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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor usaha yang 

sering dijumpai di Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia menjadi pelaku 

bisnis sektor tersebut. Industri makanan dan minuman tidak terbatas, setiap orang 

memiliki hak untuk mendirikan bisnis tersebut bahkan bisnis dengan konsep yang 

serupa dengan yang lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik Indonesia (2013), pertumbuhan usaha mikro sektor makanan dan minuman 

selalu mengalami peningkatan. Peningkatan angka tersebut dimulai dari tahun 2010 

dengan jumlah sebesar 911.438 usaha menjadi 1.519.127 usaha pada tahun 2015. 

Angka tersebut merupakan angka pertumbuhan usaha yang paling besar 

dibandingkan pertumbuhan usaha lainnya, seperti usaha kayu dan gabus (674.910 

usaha), usaha tekstil (127.245 usaha), dan usaha pakaian jadi (360.622 usaha). 

Pertumbuhan usaha yang tinggi tersebut mampu menciptakan kondisi 

persaingan yang ketat. Tiap perusahaan memiliki daya saing yang ketat agar 

mampu menyediakan produk dengan jenis yang beragam dan berbagai inovasi yang 

baru. Bisnis kuliner di Indonesia menyediakan berbagai macam produk yang 

menarik konsumen bahkan banyak bisnis kuliner yang menyajikan produk serupa.   
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Persaingan bisnis kuliner yang serupa menjadi kasus yang menarik untuk 

diteliti. Setiap bisnis bersaing dengan mempertahankan dan menambah jumlah 

pelanggannya. Harga dan brand image (citra merek) diduga dapat menjadi 

pengaruh kesetiaan konsumen bisnis tersebut. 

Maraknya bisnis kuliner dalam kategori minuman di Semarang, Jawa 

Tengah turut berkontribusi dalam pertumbuhan angka industri makanan dan 

minuman. Salah satu bisnis yang bergerak di kategori minuman adalah Ice Jelly 

Crystal Express. Ice Jelly Crystal Express berdiri pada tahun 2008 di Semarang, 

Jawa Tengah. Produk Ice Jelly Crystal Express sendiri adalah minuman es jelly 

yang dipadu dengan buah kelengkeng. Varian rasa yang disediakan adalah rasa 

coklat, fantasy, cendol, melon, strawberry, cappuccino, dan lychee. Ice Jelly 

Crystal Express bekerja sama dengan toko roti Swiss House Bakery dalam 

memasarkan produknya. Selain bekerja sama dengan Swiss House Bakery, Ice Jelly 

Crystal menerima pesanan untuk berbagai acara, seperti acara ulang tahun, pesta 

pernikahan, hingga acara arisan. Media promosi yang digunakan oleh Ice Jelly 

Crystal Express sementara ini adalah media sosial (Instagram). Harga minuman Ice 

Jelly Crystal Express adalah Rp 17.000 di Swiss House Bakery dan Rp 14.000 

untuk pesanan. 

Tabel 1.1 Omset Ice Jelly Crystal Express dari Tahun 2013- September 2017 

Tahun Omzet 

2013 Rp 787.580.000 

2014 Rp 842.354.000 

2015 Rp 810.444.000 

2016 Rp 720.591.000 

2017 (sampai bulan September) Rp 599.215.000 

Sumber: Data Internal Ice Jelly Crystal Express (2013-2017) 
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 Data di Tabel 1.1 diperoleh melalui wawancara pribadi dengan pemilik 

bisnis Ice Jelly Crystal Express pada tanggal 13 September 2017. Terjadi penurunan 

omzet pada September 2017 yang mengindikasikan bahwa menurunnya kesetiaan 

konsumen. Selain itu, peneliti juga melakukan survei di Swiss House Bakery. 

Berikut beberapa hasil survei yang diperoleh dari konsumen Ice Crystal Jelly 

Express:  

Tabel 1.2 Hasil Survei Konsumen Ice Crystal Jelly Express di Swiss House  

                  Bakery 

Nama Komentar Indikator 

Taufik Ada yang lebih murah sih Harga 

Christian Saya kira cocoknya 

harga 10 ribuan  

Harga 

Kevin Wah mahal juga ya beli 

di sini 

Harga 

Adel Aduh sering lupa 

mereknya kalo mau beli 

es kristal jeli 

Brand Image 

Krista Belum pernah ajakin 

temen buat beli ini sih 

Brand Image 

Andre Kok sering liat minuman 

ini di tempat lain ya, 

sama gak ya ini? 

Brand Image 

Sumber: Komunikasi Personal di Swiss House Bakery (2017) 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memutuskan untuk meneliti secara 

spesifik mengenai kesetiaan konsumen, harga, dan brand image. Kotler (2008:205) 

menjelaskan bahwa kesetiaan konsumen adalah besarnya kemungkinan konsumen 

membeli kembali dan kesediaan untuk menjadi partner perusahaan. Konsumen 

yang loyal merupakan konsumen yang melakukan pembelian produk atau jasa 

secara berulang bahkan merefernsikan kepada orang lain untuk membeli produk 

atau jasa tersebut. Kesetiaan konsumen merupakan tujuan tiap pelaku bisnis 

termasuk bisnis kuliner. 
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Harga adalah salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam 

memasarkan produk (Wahyudi 2012:153-154). Harga berpotensi dalam 

menentukan tingkat penjualan dari salah satu produk. Dalam menentukan harga 

produk, dibutuhkan spekulasi mengenai daya beli konsumen (target pasar). 

Berbagai penawaran menarik dapat diberikan kepada konsumen apabila harga 

produk yang ditetapkan tepat sasaran. Penawaran-penawaran menarik yang 

ditujukan pada konsumen dapat membangun citra yang positif dan melekat pada 

konsumen. Maka dari itu, peneliti menduga bahwa ada pengaruh brand image (citra 

merek) terhadap kesetiaan konsumen. 

Brand Image (citra merek) merupakan persepsi dan keyakinan yang melekat 

di benak konsumen terhadap suatu merek (Kotler dan Keller, 2009:403). Konsumen 

dapat memiliki citra merek positif maupun negatif terhadap suatu merek. Citra 

merek yang positif akan memberikan dampak positif pula terhadap perilaku 

konsumen pada merek tersebut, begitu pula sebaliknya. 

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 Kurniawati, dkk. (2012) tentang 

“Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk terhadap Kepuasan dan 

Loyalitas Pelanggan (Studi pada Pelanggan KFC Cabang Kawi Malang),” 

disimpulkan bahwa variabel citra merek berpengaruh dan tidak signifikan 

terhadap variabel loyalitas konsumen. 
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2. Penelitian yang telah dilakukan Tomida dan Satrio (2016) tentang 

“Pengaruh Harga dan Citra Merek terhadap Loyalitas Pelanggan Produk 

Footwear Yongki Komaladi,” disimpulkan bahwa hasil uji hipotesis parsial 

menunjukkan variabel harga dan citra merek mempunyai pengaruh positif 

dan signifikan terhadap loyalitas produk footwear Yongki Komaladi di 

Surabaya. 

3. Penelitian yang telah dilakukan Ransulangi, dkk. (2017) tentang “Pengaruh 

Komponen Citra Merek (Brand Image) terhadap Loyalitas Konsumen 

Produk Minuman Share Tea di Kota Manado,” disimpulkan bahwa 

komponen citra merek secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif 

terhadap variabel loyalitas konsumen. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah harga dan brand image berpengaruh secara simultan terhadap 

kesetiaan konsumen Ice Jelly Crystal Express? 

2. Apakah harga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kesetiaan 

konsumen Ice Jelly Crystal Express? 

3. Apakah brand image secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

kesetiaan konsumen Ice Jelly Crystal Express? 

 

 



6 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini 

adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh antara harga dan brand image secara simultan 

terhadap kesetiaan konsumen Ice Jelly Crystal Express. 

2. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap kesetiaan konsumen Ice Jelly 

Crystal Express. 

3. Untuk mengetahui pengaruh brand image terhadap kesetiaan konsumen 

Ice Jelly Crystal Express. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa 

pihak, diantaranya : 

1. Bagi Ice Jelly Crystal Express 

Memberikan pengetahuan untuk Ice Jelly Crystal Express tentang 

pentingnya harga terhadap suatu produk. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan penting tentang brand image suatu bisnis serta cara 

meningkatkan kesetiaan konsumen. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Memberikan referensi yang berguna untuk penelitian selanjutnya tentang 

kesetiaan konsumen, harga, dan brand image. 
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1.5 Asumsi Penelitian 

Penelitian ini memiliki asumsi bahwa pasar bahan baku tidak mengalami 

perubahan harga dari bulan November 2017 sampai Juli 2018. 

 

1.6 Definisi Operasional 

Tabel 1.3 Definisi Operasional Indikator 

Variabel Indikator 

Harga (X1) 

Jumlah uang yang 

ditagihkan untuk suatu 

produk atau sejumlah 

nilai yang 

dipertukarkan 

konsumen untuk 

manfaat atau memiliki 

produk (Daryanto, 

2013:62) 

Kesesuaian harga dengan kualitas produk (X1.1): 

Konsumen akan melihat terlebih dahulu harga yang 

tercantum pada sebuah produk, karena sebelum 

membeli konsumen telah berpikir sistem hemat yang 

tepat. Konsumen juga mempertimbangkan kesesuaian 

harga produk dengan kualitas dan manfaat produk 

tersebut. (Kotler & Armstrong, 2012:52). 

Daftar harga (X1.2):  

Informasi mengenai harga produk yang ditawarkan agar 

konsumen mempertimbangkan untuk membeli (Kotler 

& Keller, 2009:63). 

Harga bersaing (X1.3):  

Rentang harga suatu produk yang diberikan dapat 

bersaing dengan kompetitor. 

Persepsi harga (X1.4):  

Persepsi pelanggan terhadap harga produk yang tinggi, 

rendah, ataupun adil. 

Brand Image (X2) 

Persepsi merek yang 

melekat dalam ingatan 

konsumen (Rangkuti, 

2009:43). 

 

 

 

 

 

 

 

Terkenal/ Popularitas (X2.1): 

Tingkat dikenalnya sebuah merek oleh konsumen, jika 

sebuah merek tidak dikenal maka produk dengan merek 

tersebut harus dijual dengan mengandalkan harga 

termurah, seperti pengenalan logo, tagline, desain 

produk maupun hal lainnya tentang identitas dari merek 

tersebut. 

 

 

Reputasi (X2.2):  

Tingkat reputasi atau status yang cukup tinggi bagi 

sebuah merek diperoleh melalui track record yang baik, 

sebuah merek yang disukai konsumen akan lebih 

mudah dijual. 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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Tabel 1.3 Definisi Operasional Indikator (Lanjutan) 

Variabel Indikator 

Brand Image Daya tarik (X2.3):  

Merupakan emotional relationship yang timbul antara 

sebuah merek dengan konsumennya. 

Loyalitas Konsumen 

(Y) 

Situasi dimana 

konsumen bersikap 

positif terhadap 

produk atau produsen 

(penyedia 

jasa/produk) dan 

disertai pola 

pembelian ulang yang 

konsisten  

(Tjiptono, 2011:485). 

Melakukan pembelian yang konsisten (Y1): 

Konsumen membeli kembali produk yang sama dari 

perusahaan yang sama. 

Merekomendasikan produk kepada orang lain (Y2):  

Konsumen melakukan komunikasi dari mulut ke mulut 

berkenaan dengan produk tersebut kepada orang lain 

Konsumen tidak beralih pada produk pesaing (Y3): 

Konsumen tidak tertarik pada produk sejenis dari 

perusahaan lain. 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 


