
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Industri kuliner merupakan salah satu bidang yang sedang marak di 

kalangan masyarakat. Menteri Pariwisata Arief Yahya menjelaskan, industri 

kuliner Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan 

dan mempunyai potensi untuk menjadi penggerak ekonomi masyarakat. 

Terbukti pada tahun 2013 sektor kuliner memberikan kontribusi nilai tambah 

bruto sebesar Rp208,6 triliun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,5% dari 

2012-2013. Unit usaha yang tercipta dari sektor kuliner tercatat sebesar 3,0 

juta dengan rata-rata pertumbuhan 0,9%. (Br-online.co/Kontribusi Industri 

Kuliner Rp.200 Triliun/2014). 

Bandung, salah satu kota besar di Indonesia, memiliki beragam tempat 

berwisata kuliner mulai dari jajanan kaki lima, café, hingga restoran bintang 

lima. Menikmati makanan dan suasana di café saat ini menjadi salah satu gaya 

hidup masyarakat perkotaan, sehingga tingkat pertumbuhan café  baru 

meningkat seperti yang terjadi di Kota Bandung sekarang. (www.pikiran-

rakyat.com/Pertumbuhan Kafe di Bandung Meningkat/2015). Dari data 

Disbudpar tahun 2013, tercatat jumlah café di Bandung sebanyak 3000 café.  

Setiap bidang usaha termasuk café memiliki tujuan yang akan dicapai 

dengan cara seefektif dan seefisien mungkin. Bukan merupakan hal mudah 

bagi setiap café untuk mempertahankan umur bisnisnya, karena pesaing terus 

bermunculan disertai dengan permintaan masyarakat yang cenderung tidak 

konsisten. Menerka-nerka permintaan masyarakat, ditambah lagi masyarakat 

dewasa ini yang tidak ingin ketinggalan zaman dapat menjadi ancaman bagi 

para pelaku bisnis di masing-masing industri dalam mencapai tujuan 

perusahaannya.   

http://www.pikiran-rakyat.com/Pertumbuhan%20Kafe%20di%20Bandung%20Meningkat/2015
http://www.pikiran-rakyat.com/Pertumbuhan%20Kafe%20di%20Bandung%20Meningkat/2015


 LOL (Lick Over Lips) merupakan salah satu café pendatang baru di 

Bandung yang berdiri pada bulan Januari 2015, berlokasi di daerah Jalan 

Burangrang, dimana pada daerah tersebut terdapat beberapa café yang sudah 

berdiri terlebih dahulu. Sebagai contoh Little White Café di Jalan Lodaya dan 

Uji Nyali Café di Jalan Guntur yang menawarkan menu utama berupa 

makanan. Sedangkan, menu utama yang ditawarkan di LOL (Lick Over Lips) 

adalah es krim. Berdasarkan nama mereknya, LOL (Lick Over Lips) memiliki 

arti  “menjilat bibir atas”, menggambarkan manusia pada umumnya yang 

kerap menjilat bibir atasnya apabila sedang menyantap es krim. LOL (Lick 

Over Lips) ingin membuat suatu image di benak konsumen sehingga apabila 

konsumen mendengar kata es krim akan teringat pada café LOL (Lick Over 

Lips).  

Untuk mengetahui dan mengukur gambaran keadaan pemasaran 

perusahaan, LOL (Lick Over Lips) merekap data yang dapat dijadikan alat 

kontrol perusahaan. Berikut data jumlah penjualan cup es krim LOL (Lick 

Over Lips) selama 9 bulan terakhir. 

 

Grafik 1.1 

Data Penjualan Cup Es Krim LOL (Lick Over Lips) 

Sumber : LOL(Lick Over Lips) (2015) 
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Pada grafik 1.1 diatas, terlihat jumlah penjualan cup es krim yang 

fluktuatif  dan cenderung menurun walaupun jumlahnya tidak terlalu 

signifikan. Pada bulan Januari sampai Februari mengalami peningkatan 

jumlah pengunjung dimana pada bulan Februari  terjual 4320 cup es krim  dan 

merupakan jumlah penjualan cup es krim tertinggi dibandingkan pada bulan-

bulan lainnya. Pada bulan Januari hingga Februari ini, LOL (Lick Over Lips) 

masih memberikan harga promo, banyak konsumen yang datang untuk 

mencoba karena tertarik dengan harga promo tersebut.  

Sedangkan pada bulan Juni, jumlah penjualan cup es krim ada pada 

titik terendah yaitu 2190 cup, salah satu faktornya adalah karena sejak 

pertengahan Juni hingga Juli adalah bulan ramadhan sehingga LOL (Lick Over 

Lips) mengalami penurunan pengunjung pada siang hari. Pada bulan Juli 

hingga September, jumlah penjualan cup es krim mulai meningkat kembali 

sedikit demi sedikit karena faktor cuaca yang memasuki musim kemarau dan 

berakhirnya bulan Ramadhan. 

Dari wawancara yang telah dilakukan sebelumnya kepada salah satu 

dari tiga owner LOL, Bapak Welly, didapati masalah yang dirasakan owner, 

yaitu penjualan yang fluktuatif dan cenderung menurun dikarenakan beberapa 

hal, pertama, konsumen memiliki alternatif café lain yang sudah terlebih 

dahulu berdiri dibandingkan LOL (Lick Over Lips). Lalu, owner pun 

merasakan, lokasi juga memiliki kemungkinan sebagai salah satu penyebab 

fluktuasi dan turunnya penjualan. Masalah yang dirasakan owner di atas 

memiliki makna yang berarti konsumen belum memiliki loyalitas terhadap 

LOL. Konsep loyalitas menurut Griffin yang dialihbahasakan oleh Ratih 

Hurriyati (2010:129) yaitu: “Konsep loyalitas lebih mengarah kepada 

perilaku (behavior)  dibandingkan dengan sikap (attitude) dan seseorang 

pelanggan yang loyal akan memperhatikan perilaku pembelian yang dapat 

diartikan sebagai pola pembelian yang teratur dan dalam waktu yang lama, 

yang dilakukan oleh unit-unit pembuat atau pengambil keputusan.”  

 



 

 Berikut ini adalah daftar tempat dessert di Bandung yang sudah banyak 

dikenal oleh masyarakat Bandung. Daftar yang tertera di bawah ini juga 

merupakan pesaing dari ice cream LOL (Lick Over Lips).  

 

Tabel 1.1 

Daftar Tempat Kuliner Dessert di Bandung  

Nama Tempat Alamat 

Mangkok Manis Jl. Cihampelas No.101, Cipaganti 

Kedai Ling-Ling Jl. Sukajadi No. 157 

The Dreams Cake  Jl. BKR No. 22, Ciateul, Regol  

The Red People Dessert Jl. Sederhana No.6D  

Pandako 

Jl. Peta No.241  

Jl. Merdeka No.56  

Jl. Pasir Kaliki No.121-123 

Enoshima Meal Dessert & Coffee Jl. Riau No.172  

Balista Cafe Jl. Banda No. 32 

Sumoboo  Jl. Sukajadi no. 137-139 

Dezato Jl. Sukajadi No.288 

Poffstory Coffee & Dessert Jl. Wayang No.2, Burangrang 

Sumber : http://bacaterus.com/wisata-kuliner-asian-dessert-di-bandung/ (2016) 

 

Dari masalah pertama, didapati bahwa konsumen LOL memiliki 

alternatif café lain, yang disebabkan oleh banyaknya pesaing café di Bandung. 

Dapat dilihat pada tabel 1.1 yang merupakan pesaing dari  LOL. Berdasarkan 

tabel di atas, dapat diketahui bahwa LOL tidak termasuk ke dalam daftar 

tempat dessert yang dikenal oleh masyarakat. Mungkin hal ini dikarenakan 

LOL (Lick Over Lips) baru berdiri awal tahun 2015 dapat dibilang merupakan 

http://bacaterus.com/wisata-kuliner-asian-dessert-di-bandung/


café yang relatif baru dan belum begitu dikenal dibanding pesaing café 

lainnya. Menurut Isamani dalam Danny (2014), tanpa citra merek yang kuat 

dan positif, sangatlah sulit bagi perusahaan untuk menarik pelanggan baru dan 

mempertahankan yang sudah ada. 

Salah satu kemungkinan penyebab LOL (Lick Over Lips) tidak dipilih 

dibandingkan pesaingnya adalah nama merek LOL (Lick Over Lips) belum 

melekat dengan kuat di benak konsumen. Brand image merupakan identitas 

barang atau jasa, tetapi brand image dari LOL (Lick Over Lips) bisa dikatakan 

belum terlalu jelas di mata konsumen. Sebagian konsumen memilih mencari 

tahu, atau ingin mengenal sebuah merek terlebih dahulu sebelum 

mengkonsumsi merek tersebut, hingga melakukan loyalitas ulang. Brand 

image juga dapat membedakan sebuah merek diantara merek-merek lainnya. 

(Cindy & Rudy, 2015).  

Dari masalah kedua, dapat dilihat bahwa pemilihan lokasi bisnis yang 

tepat merupakan salah satu cara perusahaan mencapai tujuan perusahaannya. 

Happy & Sugiyono (2014) menyatakan lokasi (location) adalah strategi 

dalam mengevaluasi dan memilih tempat lokasi toko yang dibuka, termasuk 

didalamnya akses ke jalan raya (traffic flow accesibility), lahan parkir dan 

visibility (keterlihatan toko). Bagian lokasi LOL (Lick Over Lips) yang diduga 

menyebabkan fluktuasi dan turunnya penjualan diantaranya lahan parkir yang 

minim dan tidak mampu menampung konsumen sehingga terkadang 

konsumen harus memarkir kendaraannya di pinggir jalan atau bahkan tidak 

jadi berkunjung ke LOL. Selain itu, walaupun lokasi LOL berdekatan dengan 

sekolah dan beberapa kantor, tetapi tidak memiliki akses ke jalan raya secara 

langsung.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul: “PENGARUH BRAND 

IMAGE DAN LOKASI TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN LOL 

(Lick Over Lips). 

 

 



1.2 Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan maka penulis 

menetukan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

Adapun identifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana tanggapan responden mengenai brand image, lokasi, dan 

loyalitas konsumen LOL (Lick Over Lips)? 

2. Bagaimana pengaruh brand image terhadap loyalitas konsumen LOL (Lick 

Over Lips)? 

3. Bagaimana pengaruh lokasi terhadap loyalitas konsumen LOL (Lick Over 

Lips)? 

4. Bagaimana pengaruh brand image dan lokasi secara simultan terhadap 

loyalitas konsumen LOL (Lick Over Lips)? 

 

 

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian 

Penulis memilih judul “Pengaruh Brand Image dan Lokasi 

Terhadap Loyalitas Konsumen LOL (Lick Over Lips)” yang mempunyai 

maksud untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperlukan guna 

melakukan analisa dan menginterpretasikannya. Hasilnya akan digunakan 

penulis sebagai bahan penyusunan skripsi yang akan diajukan sebagai salah 

satu syarat untuk menempuh ujian sidang sarjana pada Program Studi 

Manajemen Universitas Widyatama. 

Sedangkan tujuan penelitian ini merujuk pada identifikasi masalah diatas, adalah: 

1. Mengetahui tanggapan responden mengenai brand image, lokasi, dan 

loyalitas konsumen LOL (Lick Over Lips). 

2. Mengetahui pengaruh brand image terhadap loyalitas konsumen LOL 

(Lick Over Lips). 

3. Mengetahui pengaruh lokasi terhadap loyalitas konsumen LOL (Lick Over 

Lips). 



4. Mengetahui pengaruh brand image dan lokasi secara simultan terhadap 

loyalitas konsumen LOL (Lick Over Lips). 

 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan maksud dan tujuan seperti yang telah diuraikan diatas, 

maka penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan-masukan yang bermanfaat bagi 

perusahaan, serta dapat dijadikan acuan untuk melakukan perbaikan pada saat 

ini atau pun untuk masa yang akan datang terutama mengenai pengaruh brand 

image dan lokasi terhadap loyalitas konsumen. 

2. Bagi Penulis  

Untuk menerapkan teori-teori yang sudah diperoleh dalam bidang pemasaran dan 

membandingkan dengan praktiknya pada lingkungan dunia usaha, khususnya 

mengenai brand image, lokasi, dan loyalitas konsumen. 

3. Bagi Pihak Lainnya 

Sebagai bahan acuan dan referensi bagi pihak lain yang akan meneliti mengenai 

pengaruh brand image dan lokasi terhadap loyalitas konsumen. 

 

1.5  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memilih objek penelitian di Café LOL 

(Lick Over Lips) yang berlokasi di Jl. Emong  no. 20A Bandung. Waktu 

penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2015 sampai Februari 2016. 

 


