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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Surabaya merupakan kota kedua terbesar di Indonesia setelah Jakarta, 

dimana jumlah penduduk di kota Surabaya mencapai 2.765.487 jiwa. (Badan Pusat 

Statistik Surabaya 2014) 

Menjadi kota kedua terbesar di Indonesia tentu saja membawa dampak bagi 

kota Surabaya, khususnya dalam pertumbuhan ekonominya. Dalam wawancaranya 

dengan salah satu platform online yang menyediakan berita terkini di Indonesia 

yaitu Detikcom, Bapak Saifullah Yusuf selaku Wakil Gubernur Jawa Timur 

mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur hingga kuartal III pada 

tahun 2016 mencapai 5,57%, dimana pertumbuhan ini mengalami kenaikan 

sebanyak 0.23% dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai 5.23%. (detikcom) 

Dari hasil data diatas, dapat dilihat bahwa Surabaya sudah mulai menjadi salah satu 

destinasi kota dengan tujuan bisnis di Indonesia. 

 Rudi Purwono seorang Pakar ekonomi  sekaligus Wakil Dekan I Fakultas 

Ekonomi di Universitas Airlangga Surabaya, menuturkan bahwa bisnis restaurant 

menjadi salah satu faktor penunjang pertumbuhan ekonomi di Surabaya (Sumber: 

Liputan6.com) 

Saat ini, kebanyakan masyarakat ingin mendapatkan pelayanan yang mudah 

dan cepat dari sebuah restaurant. Melihat keputusan masyarakat yang ingin makan 
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di restaurant namun tidak ingin menunggu lama untuk makanan mereka, maka 

mulai bermunculan restaurant-restaurant yang menawarkan konsep hidangan cepat 

saji. 

 Menurut Adam et al (2007), makanan cepat saji merupakan makanan dan 

minuman yang dapat dikonsumsi secara langsung, seperti pizza, sandwich, dan 

makanan berbasis ayam, sedangkan menurut  Adam et al (2007) makanan cepat saji 

adalah alternatif makanan yang cepat dengan harga terjangkau dan tersedia untuk 

dimasak di rumah. 

Perusahaan yang menyediakan hidangan makanan cepat saji biasanya 

adalah perusahaan yang berbentuk franchise (Kurniawan 2016). Franchise sendiri 

memiliki banyak jenis usaha, namun yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

usaha franchise di bidang kuliner. 

Di Indonesia sendiri, terdapat banyak usaha franchise di bidang kuliner 

yang telah diketahui oleh masyarakat. Berikut beberapa usaha franchise di bidang 

kuliner yang telah dikenal oleh masyarakat: 

Tabel 1 1 Gerai Restaurant Fast Food di Indonesia terpopuler tahun 2012 

Restaurant Fast Food Jumlan gerai di Indonesia 

KFC 426 

Pizza Hut 200 

Hoka-Hoka Bento 120 

Mcdonald 112 

sumber: merdeka.com (2015) 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah gerai pizza hut menempati urutan 

kedua terbanyak sebagai restaurant cepat saji setelah KFC, dengan total 200 gerai 

yang tersebar di Indonesia. 

 Pizza Hut merupakan sebuah usaha franchise di bidang kuliner yang 

menyajikan pizza sebagai menu utamanya. Didirikan tahun 1958 oleh Dan dan 

Frank Carneyoran di Wichita, Kansas. Namun pada tahun 1977, dibeli oleh 

perusahaan PepsiCo, Inc. 

Pizza Hut pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1984, dan menjadi market 

leader dalam segmen makanan yang menjual pizza. Sebagai market leader dalam 

kuliner pizza, Pizza Hut terus melakukan inovasi dan memperbaiki kualitas dari 

makanan yang dihasilkan, hal ini semata-mata agar Pizza Hut mendapatkan sebuah 

brand di mata konsumen. Hal ini sesuai dengan pendapat Kotler (2013), bahwa 

kualitas dari suatu produk sangat berpengaruh terhadap kesadaran merek dari suatu 

perusahaan. 

 Wilson (2012) menyatakan bahwa brand mempunyai peranan yang penting 

dalam mempengaruhi keputusan pembelian untuk suatu produk. Selama proses 

pengambilan keputusan, konsumen akan lebih memilih produk yang mana 

brandnya telah mereka sadari atau ingat. Sciffman dalam jurnal yang ditulis oleh 

Rofiq, dkk (2012) menyatakan bahwa keputusan pembelian adalah keputusan yang 

diambil sebagai hasil dari pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan 

alternative.Dari hasil uraian diatas, sebagai market leader dalam kuliner pizza, 

Pizza Hut tentunya sudah memiliki kekuatan merek, namun penulis ingin 
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mengetahui apakah kekuatan merek yang dimiliki Pizza Hut berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen, oleh karena itu penulis mengajukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Brand Awareness dan Brand Image terhadap 

Keputusan Pembelian Pelanggan Pizza Hut di Surabaya”. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

a. Apakah brand awareness secara persial berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian pelanggan Pizza Hut Surabaya? 

b. Apakah brand image secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian pelanggan Pizza Hut Surabaya? 

c. Apakah brand awareness dan brand image secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadapkeputusan pembelian pelanggan Pizza Hut Surabaya? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh siginifikan antara brand awareness 

terhadap keputusan pembelian pelanggan Pizza Hut secara parsial 

b. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan antara brand image 

terhadap keputusan pembelian pelanggan Pizza Hut Surabaya secara parsial 

c. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan antara brand awareness 

dan brand image terhadap keputusan pembelian pelanggan Pizza Hut 

Surabaya secara simultan 
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1.4.Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan penulis. Selain itu, 

peneliti dapat mengetahui pengaruh langsung antara suatu brand terhadap 

keputusan pembelian pelanggan. 

Melalui penelitian ini, penulis dapat menggunakan semua ilmu yang telah 

enulis pelajari selama ini. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak 

manajemen Pizza Hut Surabaya mengenai bagaimana brand dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan, sehingga kedepannya pihak 

manajemen bisa lebih meningkatkan brand awareness dan brand image dari 

Pizza Hut Surabaya. 

3. Bagi Para Pembaca 

Melalui penelitian ini, penulis berharap para pembaca dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan mereka mengenai pengaruh brand terhadap keputusan 

pembelian pelanggan Pizza Hut Surabaya. 

 


