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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Banyak kota di Indonesia khususnya di Kota Bandung yang dikenal akan 

aneka ragam kuliner yang unik serta memiliki citra rasa yang khas. Di Bandung 

sebelumnya Rumah Makan yang masih menggunakan cara tradisional dalam 

memasak makanan serta menyajikan makanan sekarang mulai banyak bermuculan 

untuk mengadopsi cara dari luar. Dari mulai menggunakan alat-alat tradisional  

hingga beralih ke alat-alat yang modern sehingga dapat mempercepat proses 

memasak, mengubah Rumah Makan dengan unsur budaya lain serta membuat 

masakan luar. Termasuk dalam bisnis Rumah Makan, makin banyak ditemui saat ini 

bisnis Rumah Makan yang menyajikan menu luar memiliki prospek bisnis yang 

cukup menjanjikan.  Perkembangan Bisnis Rumah Makan menu luar saat ini bermula 

dari semakin cepat pola hidup masyarakat moderen, serta pengaruh  budaya yang luar 

masuk dalam budaya kita dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu 

maju memudahkan masyarakat kota mendapatkan informasi budaya luar serta 

masakanya. Ditengah persaingan bisnis Rumah Makan menu luar yang semakin hari 

semakin menjamur di perkotaan ada Rumah Makan yang menawarkan menu luar 

yang di padukan dengan citra rasa masakan lokal yang lain dari biasanya. Bisnis 

Rumah Makan ini berskala lokal dan memiliki citra rasa yang khas dan berbeda 

dengan Rumah Makan lainya. 

Dalam keadaan pasar yang seperti itu, perusahaan harus lebih tanggap dalam 

melihat situasi pasar. Maka dari itu perusahaan harus memiliki strategi pemasaran 

yang lebih baik dari perusahaan sejenis agar produknya bisa memenangkan 

persaingan. Pemberian suatu merek (Branding)  merupakan suatu hal yang sangat 

penting dalam strategi  yang dilakukan oleh perusahaan untuk membangun citra 

merek (Image) produknya. Dari merek inilah dapat memberikan nilai yang baik di 
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mata konsumen serta memberikan kualitas yang baik bagi konsumen itu sendiri. 

Maka dari itu baiknya perusahaan harus melibatkan pelanggan dalam proses 

bisnisnya. Agar konsumen merasa memiliki perusahaan dan mereknya. 

Brand Image memiliki peran penting dalam kelangsungan produknya 

terutama dalam loyalitas konsumen terhadap suatu produk merek, dengan demikian 

adanya Pengaruh emosional dengan suatu merek dalam persepsi di mata konsumen. 

Memiliki citra yang bagus di mata konsumen merupakan cara efektif agar dapat 

menarik minat calon konsumen. Maka dari itu perusahaan haruslah lebih jeli dalam 

pemilihan merek agar terlihat menarik dan dapat menggambarkan persepsi yang 

cocok dari produk itu sendiri sesuai dengan keinginan konsumen dan menciptakan 

konsumen yang loyal. 

Loyalitas  konsumen dalam  menentukan dan memilih suatu produk juga tidak 

lepas dari citra (image) produk. Citra merek adalah himpunan keyakinan mengenai 

produk tertentu (Kotler, 2009;346). Citra merek sendiri sangatlah  mempengaruhi 

loyalitas bagi seseorang  konsumen karena nilai-nilai yang terkandung dalam tiap-tiap 

merek, hal tersebut mempunyai nilai yang berbeda-beda dimata konsumen satu dan 

yang lainnya. Lebih lanjut (Kotler, 2009;367) mengatakan sebuah merek adalah 

seluruh atribut (berwujud dan tak berwujud) yang menjadi satu jaminan keasliannya. 

Jadi yang terpenting adalah bagaimana membangun sebuah merek yang benar-benar 

kuat. Biasanya konsumen memandang sebuah merek sebagai bagian penting dari 

produk. 

Negara Indonesia khususnya di Kota Bandung yang sebelumnya Rumah 

Makan yang masih menggunakan cara tradisional dalam memasak makanan serta 

menyajikan makanan sekarang mulai banyak bermuculan untuk mengadopsi cara dari 

luar. Dari mulai menggunakan alat-alat tradisional  hingga beralih ke alat-alat yang 

modern sehingga dapat mempercepat proses memasak, mengubah Rumah Makan 

dengan unsur budaya lain serta membuat masakan luar. Termasuk dalam bisnis 

Rumah Makan, makin banyak ditemui saat ini bisnis Rumah Makan yang menyajikan 

menu luar memiliki prospek bisnis yang cukup menjanjikan.  Perkembangan Bisnis 
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Rumah Makan menu negeri mulai berkembang, khususnya di Bandung. bermula dari 

pengaruh budaya luar yang luar masuk kedalam budaya kita dengan perkembangan 

teknologi informasi yang begitu maju memudahkan masyarakat kota mendapatkan 

informasi budaya luar serta masakanya dengan mudah. Ditengah persaingan bisnis 

Rumah Makan menu luar Negeri yang semakin hari semakin menjamur di perkotaan 

ada Rumah Makan yang menawarkan menu luar yang di padukan dengan citra rasa 

masakan lokal yang lain dari biasanya. Bisnis Rumah Makan ini berskala lokal dan 

memiliki citra rasa yang khas dan berbeda dengan Rumah Makan lainya. 

Pada umumnya untuk mendapatkan loyalitas, konsumen bereaksi terhadap 

Brand yang digunakan untuk mengetahui Loyalitas konsumen suatu produk 

diantaranya yaitu : citra rasa, kemasan, dan harga. Dengan adanya Image suatu 

produk tersebut maka akan mendorong konsumen untuk membeli produk tersebut dan 

dipercaya terhadap merek tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat pada penjualan “Mie 

Reman” yang terletak di jalan Braga Kota Bandung. Walaupun menu yang di 

hidangkan merupakan olahan campuran dengan  terinspirasi dari masakan khas 

Jepang yaitu Mie Ramen, dengan memadukan  rasa dan bumbu lokal tetapi hasil citra 

rasanya memilki rasa yang sesuai dengan lidah konsumen lokal, kemasan yang 

sederhana, dan harga yang terjangkau oleh para pelanggan. Strategi tersebut bisa 

dipandang oleh produsen dapat memberikan prospek yang baik dalam nilai jual yang 

besar atas Rumah Makan “Mie Reman”.  
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Tabel 1.1 

Data Pengunjung Waiting list Tempat Mie Reman Braga Tahun 2011-1012 

Bulan  Tahun  

2011 2012 

Januari 3255 4734 

Febuari 3986 4566 

Maret 4664 4676 

April 4756 4556 

Mei  4876 4665 

Juni 4778 4776 

Juli 4677 4553 

Agustus 4872 4056 

September 4766 3965 

Oktober 4564 3855 

November 4335 3921 

Desember 4566 3822 

Rata-Rata 
4507,92 4345,417 

Sumber: Rumah Makan “Mie Reman” Jl. Braga 
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Tabel 1.2 

Pendapatan Rumah Makan Mie Reman Braga Bandung 

BULAN 2011 2012 
Januari Rp 48.825.000 Rp 70.167.000 

Febuari Rp 52.062.000 Rp 69.907.000 

Maret Rp 69.960.000 Rp 70.454.000 

April Rp 70.876.500 Rp 70.067.000 

Mei  Rp 72.960.000 Rp 71.230.000 

Juni Rp 71.670.000 Rp 71.562.500 

Juli Rp 72.034.500 Rp 70.452.000 

Agustus Rp 73.654.000 Rp 70.048.000 

September Rp 71.910.000 Rp 68.060.000 

Oktober Rp 69.678.000 Rp 68.059.000 

November Rp 69.940.000 Rp 68.825.000 

Desember Rp 73.906.000 Rp 68.450.000 

 Sumber: Rumah Makan “Mie Reman” Jl. 
Braga 
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Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat penurunan jumlah 

konsumen yang berkunjung ke Mie Reman Braga mengalami penurunan, hal ini 

dapat disebabkan faktor pesaing Mie Reman. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor 

penyebab berkurangnya loyalitas konsumen mie reman di Jalan Braga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 
 Diagram Line  

Penjualan Mie Reman Braga Bandung 

penjualan tahun 2011 penjualan tahun 2012
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Tabel 1.3 

DAFTAR RUMAH MAKAN MIE RAMEN DI BANDUNG  

Nama Rumah 

Makan 

Logo  Alamat di Bandung 

Ramen Cemen 

 

Jl. Veteran No: 65 

Kuma Ramen 

 

Jl.cimanuk No: 11 

Oishii Ramen  

 

Jl. Karapitan No: 66 A 

Jigoku Ramen 

 

Jl. Cikutra No: 143 

Sumo Ramen 

 

 

 

Jl. Ciumbeleuit No: 70 
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Heidami Ramen 

 

 Jl. Tamansari No.11  

 

Loyalitas adalah respon perilaku pembelian yang dapat terungkap secara terus 

menerus oleh pengambil keputusan dengan memperhatikansatu atau lebih merek 

alternative dari sejumlah merek sejenis dan merupakan fungsi proses psikologis. 

Perlu ditekankan bahwa hal tersebut berbedad dengan perilaku membeli ulang, 

loyalitas pelanggan menyertakan aspek perasaan, tidak melibatkan aspek afektif 

didalamnya (Dharmesta, dalam Diah Dharmayanti, 2006:37-38). Loyalitas 

konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan, 

yang tercermin dari kebiasaan konsumen dalam melakukan pembelian  barang atau 

jasa secara terus menerus harus selalu diperhatikan oleh perusahaan atau produsen. 

Perusahaan perlu mengamati loyalitas konsumen untuk dapat memenuhi keinginan 

dan kebutuhan konsumen serta tercapainya tujuan sebuah perusahaan. Pengertian dari 

loyalitas itu sendiri adalah kesetiaan konsumen untuk kembali membeli, bertahan 

pada produk, memberikan informasi dan merekomendasikan produk kepada orang 

lain. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

pada Rumah Makan Mie Reman untuk menyusun skripsi yang berjudul: 

“Pengaruh Brand Image Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Rumah 

Makan Mie Reman di Jalan Braga Kota bandung. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka kita perlu mengetahui 

kendala masalah yang akan muncul. Maka dari ini perlunya upaya untuk memperjelas 

arah penelitian dan permasalahan yang  sesuai dengan judul di atas. Berikut masalah-

masalah yang akan di identifikasi: 

1. Bagaimana tanggapan Konsumen terhadap Brand Image Mie Reman Bandung? 

2. Bagaimana Tinggkatan Loyalitas Konsumen di Mie Reman Bandung? 

3. Seberapa besar Pengaruh Brand Image Mie Reman Bandung Terhadap loyalitas 

Konsumen? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dilakukanya penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan 

informasi yang di perlukan untuk membantu melengkapi bahan yang di butuhkan 

dalam penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat kelulusan dalam 

menempuh kesuksesan dalam sidang sarjana pada Jurusan Manajemen, Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung. Tujuan dilakukan penelitian 

ini ialah: 

1. Untuk mengetahui tanggapan konsumen terhadap Brand Image Rumah Makan 

Mie Reman Braga Bandung. 

2. Untuk mengetahui tingkatan Loyalitas Konsumen di Rumah Makan Mie Reman 

Braga Bandung? 

3. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Brand Imgae Rumah Makan Mie 

Reman Bandung terhadap Loyalitas Konsumen. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini yang kami peroleh adalah: 

1. Bagi Peneliti, selain dapat menambah pengetahuan juga merupakan  syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Manajemen di 

Universitas Widyatama Bandung. 

2. Bagi pembaca, dari hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan informasi 

berupa gambaran tentang loyalitas konsumen terhadap Rumah Makan “Mie 

Reman”  

3. Bagi Owner Rumah makan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan yang berPengaruh dengan loyalitas konsumen 

Rumah Makan “Mie Reman” 

 

1.5 Brand Image Terhadap Loyalitas Konsumen 

Konsep Citra Merek dalam dunia bisnis telah berkembang dan menjadi 

perhatiaan para pemasar. Citra suatu merek yang baik akan mendatangkan 

keuntungan bagi perusahaan dan begitu juga sebaliknya citra merek yang buruk akan 

mendatangkan kerugian bagi perusahaan itu sendiri. Sepeti yang telah diuraikan di 

atas, bahwa merek bagaikan mengenal orang lewat namanya dan citra itu bagaikan 

melihat orang dari kesannya. Maka citra merek dapat dianalogikan sebagai melihat 

suatu kesan dari sebuah nama. Brand Image ialah suatu kesan yang ada dalam benak 

konsumen mengenai sutau merek, sehingga menimbulkan citra yang ada dalam benak 

konsumen. (Kotler & Keller, 2009;332, Duncan (2005;70) 

Menganalisa loyalitas konsumen  akan lebih berhasil apabila mampu 

memahami aspek psikologis manusia. Persepsi merupakan salah satu aspek tersebut 

dan sebelum persepsi konsumen terbentuk terhadap suatu objek, dalam hal ini  

kualitas, harga, dan suasana toko merupakan faktor yang memotivasi konsumen 

dalam suatu produk. Konsumen mempunyai rasa suka dan tidak suka setelah mereka 

membeli produk dan kemudian persepsi terbentuk dan akan menentukan perilaku 

terhadap merek produk tersebut.  
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Loyalitas konsumen merupakan bentuk loyalitas tertinggi dari kepuasan 

konsumen hal ini menjadikan hal yang di inginkan bagi setiap produsen. Konsumen 

yang loyal merupakan asset yang paling penting dan berharga bagi produsen maka 

dari itu perlunya upaya untuk memelihara konsumen yang loyal. 

Definisi loyalitas menurut Griffin (2007;16)  adalah: 

“Loyality is deefly as non random purchase expressed over time by some 

decision making unit” 

Terlihat bila dikaitkan dengan definisi oleh Griffin, loyalitas lebih bersifat 

kepada suatu perilaku, yang di tujukan dengan pembelian secara rutin, dan di 

dasarkan kepada unit pengambilan keputusan. 

Loyalitas konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang ditawarkan oleh 

suatu perusahaan yang tercermin dari kebiasaan konsumen dalam melakukan 

pembelian barang atau jasa secara terus menerus harus selalu diperhatikan oleh 

perusahaan atau produsen. Bagi perusahaan, loyalitas konsumen dapat memberikan 

nilai yang tinggi bagi inisiatif kepedulian para pelanggan, yaitu lebih mudah dan 

lebih murah untuk untuk mempertahankan  pelanggan kunci, daripada menarik 

pelanggan baru yang loyalitasnya belum terbukti. Dengan demikian perusahaan perlu 

mengamati loyalitas konsumen untuk dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan 

konsumen serta tercapainya tujuan suatu perusahaan. “Penggunaan rutin konsumen 

yang didasarkan pada unit pengandalan keputusan” Griffin (2007:31) 

Dalam banyak hal, sikap terhadap merek tertentu sering mempengaruhi 

apakah konsumen akan loyal atau tidak. Persepsi yang baik dan kepercayaan 

konsumen akan suatu merek tertentu akan menciptakan minat beli konsumen dan 

bahkan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap produk tertentu.  
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Teori penghubung antara citra merek dengan loyalitas konsumen dikutip dari 

Freddy Rangkuti (2009) yang mengatakan: 

“Apabila konsumen beranggapan bahwa merek tertentu secara fisik 

berbeda dari merek pesaing, citra merek tersebut akan melekat secara 

terus menerus sehingga dapat membentuk kesetiaan terhadap merek 

tertentu yang disebut dengan loyalitas merek”. 

Brand Image (citra merek) merupakan pemahaman konsumen mengenai 

merek secara keseluruhan. Image merupakan persepsi yang realtif konsisten 

dalam jangka panjang. Tidak mudah untuk membentuk Image, tetapi sekali 

terbentuk tidak pula mudah merubahnya. Image yang dibentuk tidak sekedar 

positif. Melainkan Image yang jelas berbeda dan secara relatif unggul 

dibanding pesaing (Simamora 2007;37). 
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1.6 Kerangka Pemikiran, Paradigma Penelitian dan Hipotesis. 

Berdasarakan uraian di atas maka Kerangka Pemikiran Penelitian sebagai 

berikut: 

GAMBAR 1.2 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

HIPOTESIS 

 Melihat dari uraian di atas penulis mengemukakan sebagai berikut: 

“jika Brand Image baik,maka Loyalitas Konsumen akan  tinggi pada Rumah Makan 

Mie Reman Braga Bandung” 

 

Rumah Makan Mie 

Reamn Braga Bandung 

BRAND IMAGE 

ATRIBUT 

(X1) 

MANFAAT 

(X2) 

NILAI 

(X3) 
KEPRIBADIAN 

(X5) 

BUDAYA 

(X4) 
PEMAKAI 

(X6) 

Loyalitas Konsumen Rumah 

Makan Mie Reman Braga Bandung 

 Suspect 

 Prospect 

 Disqualified Prospect 

 First Time Customer 

 Repeat Purchase 

 Advocates 
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Gambar 1.3 

PARADIGMA PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAND IMAGE 

 Atribut: Merek Mudah di 

ucapkan, dikenal dan 

diingat. 

 Manfaat: Memberikan 

manfaat setelah 

mengkonsumsi bagi 

pemakainya.. 

 Nilai: memberikan kepuasan 

bagi pemakainya dan 

memberikan rasa percaya 

diri. 

 Budaya: mencirikan budaya 

masyarakat anak muda 

 Kepribadian: mencirikan 

kepribadian pemakainya, 

contoh: berfikir Praktis. 

 Pemakai: remaja dan 

dewasa merupakan 

pelanggan Mie Reman. 

LOYALITAS KONSUMEN 

 Suspect: Melakukan 

pembelian ulang. 

 Prospect: Penolakan 

terhadap Rumah Makan lain. 

 Disqualified Prospect: Tidak 

terpengaruh dengan tempat 

makan lainl 

 First Time 

Customer:Preferensi Positif. 

 Repeat Customer: 

Memutuskan menjadi 

pelanggan tetap. 

 Advocates: Mereferensikan 

kepada orang lain. 

YANG AKAN DI TELITI 

MARKETING MIX 

PRODUCT PRICE PLACE PROMOTION 

Definisi: Brand Image ialah suatu kesan 

yang ada dalam benak konsumen mengenai 

sutau merek, sehingga menimbulkan citra 

yang ada dalam benak konsumen. (Kotler 

& Keller, 2009;332, Duncan (2005;70) 

Definisi: Penggunaan 

rutin konsumen yang 

didasarkan pada unit 

pengandalan keputusan 

Griffin (2007:31) 
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1.7.  Metode Penelitian 

jenis penelitian ini adalah explanotory, yaitu penelitian yang mengungkapkan 

Pengaruh atau kualitas antara dua atau lebih variabel. Sedangkan metode yang 

digunakan adalah metode survey, yaitu metode yang menjelaskan Pengaruh antara 

variabel-variabel tertentu dari sosiologi atau psikologi yang ada dalam populasi 

secara menyeluruh (Zulganef dan Lasmanah, 2008) 

data yang dibutuhkan ialah: 

1. Data Primer  

Data yang diusahakan/ didapatkan sendiri, misalnya dengan melakukan 

wawancara, pengukuran atau penelitian langsung, observasi dilapangan. 

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari tangan kedua atau data yang diperoleh dari 

referensi/instansi/lembaga lain. 

Adapun dalam pengumpulan data, baik data primer maupun sekunder 

dilakukan dengan cara: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Melakukan peneliti secara langsung agar dapat memperoleh data primer 

yang di butuhkan dalam penelitian ini. Agar dapat mempermudah dalam 

memperoleh data menggunakan cara berikut: 

 Interview: Upaya untuk memperoleh data dan informasi dilakukan 

melalui tanya jawab langsung dengan Owner atau pihak perusahaan 

yang bersangkutan dan responden yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 
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 Kuisioner: Alat untuk mengumpulkan data, dengan cara menyebarkan 

daftar pertanyaan kepada responden kemudian di isi oleh pihak 

responden sering di sebut dengan nama Kuisioner. Serta hasil 

Kuisioner yang di isi oleh responden  akan tertuang dalam angka-

angka, tabel-tabel, analisis statistik, dan uraian serta kesimpulan hasil 

penelitian. 

 

2. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Dengan cara mencari, mengumpulkan data, mempelajari buku-buku dan 

litelatur lain yang ada kaitanya dengan permasalahan yang akan di teliti, 

agar dapat mempermudah mendapatkan data sekunder yang akan di 

jadikan landasan teori dalam melakukan penulisan skripsi. 

 

1.8. Lokasi dan Waktu Dalam Melakukan Penelitian 

Penulis melakukan penelitian pada Rumah Makan Mie Reman, adapun lokasi 

tempat penelitian tersebut di jalan Braga 36, Bandung waktu penelitian direncanakan 

oleh penulis dimulai pada bulan September 2013 sampai dengan selesai. 


