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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Semarang merupakan salah satu kota berkembang di Indonesia yang 

memiliki potensi pasar yang baik (Detik.com, 2017) diunduh tanggal 16 Juli 2018. 

Dalam keterangan tertulis Pemkot Semarang, Rabu (14/5/2017), pada 2015 

tercatat laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Jawa Tengah sebesar 5,4% dan berada 

jauh di bawah Kota Semarang dengan LPE 5,79%. Sedangkan pada 2016 LPE 

Jawa Tengah turun menjadi 5,28%, sedangkan Kota Semarang naik menjadi 

5,8%. "Investasi di Kota Semarang meningkat signifikan, 2010 Sampai 2011, 

investasi yang masuk kurang dari Rp 1 triliun, tetapi per 2016 jumlah investasi di 

Kota Semarang meningkat tajam menjadi Rp 10,5 triliun," ujar wali kota yang 

mendapatkan penghargaan Wali Kota Terbaik Dunia kategori Pertumbuhan 

Dinamis Kota, dalam ajang Socrates Award, di Italia pada 2014. Dengan melihat 

potensi investasi yang begitu baik, tentunya hal ini menjadi indikator yang baik 

bagi berkembangan bisnis di kota Semarang. 

Salah satu industri yang saat ini sedang berkembang adalah Industri Kue 

dan Roti (Kontan.co.id, 2017) diunduh tanggal 17 Juli 2018.  Maulana Wahyu 

Jumantara, anggota Sub Sektor Bakery Gabungan Pengusaha Makanan Minuman 

(Gapmmi) mengatakan bahwa roti telah menempati urutan ketiga setelah nasi dan 

mi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Selain itu menurut Maulana 

yang mengutip data Euromonitor, pertumbuhan rata-rata periode (CAGR) 2010-

2014, bisnis roti dan kue Indonesia naik 14%. Sedangkan proyeksi pertumbuhan 

CAGR periode 2014-2020 untuk bisnis roti dan kue 10%. Sampai 2020, targetnya 

potensi bisnis roti dan kue nilainya mencapai Rp 20,5 triliun. 

Melihat tingginya nilai potensi dari perkembangan Industri Kue dan Roti, 

tentunya hal ini akan berimbas kepada tingginya permintaan dan munculnya para 

pemain baru dalam industri kue dan roti. Kemunculan para pemain baru tentunya 

akan membuat persaingan antar produsen menjadi semakin ketat. Oleh karena itu 

para produsen harus mencari cara untuk dapat mempertahankan loyalitas 
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pelanggan mereka sekaligus mencari pelanggan yang baru untuk menambah 

tingkat penjualan mereka. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan 

memperkuat brand image.  

Menurut Keller (1998) brand (merek) adalah nama, istilah, tanda, simbol, 

atau desain, atau kombinasi dari itu semua yang digunakan untuk 

mengidentifikasi produk dan jasa dari seorang pemasar atau kelompok pemasar 

dan membedakannya di dalam persaingan tersebut. Sehingga, kunci dari 

menciptakan suatu merek, berdasarkan dari penjelasan ini, yaitu memilih nama, 

logo, simbol, desain kemasan, atau atribut lain yang mengidentifikasi suatu 

produk dan membedakannya dengan yang lain. 

Hawkins, Best, & Coney dalam Išoraitė (2018) menyampaikan bahwa 

brand image adalah persepsi di dalam pikiran konsumen yang merupakan kesan 

yang baik terhadap suatu merek. 

Keller (1998) menyampaikan bahwa brand image (citra merek) dapat 

didefinisikan sebagai persepsi tentang sebuah merek yang merupakan cerminan 

dari asosiasi merek yang tertanam di ingatan konsumen. 

Aaker (1995) menyampaikan bahwa perusahaan di dalam menerapkan 

brand image harus berdasarkan kualitas dari merek tersebut, loyalitas konsumen 

pada merek, dan asosiasi yang ditetapkan pada merek tersebut. 

Simamora (2004) mengatakan citra adalah persepsi yang relatif konsisten 

dalam jangka waktu panjang. Sehingga tidak mudah untuk membentuk citra, citra 

sekali terbentuk akan sulit untuk mengubahnya. Citra yang dibentuk harus jelas 

dan memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan pesaingnya, saat perbedaan 

dan keunggulan merek dihadapkan dengan merek lain. Komponen citra merek 

(brand image) terdiri atas tiga bagian, yaitu: 

1) Citra perusahaan (corporate image), yaitu sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu barang 

atau jasa. 

2) Citra pemakai (user image), yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu barang atau jasa. 
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3) Citra produk (product image), yaitu sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap suatu barang atau jasa. 

Dengan memiliki brand image yang kuat konsumen akan mudah percaya 

terhadap suatu produk dan akan menjadi loyal terhadap merek tersebut. Hal ini 

diperkuat dengan hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh  Gadau 

(2016) bahwa citra merek mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas 

konsumen, Ayu (2012) juga menyatakan bahwa citra merek secara simultan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas konsumen. 

Di Semarang sendiri terdapat kurang lebih 32 produsen roti yang lokasinya 

tersebar di seluruh Kota Semarang. 

 

Tabel 1.1  

Daftar Nama Produsen Roti di Semarang 

No Nama Alamat 

1. Arlyn Cake & Bakery Jl. Kelud Raya No.9 

2. Amanda Brownies Jl. MH. Thamrin No.86 

3. Buana Bakery Jl. MT. Haryono No.689 

4. BreadLife Mal Ciputra, Lt. Dasar Unit UG.50 

5. Bread Talk Java Supermal Lt.Dasar 

6. Bahtera Cake & Bakery 
Jl. Panggung Mas Raya No.B-101, 

Tanah Mas 

7. Bread Top Jl. Anjasmoro Raya No.53 

8. Chanadia Jl. Pandanaran No.105B 

9. Dyriana Bakery & Café Jl. Pandanaran No.51A 

10. Elia Bakery 
Ruko Semarang Indah D14 No.23-

23A 

11. Excellent Bakery Jl. Letjen S Parman, 53 A 

12. Fancy Bakery Jl. Ngesrep Tim. V No.38F 

13. Holland Bakery Jl. Pandanaran No.21 

14. Imperial Bakery Indische Café Jl. Mentri Supeno No.3 



4 

 

 

15. Indah Cake & Bakery Jl. MT. Haryono No.773 

16. Jessy Cakes Jl. Brigjend Katamso No.36 

17. Linda Bakery Jl. Mayor Jend. Sutoyo No.85 

18. Maura Bakery 
Jl. Pierre Tendean, Ruko Sunindo 

Plaza No.9,  

19. Monic Bakery & Café Jl. Lamper Sari No.15A, 

20. Nizza Bakery Jl. Tegalsari Raya No.33 

21. Royal Cake & Bakery 
Jl. Gajah, Komplek Mutiara Gama 

Kav.10 

22. Swiss Deli Cake & Bakery Jl. Tlogosari Raya I No.43 

23. Selina Bakery Jl. KH Wahid Hasyim 132 

24. Serta Bakery & Cake Jl. MH. Thamrin No.34 

25. The Bakery Jl. MT. Haryono No. 655 

26. Toko Roti Rapi Jl. Kauman 

27. Toko Roti Seruni Jl. Pusponjolo barat raya no No.15 

28. Toko Roti Mertojoyo Jl. Mertojoyo No.110 

29. Venice Cake Semarang Jl. Gajahmada No.45 

30. Virgin Bakery & Cake Jl. Parangkusumo Raya No.16-18 

31. Vicka Bakery Jl. Puri Anjosmoro Raya No.68 

32. Wonder Bakery 
Jl. Gajah Raya, Ruko Mutiara Gama 

No. 31-32, 

Sumber: Survey peneliti. September (2018) 

 

Dari banyaknya produsen roti di Kota Semarang ada produsen yang cukup 

terkenal di Semarang yaitu Virgin Cake & Bakery, (Kompas.com, 2013) diunduh 

tanggal 10 Oktober 2018  “Sejak 2003, nama Virgin pun semakin terkenal. 

Bahkan, toko roti ini menjadi buah bibir di kalangan pengusaha bakery 

Semarang”. 

Virgin Cake & Bakery sendiri dirintis oleh Ibu Nanik Suteja dan Bapak 

Suteja Alim Wijaya sejak 1999. Usaha roti ini bermula dari hobi Ibu Nanik yang 

gemar membuat kue, yang kemudian timbul keinginan untuk membuat usaha 
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sendiri. Hingga saat ini Virgin Cake & Bakery telah memiliki tiga cabang yang 

tersebar di Kota Semarang, salah satunya yang beralamat di jalan Parang Kusumo 

Raya No. 18, Tlogosari, Semarang. Cabang tersebut merupakan toko roti yang 

pertama kali dibangun oleh Bapak Suteja dan Ibu Nanik sebelum mereka 

memutuskan untuk membuka cabang baru. Sebagai pemain lama tentu bukan 

merupakan perjuangan yang mudah  untuk tetap dapat bertahan di tengah 

banyaknya pesaing – pesaing yang selalu muncul dari waktu ke waktu, diperlukan 

berbagai upaya untuk menjaga agar loyalitas pelanggan terus terjaga. Salah 

satunya yaitu dengan membangun brand image yang kuat di mata para pelanggan.  

Untuk mendapatkan gambaran tentang konsumen yang membeli di Toko 

Roti Virgin Cake & Bakery yang beralamat di Jalan Parang Kusumo Raya No. 18, 

Tlogosari, Semarang. Peneliti melakukan kegiatan observasi yang telah dilakukan 

pada hari Selasa 16 Oktober 2018, pada jam 14.50 – 17.50. Yang menjadi subjek 

observasi adalah semua konsumen Virgin Cake & Bakery yang masuk ke dalam 

toko dan melakukan pembelian. Dari hasil pengamatan ditemukan bahwa 

sebanyak 345 orang yang melakukan pembelian selama kurun waktu pengamatan 

dilakukan. Konsumen tersebut terdiri dari 70 orang konsumen laki – laki dan 275 

orang konsumen perempuan, sehingga jika dihitung dengan menggunakan 

presentase, maka 20,3% konsumen adalah pria dan 79,7% konsumen adalah 

wanita. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa wanita merupakan konsumen 

terbesar dari Virgin Cake & Bakery, oleh karena itu responden wanita akan dapat 

memberikan gambaran yang lebih baik pada penelitian ini. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis memilih judul penelitian 

sebagai berikut: Analisis Pengaruh Citra Perusahaan, Citra Pemakai, Dan Citra 

Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus Pada Perempuan Pelanggan 

Virgin Cake & Bakery Semarang). 

 

1.2. Perumusan Dan Pembatasan Masalah 

- Apakah citra perusahaan (corporate image) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan? 
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- Apakah citra pemakai (user image) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan? 

- Apakah citra produk (product image) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas? 

- Apakah citra perusahaan (corporate image), citra pemakai (user 

image), dan citra produk (product image) secara bersama – sama 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan? 

 

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui pengaruh citra perusahaan (corporate image) 

terhadap loyalitas pelanggan. 

2) Untuk mengetahui pengaruh citra pemakai (user image) terhadap 

loyalitas pelanggan. 

3) Untuk mengetahui pengaruh citra produk (product image) terhadap 

loyalitas pelanggan. 

4) Untuk mengetahui pengaruh citra perusahaan (corporate image), citra 

pemakai (user image), dan citra produk (product image) terhadap 

loyalitas pelanggan. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca atau pihak 

– pihak lain yang berkepentingan. Manfaatnya yaitu: 

1. Akademisi dan peneliti lain 

Penelitian ini berhubungan dengan mata kuliah manajemen 

pemasaran.Sehingga dengan adanya penelitian ini penulis dan pihak – 

pihak yang berkepentingan dapat lebih memahami dan menambah 

referensi tentang citra perusahaan (corporate image), citra pemakai 

(user image), dan citra produk (product image) dan loyalitas 

pelanggan. 

2. Perusahaan 
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Penelitian ini diharapakan dapat memberikan gambaran sekaligus 

menjadi pertimbangan dalam mengembangkan perusahaan terutama 

tentang meningkatkan nilai citra perusahaan (corporate image), citra 

pemakai (user image), dan citra produk (product image) di mata para 

pelanggan. 


