dicobanya. 

 

1.6 Definisi Operasional 

Tabel 1.1 Definisi Operasional dan Indikator 
Variabel Indikator 

 

 

 

Citra merek (X1) meliputi 
ciri khas, jenis produk, yang 
muncul di benak pelanggan. 

Bastian (2014) 

(X1.1) Kurniawati dkk (2014) 

Citra perusahaan: perusahaan memiliki 
produk yang mendapat citra positif dan 
mendapatkan pelanggan yang setia. 

(X1.2) Kurniawati dkk (2014) 

Citra pemakai: ditujukan pada pelanggan 
yang datang dan dilihat dari segmen-
segmen tertentu. 

(X1.3) Kurniawati dkk (2014) 

Citra Produk: respon kesan pelanggan 
mengenai produk yang ditawarkan. 

 

 

Kepuasan Pelanggan (X2) 

(X2.1) Kepuasan pelanggan keseluruhan: 

1. Penilaian kepuasan pelanggan terhadap 
produk perusahaan yang bersangkutan. 

2. Penilaian dengan membandingkan 
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Ditujukan untuk mem-
bahagiakan pelanggan saat 

ini hingga masa depan. 

Tjiptono dan Diana 
(2015:11) 

produk para pesaing. 

(X2.2) Konfirmasi espektasi: 

Kepuasan yang tidak diukur langsung, 
namun disimpulkan berdasarkan 
konfirmasi antara espektasi pelanggan 
dengan hasil produk. 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

 

Tabel 1.1 Definisi Operasional dan Indikator (Lanjutan) 
Variabel Indikator 

 

 

 

Kepuasan Pelanggan (X2) 

Ditujukan untuk mem-
bahagiakan pelanggan saat 

ini hingga masa depan. 

Tjiptono dan Diana 
(2015:11) 

(X2.3) Niat beli ulang: 

Kepuasan diukur dengan menanyakan 
apakah pelanggan akan membeli produk 
yang sama. 

(X2.4) Kesediaan untuk merekomendasi: 

Kepuasan pelanggan dapat dilihat dengan 
kesediaan pelanggan untuk 
merekomendasikan produk kepada orang 
lain. 

 

 

Loyalitas Pelanggan (Y) 

Pelanggan yang memiliki 
sikap positif akan 

cenderung melakukan 
pembelian ulang secara 

konsisten. 

Tomida dan Satrio (2016) 

(Y1.1) Melakukan pembelian ulang: 

Pembelian ulang merupakan salah satu 
perilaku setelah pembelian yang 
sebelumnya didasari dengan kepuasan. 

(Y1.2) Membeli antar lini produk barang atau 
jasa: 

Membeli (produk) menu makanan dan 
minuman lain dalam satu perusahaan. 

(Y1.3) Setia terhadap produk: 

Pelanggan yang setia ditunjukkan dengan 
melakukan pembelian ulang secara 
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berkala. 

Sumber: Data Diolah (2017)
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