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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, persaingan dunia usaha berkembang sangat pesat, hal ini 

disebabkan oleh terciptanya ide kreatif dan inovatif. Seiring dengan 

berkembangnya dunia usaha membuat konsep pemasaran semakin berkembang. 

Dengan berkembangnya konsep pemasaran membuat para pelaku usaha harus 

dapat membuat target sasaran konsumen yang tepat. Pada umumnya setiap usaha 

didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-

banyaknya. 

Bandung dikenal sebagai kota kuliner kreatif, yang mana menuntut 

kreatifitas sajian kuliner dan menambah keunikan kota Bandung.  Kota Bandung 

sebagai tempat kreatifnya anak muda, terlihat banyak sisi kreatif mulai dari 

tempat hiburan seperti tempat wisata alamnya, tempat bermain dan berkumpul 

keluarga, tempat wisata kulinernya yang sangat kreatif dan inovatif, sehingga 

membuat banyak wisatawan baik dari mancanegara maupun wisatwan lokal. 

Belakangan ini kafe, restoran siap saji menjadi tren gaya hidup bagi anak 

muda dan eksekutif. Anak muda sekarang terutama di kota besar seperti Bandung 

sudah memiliki gaya hidup nongkrong dan makan bersama teman-temannya 

selama berjam-jam. Semakin banyaknya pilihan kafe dan restoran cepat saji yang 

menawarkan fasilitas live music hingga berlomba-lomba menawarkan jam 

beroperasi sampai larut malam dan bahkan full time 24 jam.  

Bandung sebagai kota kreatif yang dapat menyuguhkan berbagai objek 

wisata seperti tempat hiburan, wisata kuliner, dan factory outlet. Hal seperti itu 

menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke 

Bandung. Daya tarik kota Bandung bagi para wisatawan ditunjukkan dengan 

adanya data pengunjung yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Bandung, yakni: 
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Tabel 1.1 
Rekapitulasi Data Kunjungan Wisatawan Yang Datang Ke Kota 

Bandung Tahun 2010-2015 
 

No 
 

Keterangan 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 Wisatawan 

Mancanegara 
228.449 225.585 176.855 176.432 180.143 183.932 

2 Wisatawan 
Nusantara 

4.951.439 6.487.239 5. 080.584 5.388.292 5.627.421 5.877.162 

Jumlah 5.179.888 6.712.824 5.257.439 5.564.724 5.807.564 6.061.094 
Sumber: Laporan kunjungan wisatawan ke kota Bandung tahun 2010-2015; 
(https://ppid.bandung.go.id/informasi/data-kunjungan-wisatawan-yang-datang-ke-kota-bandung-tahun-2010-2015/) 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa pada setiap tahunnya 

wisatawan cenderung mengalami peningkatan. Akan tetapi, kunjungan wisatawan 

baik dari wisatawan mancanegara atau dari wisatawan nusantara sempat 

mengalami penurunan. Pada tahun berikutnya kunjungan wisatawan mengalami 

peningkatan kembali baik dari wisatawan mancanegara maupun wisatawan 

nusantara.  

Dapat disimpulkan bahwa Bandung memiliki daya tarik kunjungan wisata 

yang sangat besar.Dengan banyaknya kunjungan wisatawan mendorong para 

pebisnis untuk mengembangkan usaha mereka pada bidang makanan dan 

minuman, yang memicu tumbuhnya kafe, restoran dan rumah makan. Dengan 

banyaknya wisatawan yang berkunjung mendorong munculnya berbagai macam 

restoran dan kafe. 

Bandung sebagai kota kuliner kreatif menjadi daya tarik sendiri bagi para 

wisatawan yang ingin berkunjung sekedar untuk menikmati kuliner di berbagai 

kafe dan restoran di kota Bandung. Hampir di setiap sudut kota Bandung terdapat 

tempat makan baik dari yang berkelas warung nasi pinggiran jalan sampai ke 

berbagai jenis kafe, restoran dan berbagai jenis lainnya. Data dari Dinas 

Pariwisata kota Bandung menunjukkan banyaknya jenis-jenis kafe dan restoran 

yang berada di kota Bandung, yakni: 

 

 

 

 

https://ppid.bandung.go.id/informasi/data-kunjungan-wisatawan-yang-datang-ke-kota-bandung-tahun-2010-2015/
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Tabel 1.2 
Daftar Potensi Restoran, Rumah Makan dan Bar 

di Kota Bandung Tahun 2014 
 

Sumber: Laporan daftar restoran, rumah makan dan bar di kota Bandung 2014; 
(https://ppid.bandung.go.id/informasi/daftar-nama-dan-alamat-restoran-rumah-makan-
dan-bar-2014/) 

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa selama tahun 2014 terdapat 653 restoran 

dan rumah makan yang memiliki izin yang tercatat oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata kota Bandung. Hal ini menunjukan kota Bandung memiliki daya saing 

untuk berbisnis dalam wisata kuliner. 

Semakin banyaknya usaha kuliner di kota Bandung menimbulkan 

persaingan yang begitu ketat antara usaha tempat makan satu dengan usaha tempat 

makan lainnya, sehingga dibutuhkan strategi pemasaran yang baik agar dapat 

menarik minat konsumen dalam melakukan pembelian. Pengusaha itu dituntut 

untuk memiliki keunggulan kompetitif bagi usahanya agar usaha tersebut dapat 

bersaing dengan para pesaing yang memiliki kesamaan produk atau jasa. 

Pengusaha berlomba-lomba menawarkan keunggulan dari usahanya sendiri untuk 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan proses keputusan pembelian. Produk 

atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen harus memiliki keunikan tersendiri 

agar produk atau jasa kita dapat bersaing dengan pesaing, pengusaha harus selalu 

melakukan inovasi pada produk atau jasa mereka, memberikan pelayanan terbaik 

kepada konsumen dan dapat menjaga kualitas dari produknya. 

 

No 

 

Nama Potensi 

Tahun 

2014 

1 Restoran Talam Kencana 1 

2 Restoran Talam Salaka 67 

3 Restoran Talam Gangsa 167 

4 Restoran Waralaba 62 

5 Bar 13 

6 Rumah Makan Mewah (Golongan A) 36 

7 Rumah Makan Sedang (Golongan B) 152 

8 Rumah Makan Biasa (Golongan C) 155 

Jumlah 653 
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Salah satu usaha kuliner resto yang memiliki image yang kuat dari  klub 

sepakbola andalan kota Bandung adalah D’renz cafe (Cafe Persib). Cafe ini 

terletak di lokasi yang strategis yaitu di Jalan Sulanjana No. 17. Cafe ini 

menawarkan konsep yang berbeda dengan cafe lainnya, dengan konsep soccer & 

food, disini para konsumen dapat bersantap sambil melihat foto-foto klub 

sepakbola kesayangan kota Bandung yang dibubuhi tanda tangan dari pemainnya, 

dilengkapi dengan adanya graha persib dan adanya kantor radio bobotoh FM. 

Cafe ini selalu mengadakan event nonton bola bareng yang dimana pada saat 

event nonton bareng ditawarkan juga menu-menu makanan yang unik tetapi 

menu-menu tersebut hanya dapat dipesan ketika terselenggaranya event nonton 

bareng, dan harga yang ditawarkan relatif terjangkau, itulah keunikan yang 

ditonjolkan oleh cafe ini agar mampu bersaing dengan cafe lainnya.  

Cafe persib memiliki letak yang strategis, yaitu dekat dengan flyover 

Pasupati, tempat yang dilewati angkutan umum dan tempat yang mudah untuk 

ditemukan. Lokasi merupakan faktor yang tida kalah penting dalam menentukan 

keberhasilan suatu bisnis. Lokasi itu sendiri merupakan perencanaan dan 

pelaksanaan program penyaluran produk atau jasa melalui tempat atau lokasi yang 

tepat (Levy, 2007:213). Pentingnya pemilihan lokasi yang tepat dan strategis oleh 

pengusaha dapat dijadikan cara untuk menarik minat dalam melakukan proses 

keputusan pembelian. Lokasi yang tidak strategis akan menyulitkan konsumen 

untuk berkunjung dan membuat konsumen berpikir ulang untuk mendatangi 

tempat tersebut. Suatu lokasi bisa dikatakan strategis apabila berada di pusat 

keramaian, kepadatan populasi, kemudahan mencapainya menyangkut kemudahan 

transportasi umum, kelancaran arus lalu lintas dan arah lokasi yang tidak 

membingungkan. 

Cafe persib ini memiliki citra yang baik di mata konsumen dengan 

memiliki ciri khas klub sepakbola kesayangan kota Bandung yang memiliki 

jumlah anggota pendukung persib kurang lebih 5 juta pendukung di seluruh 

Indonesia. Tersedia fasilitas seperti, smoking area, free charging, free wifi, toilet, 

mushola, lahan parkir yang cukup memadai, dan harga yang relatif terjangkau 

seharusnya menjadi salah satu faktor pendukung untuk menarik minat konsumen 
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dalam melakukan proses keputusan pembelian pada cafe persib. Cafe ini buka 

mulai pukul 10.00 – 22.00 WIB dengan jumlah pegawai kurang dari dua puluh 

orang. Pesaing terdekat di sekitar cafe persib adalah Vandel cafe, Hoppers, I 

coffe, Warunk uyenk dan S28.  

Namun, citra perusahaan cafe persib yang baik ternyata tidak memiliki 

dampak yang baik pada perkembangan usaha cafe persib ini. Walaupun cafe ini 

memiliki citra yang baik dan memiliki lokasi yang stategis, membuat konsumen 

enggan membuat keputusan untuk melakukan pembelian pada cafe persib ini. 

Dilihat dari sudut pemasaran, cafe persib ini telah membuat citra cafe ini melekat 

dengan sendirinya pada konsumen. Citra merupakan seperangkat keyakinan, ide, 

dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu objek (Kotler & Keller; 

2012:274).  Dalam membangun citra merek seharusnya perusahaan harus bisa 

merubah pandangan konsumen akan merek produk perusahaan yang dapat 

menimbulkan proses keputusan pembelian. Sebagaimana pendapat yang 

dikemukakan oleh Sutisna dan Prawita (2008:83) bahwa konsumen dengan citra 

yang positif terhadap suatu merek lebih mungkin untuk melakukan pembelian. 

Citra perusahaan yang baik dapat menjadi daya tarik yang kuat untuk membuat 

konsumen memiliki minat beli pada produk atau jasa yang dihasilkan oleh 

perusahaan. Berdasarkan penelitian yanng dilakukan oleh Ambarwati, Sunarti, 

dan Mawardi (2015) perusahaan harus memiliki citra merek yang baik, citra 

merek merupakan salah satu asset bagi perusahaan karena dengan citra merek 

tersebut akan memberikan dampak kepada persepsi konsumen, di mana konsumen 

akan memiliki kesan positif terhadap merek tersebut dan dapat mempengaruhi 

minat beli konsumen tersebut. 

Tabel 1.3 
Daftar Penjualan Cafe Persib Tahun 2014-2015 
 
Bulan 

 
Penjualan 

Cafe Persib Sulanjana 

2014 2015 
Januari Rp. 39.897.000 Rp. 39.150.000 
Februari Rp. 39.980.000 Rp. 37.112.000 
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Bulan 

 
Penjualan 

Cafe Persib Sulanjana 

2014 2015 
Maret Rp. 40.570.000 Rp. 28.367.000 
April Rp. 37.896.000 Rp. 35.112.000 
Mei Rp. 36.097.000 Rp. 35.781.000 
Juni Rp. 30.328.000 Rp. 29.322.000 
Juli Rp. 18.312.000 Rp. 17.110.000 
Agustus Rp.31.963.000 Rp. 34.567.000 
September Rp. 32.560.000 Rp. 40.532.000 
Oktober Rp. 17.985.000 Rp. 39.986.000 
November Rp. 33.951.000 Rp. 37.458.000 
Desember Rp. 37.895.000 Rp. 40.673.000 

  Sumber: Hasil Olahan Data Cafe Persib - 2017 

Tabel 1.3 menunjukan bahwa penjualan cafe persib pada tahun 2014-2015 

setiap bulannya mengalami fluktuatif dan cenderung lebih banyak penjualan yang 

menurun pada setiap bulannya. Penjualan tertinggi hanya dapat dicapai pada 

angka empat puluh juta rupiah yang terjadi pada tahun 2014-2015. 

Tabel 1.4 
Hasil Kuesioner Pra-Survei Pengaruh Citra Merek dan Lokasi Terhadap 

Niat Beli Konsumen Cafe Persib Bandung  

No Dimensi Indikator 
Jawaban Jumlah 

Pelanggan Ya % Tidak % 

1 

Dapat Diingat 

Kemudahan konsumen 
mengingat merek Cafe 
Persib. 

28 93.3 2 6.7 30 

Kejelasan logo Cafe 
Persib. 

25 83.3 5 16.7 30 

Dapat Disukai 
Kelengkapan fasilitas yang 
disediakan Cafe Persib. 

12 40.0 18 60.0 30 

Terjangkaukah harga yang 
ditawarkan Cafe Persib. 

20 66.7 10 33.3 30 

2 

Akses 

Lokasi Cafe Persib 
strategis dan mudah 
dijangkau. 

27 90.0 3 10.0 30 

Ketersediaan angkutan 
umum menuju Cafe Persib. 

29 96.7 1 3.3 30 

Area Parkir Tempat parkir Cafe Persib 
luas. 

28 93.3 2 6.7 30 

Visibilitas Papan reklame Cafe Persib 
terlihat jelas dari jarak 

12 40.0 18 60.0 30 
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No Dimensi Indikator 
Jawaban Jumlah 

Pelanggan Ya % Tidak % 

pandang normal. 
Bangunan Cafe Persib 
mudah terlihat oleh 
konsumen. 

3 10.0 27 90.0 30 

3 

Attention 

Kemenarikan produk yang 
ditawarkan oleh Cafe 
Persib. 

13 43.3 17 56.7 30 

Kemudahan mencari 
informasi mengenai tempat 
makan Cafe Persib. 

2 6.7 28 93.3 30 

Interest 

Ketertarikan konsumen 
untuk membeli produk di 
Cafe Persib. 

18 60.0 12 40.0 30 

Konsumen akan datang ke 
Cafe Persib. 

16 53.3 14 46.7 30 

Jumlah 233 59.7 157 40.3 390 
Sumber : Hasil Olah Data Pra-Survei 2017 

 Pada tabel 1.4 dapat diterangkan bahwa citra merek pada Cafe Persib 

Bandung dapat dikatakan baik, hal ini terbukti dari 30 responden yang menjawab 

ya sebesar 70,8% lebih banyak dibanding dengan yang menjawab tidak sebesar 

29,2% dari 30 pelanggan, maka dapat disimpulkan bahwa citra merek di Cafe 

Persib Bandung cukup baik. Lokasi Cafe Persib dapat dikatakan cukup baik, hal 

ini terbukti dari 30 responden yang menjawab ya sebesar 66,0% dan yang 

menjawab tidak sebesar 34,0%, yang menjawab ya lebih banyak dibanding 

dengan yang menjawab tidak sebesar 66,0% dari 30 pelanggan, maka dapat 

disimpulkan bahwa lokasi Cafe Persib Bandung tergolong cukup baik. Niat beli 

konsumen dari 30 pelanggan lebih banyak yang menjawab tidak sebesar 59,2% 

dibandingkan dengan yang menjawab ya sebesar 40,8%, maka dapat disimpulkan 

bahwa niat beli konsumen Cafe Persib Bandung belum dikatakan baik. Maka 

berdasarkan observasi sementara yang didukung oleh pra-survei yang telah 

dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan permasalahan sebagai berikut : 

1. Niat beli konsumen Cafe Persib Bandung belum cukup baik. 

2. Citra merek Cafe Persib Bandung cukup baik. 

3. Lokasi Cafe Persib Bandung cukup baik. 
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Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Yuliana (2016) tentang 

pengaruh citra merek dan lokasi terhadap niat beli konsumen pada Dunkin Donuts 

Basuki Rahmat Surabaya, bahwa pengaruh citra merek dan lokasi terhadap niat 

beli konsumen berpengaruh signifikan, yaitu jika citra merek meningkat maka niat 

beli konsumen akan mengalami peningkatan, serta lokasi berpengaruh terhadap 

niat beli konsumen, yaitu jika lokasi meningkat maka niat beli konsumen akan 

mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan niat beli konsumen dipengaruhi oleh 

citra merek dan lokasi.  

Berdasarkan latar belakang, masalah dan fenomena di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Citra Merek dan 

Lokasi Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Cafe Persib Bandung” 

 

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi  Masalah 

Dengan latar belakang penelitian tersebut, dapat diidentifikasi masalah 

bahwa dalam menentukan niat beli konsumen diperlukan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, yaitu citra merek dan lokasi Cafe Persib Bandung. 

 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian diatas mengenai citra 

merek dan lokasi  terhadap minat beli konsumen, maka dapat diidentifikasikan 

masalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana citra merek, lokasi dan niat beli konsumen Cafe Persib Bandung?: 

2. Seberapa besar pengaruh citra merek terhadap minat beli konsumen Cafe 

Persib Kota Bandung? 

3. Seberapa besar pengaruh lokasi terhadap minat beli konsumen Cafe Persib 

Kota Bandung? 

4. Seberapa besar pengaruh citra merek dan lokasi terhadap niat beli konsumen 

Cafe Persib Kota Bandung?  
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1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 

1. Untuk mengetahui citra merek, lokasi dan niat beli konsumen Cafe Persib 

Bandung. 

2. Untuk mengukur pengaruh mengenai citra merek terhadap minat beli 

konsumen. 

3. Untuk mengukur pengaruh lokasi terhadap minat beli konsumen. 

4. Untuk mengukur pengaruh citra merek dan lokasi terhadap minat beli 

konsumen. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian di harapkan dapat bermanfaat untuk pihak-pihak terkait, 

yakni: 

1. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan bagi 

perusahaan agar dapat mengembangkan perusahaan di masa yang akan 

datang, terutama dalam bidang citra merek dan lokasi terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

2. Bagi Penulis 

Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas tentang Manajemen 

Pemasaran khususnya tentang citra merek dan lokasi terhadap keputusan 

konsumen. 

3. Bagi Pihak Lain 

Dapat dijadikan bahan pembanding atau referensi bagi penelitian 

selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wawasan tentang citra merek 

dan lokasi terhadap keputusan pembelian konsumen. 

 

1.5 Sistematika Skripsi 

Untuk mengetahui gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan, 

penulis menyusun sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi 
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dan hal apa yang akan dibahas pada setiap bab. Berikut sistematika penulisan pada 

penelitian ini.  

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar 

belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini diuraikan penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan 

sebagai landasan penulisan, literatur-literatur yang berkaitan dengan 

penelitian sebagai acuan perbandingan dalam masalah yang terjadi 

sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas, kajian penelitian 

sebelumnya, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Pada bab ini diuraikan mengenai objek penelitian, unit analisis, 

operasional data, populasi dan teknik sampling, teknik pengumpulan data, 

jenis dan sumber data, dan metode analisis. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini diuraikan penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut 

adalah hasil dari analisis data dan hasil analisis perhitungan statistik serta 

pembahasan. Selain itu bab ini juga menguraikan deskripsi hasil penelitian 

yang telah diidentifikasi, analisis model dan hasil pengujian hipotesis, dan 

pembahasan hasil penelitian mengenai pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini diuraikan penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil 

pembahasan, serta pemaparan saran dari penulis atau rekomendasi bagi 

perusahaan yang sesuai dengan hasil pembahasan. 
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