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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia bisnis sekarang ini terus bersaing untuk menciptakan berbagai 

kebutuhan konsumen yang semakin tinggi dan semakin cerdas dalam memilih 

kebutuhannya. Dapat dilihat dari sektor dunia usaha yang telah menjadi salah 

satu arena persaingan dan tidak ada henti-hentinya bagi perusahaan-

perusahaan yang berperan di dalamnya, termasuk usaha di bidang restoran 

dan cafe. 

Perkembangan bisnis makanan, khususnya restoran saat ini membuat 

persaingan semakin ketat, dimana pembisnis tidak cukup menawarkan cita 

rasa dari makanan yang disajikan, melainkan para pembisnis juga bersaing 

dari segi harga, pelayanan, lokasi, suasana hingga kemudahan transaksi. Oleh 

karena itu para pengusaha restoran juga harus memberikan nilai tambah yang 

diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh loyalitas pelanggan dalam 

membeli produknya. 

Mempertahankan semua pelanggan yang ada pada umumnya akan lebih 

menguntungkan dibandingkan dengan pergantian pelanggan karena biaya 

untuk menarik pelanggan baru bisa lima kali lipat dari biaya mempertahankan 

seorang pelanggan yang sudah ada (Kotler, 2007). Loyalitas pelanggan 

merupakan hal yang sangat penting ditengah persaingan bisnis yang tinggi, 

karena dengan loyalitas akan bermanfaat bagi perkembangan jangka panjang 

perusahaan, menurut Kotler dan keller (2009). Tjiptono (2008) menyebutkan 
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lima faktor utama yang mempengaruhi loyalitas Konsumen, yaitu : 1). 

Kualitas Produk, 2). Kualitas layanan, 3). Emosional, 4). Harga dan 5). Biaya  

Kotler dan Keller (2007) Ekuitas Merek adalah nilai tambah yang 

diberikan pada produk atau jasa, nilai ini bisa dicerminkan dalam cara 

berpikir, merasa dan tindakan terhadap merek, harga, pangsa pasar dan 

profitabilitas yang dimiliki perusahaan. Nilai sebuah nama merek yang 

ditambahkan pada suatu produk merupakan gambaran dari ekuitas merek 

Killa, (2008) atau dapat dikatakan bahwa ekuitas merek (brand equity) adalah 

seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, 

nama, dan simbolnya yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan 

oleh suatu barang atau jasa kepada perusahaan atau para pelanggan 

perusahaan. 

Delgado (dalam ferrinnadewi, 2008), kepercayaan merek adalah 

kemampuan merek untuk dipercaya (Brand Reliability), yang bersumber pada 

keyakinan konsumen bahwa produk tersebut mampu memenuhi nilai yang 

dijadikan dan interaksi baik merek (brand intention) yang didasarkan pada 

konsumen bahwa merek tersebut mampu mengutamakan kepentingan 

konsumen. Menurut Kotler yang dikutip kembali oleh Tjiptono (2011) 

kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia persepsikan dibandingkan 

dengan harapannya. Lin (2011) menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan 

dihasilkan dari pengukuran produk dan layanan sesuai dengan pengalaman 
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sebelumnya  pelanggan mengevaluasi secara keseluruhan pada pengalaman 

mengkonsumsi. 

Penelitian ini dilakukan di KFC Pabuaran Purwokerto dengan alasan 

karena KFC merupakan Restoran cepat saji yang pertama hadir di Purwokerto 

juga menjadi salah satu contoh Restoran dengan ciri khas berupa ayam dan 

biasanya dalam satu bulan KFC mengeluarkan varian baru berupa makanan 

ataupun minuman, desain yang modern dan elegan  semakin menambah daya 

tarik bagi pelanggan untuk makan di KFC. Ketertarikan dalam melakukan 

penelitian mengenai mengenai Loyalits Pelanggan di KFC Pabuaran 

Purwokerto adalah ingin mengetahui seberapa besar pengaruh Ekuitas merek, 

Kepercayaan merek dan kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas pelanggan di 

KFC Pabuaran Purwokerto. 

Penelitian ini adalah penggabungan dari penelitian yang berjudul 

“Analisa Pengaruh Citra Merek (Brand Image) dan Kepercayaan Merek 

(Brand Trust) Terhadap Loyalitas Merek (Brand Loyalty) ADES PT. Ades 

Alfaindo Putra Setia” yang dilakukan oleh Danny Alexander Bastian 2014. 

Dari hasil penelitiannya menunjukan bahwa citra merek (brand image) 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap loyalitas merek 

(brand loyalty) dan kepercayaan merek (brand trust) mempunyai pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap Loyaitas merek (brand loyalty). 

“Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Dalam 

Membentuk Loyalitas Pelanggan” Yang Dilakukan Oleh Dwi Aryani Dan 

Febrina Rosinta 2010. Dari hasil penelitiannya menunjukan bahwa terdapat 
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pengaruh yang kuat dan positif antara variabel kualitas layanan terhadap 

kepuasan pelanggan. “Pengaruh Brand Trust Dan Brand Equity Terhadap 

Loyalitas konsumen pada produk Kosmetik Wardah (Survey Konsumen pada 

PT. Paragon technologi And inovation Cabang pekanbaru)” Terhadap 

Loyalitas pelanggan(Studi pada pelanggan Supermarket Carrefour di 

Semarang)” Endang Tjahjaningsih 2013. Dari hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa promosi dan kepuasan pelanggan terbukti berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah Brand Equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Customer Loyalty KFC Pabuaran Purwokerto? 

2. Apakah Brand Trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Customer Loyalty KFC Pabuaran Purwokerto?  

3. Apakah Customer Satisfaction berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap  Customer Loyalty  KFC Pabuaran Purwokerto?  

4. Apakah Brand Equity, Brand Trust dan Customer Satisfaction 

berpengaruh secara silmutan terhadap Customer Loyalty KFC Pabuaran 

Purwokerto? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Membuktikan pengaruh positif dan signifikan  Brand Equity terhadap 

Customer Loyalty KFC Pabuaran Purwokerto. 
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2. Membuktikan pengaruh positif dan signifikan  Brand Trust terhadap 

Customer Loyalty KFC Pabuaran Purwokerto. 

3. Membuktikan pengaruh positif dan signifikan Customer Satisfaction 

terhadap Customer Loyalty KFC Pabuaran Purwokerto. 

4. Membuktikan pengaruh positif dan signifikan  Brand Equity, Brand 

Trust, dan Customer Satisfaction secara silmutan terhadap Customer 

Loyalty KFC Pabuaran Purwokerto. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk menyelesaikan 

pendidikan yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan sampai sejauh mana teori-teori yang didapat selama di 

bangku perkuliahan dapat diterapakan dalam dunia nyata. 

2. Bagi Perusahaan 

Dapat digunakan sebagai bahan informasi, dasar masukan dan 

bahan pertimbangan perusahaan untuk meningkatkan kesetiaan 

pelanggan terhadap produk yang dijual. 

3. Bagi Peneliti lain. 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan yang dimiliki dalam mengkaji suatu permasalahan yang ada 

dilapangan sesuai dengan ilmu yang dipelajari dan sebagai bahan 

referensi untuk penelitian khususnya tentang Brand Equity, Brand Trust, 
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Customer Satisfaction dan  Customer Loyalty di KFC Pabuaran 

Purwokerto. 
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