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BAB I 

PENDAHULUAN 
  

A. LATAR BELAKANG 

Perusahaan mempunyai tujuan akhir yaitu memiliki pelanggan yang 

loyal. Loyalitas pelanggan dapat menjamin kontinuitas perusahaan dalam 

jangka panjang. Pada dasarnya loyalitas pelanggan dapat diartikan sebagai 

kesetiaan seseorang terhadap suatu hal. Istilah loyalitas pelanggan sebetulnya 

berasal dari loyalitas merek yang mencerminkan loyalitas pelanggan pada 

merek tertentu (Fahmi, 2013). Mempertahankan loyalitas pelanggan menjadi 

kewajiban yang harus diutamakan daripada mendapatkan pelanggan baru. 

Loyalitas pelanggan tercipta melalui kepuasan pelanggan atas produk yang 

dikonsumsi, dimana pelanggan merasa harapannya terpenuhi sehingga 

mengarah kepada loyalitas (Andreas, 2016). 

Menurut Kartika & Kaihatu (2008) loyalitas pelanggan tidak terbentuk 

dalam waktu singkat tetapi melalui proses belajar dan berdasarkan hasil 

pengalaman konsumen itu sendiri melalui pembelian konsisten sepanjang 

waktu. Bila yang didapat sudah sesuai dengan harapan, maka proses 

pembelian ini terus berulang. Hal ini dapat dikatakan bahwa telah timbul 

adanya kesetiaan konsumen. Bila dari pengalamannya, konsumen tidak 

mendapatkan merek yang memuaskan maka tidak akan berhenti untuk 

mencoba merek-merek yang lain sampai mendapatkan produk atau jasa yang 

memenuhi kriteria mereka. Oleh karena itu pengaruh yang timbul dari sikap 
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mempertahankan produk yang digunakan dari pelanggan menjadikan sebuah 

keloyalitasan dari pelanggan terhadap suatu produk atau jasa (Dewi, 2012). 

Kualitas produk akan sangat menentukan pesat tidaknya suatu 

perusahaan karena dengan memiliki kualitas produk yang baik, konsumen 

akan tertarik untuk mencoba produk tersebut dan akan berpengaruh kepada 

kepuasan pelanggan, sehingga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. 

Semakin baik kualitas yang dimiliki oleh suatu produk maka hal tersebut 

akan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen akan produk yang ditawarkan 

sehingga tidak dipungkiri konsumen akan tertarik untuk melakukan 

pembelian ulang produk tersebut (Nela & Hakim, 2015). Menurut Kresna 

Murti & Putri (2012) kualitas produk yang baik akan membuat konsumen 

merasa puas dan loyal dalam pemakaian suatu produk. Tuntutan konsumen 

terhadap suatu produk, baik bentuk barang maupun jasa yang ditawarkan 

perusahaan semakin hari semakin meningkat. Konsumen akan mengharapkan 

produk yang dibelinya merupakan produk yang mempunyai kualitas yang 

baik.  

Menurut Chaeriah (2016) meningkatkan kualitas suatu produk 

menjadi salah satu strategi perusahaan dalam menarik perhatian para 

pelanggan. Semakin baik kualitas yang dimiliki oleh suatu produk maka hal 

tersebut akan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Kualitas produk 

menjadi salah satu faktor yang dapat membangun loyalitas pelanggan. Rahma 

(2007) menyatakan bahwa kualitas produk dan citra merek sangat 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Hal tersebut menarik untuk 
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diungkap keterkaitan antara kualitas produk dan citra merek terhadap 

loyalitas pelanggan.  

Menurut Kurnawati dkk (2014) konsumen yang memiliki loyalitas 

terhadap suatu merek akan terus melakukan pembelian ulang karena sudah 

percaya dan merasa puas sehingga konsumen tidak mudah tergiur dengan 

promosi dari pihak pesaing dan adanya kemauan untuk merekomendasikan 

merek tersebut kepada orang lain.  

Citra yang baik dari suatu merek dapat mengarahkan pada loyalitas 

konsumen terhadap suatu merek. Penting bagi suatu perusahaan untuk 

membangun citra dari merek yang dihasilkannya agar citra merek yang 

dibangun dapat dipersepsikan dengan baik oleh konsumen. Bagaimanapun 

juga citra merek yang baik ikut membantu terwujudnya loyalitas merek, 

sehingga merek tersebut dapat berkembang menjadi merek yang kuat 

dipasaran (Dennisa & Santoso, 2016).  

Citra merek yang positif akan memiliki keuntungan lebih karena 

membangun persepsi konsumen bahwa dengan citra merek yang dimiliki 

maka produk yang dihasilkan akan lebih berkualitas dibandingkan produk 

pesaing. Semakin kuat citra merek suatu produk maka akan semakin menarik 

keinginan konsumen untuk terus membeli dan menjadi pelanggan yang loyal 

terhadap citra merek tertentu (Sinaga, 2016). 

Aice berusaha menciptakan produk yang berkualitas dan mempunyai 

nilai lebih dari produk pesaing, terbukti sejak Aice mengeluarkan produk 

produk terbarunya di Outlet Aice. Hal tersebut mendapat respon yag sangat 
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baik oleh konsumen, di Indonesia ada berbagai merek es krim yang sudah 

dikenal masyarakat luas beberapa diantaranya yang dijual di supermarket 

adalah Walls dan Campina.  

Kemudian ada juga merek yang lebih berkelas yang biasanya dijumpai 

di mall seperti Haagen-Dazs, Baskin Robbins, Cold Stone, dan banyak 

lainnya yang dijual dengan harga yang lebih mahal.  Aice Ice Cream hadir 

untuk menjadi solusi. Merek es krim yang mulai booming sejak tahun 2016 

ini menawarkan berbagai produk es krim dengan rasa yang unik dan harga 

yang murah. Produk es krimnya hanya dibanderol dengan harga mulai 

Rp2.000,- hingga Rp10.000,- saja. (checkinjakarta.id, 2015-2018)  

Mulai dari es krim bentuk stik, cone, dan cup dengan berbagai rasa, 

Aic Ice Cream punya semuanya. Seperti yang paling unik yakni Aice Mango 

Slush dengan rasa yang hampir sama dengan buah mangga asli, serta yang 

lainnya seperti nanas, semangka, milk melon, cokelat, kopi, vanila, taro, 

stroberi, jagung manis, hingga banana crispy. Perusahaan yang berpusat di 

Singapura ini telah berdiri sejak November 2014 lalu. Aice Ice Cream 

memiliki misi untuk menjadi merek es krim terpopuler se-Asia Tenggara 

dengan memproduksi es krim berkualitas tinggi, lezat, sehat, dan inovatif 

untuk para konsumen. Saat ini, Aice Ice Cream sudah memiliki pasar di 

Indonesia dan Vietnam dan akan merambah ke Singapura, Thailand, dan juga 

Malaysia (checkinjakarta.id, 2015-2018). 

Es krim Aice meraih nilai tertinggi di industri es krim dan 

memenangkan Excellent Brand Awards 2017, Aice berhasil mendapatkan 

http://www.checkinjakarta.id/
http://www.checkinjakarta.id/
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penghargaan Excellent Brand Awards 2017 untuk kategori “Es Krim” pada 

tanggal 2 Agustus 2017. Sejajar dengan brand ternama lainnya seperti 

Indomie, Luwak Coffee, Kratingdaeng dan Yakult pada EBA 2017 ini Aice 

mendapatkan nilai predikat tertinggi di industri es krim. Tidak hanya prestasi 

itu saja, Aice juga  merupakan satu-satunya merek es krim yang dinobatkan 

sebagai 10 Makanan Ter-Viral pada tahun 2016 melalui sebuah artikel yang 

ditulis oleh media IDNTimes.com (jajanbeken.com, 2017). 

Menurut penelitian dan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang persepsi pelanggan dalam membangun 

loyalalitas pelanggan ice cream Aice berdasarkan data dari penelitian 

sebelumnya, sumber berita. Adapun variabel yang digunakan yaitu kualitas 

produk dan citra merek apakah berpengaruh secara signifikan terhadap 

pelanggan dalam menentukan loyalitas pelanggan Aice tersebut. Variabel 

tersebut digunakan karena sangat berhubungan dengan presepsi pelanggan 

dalam menentukan loyalitas pelanggan ice cream AIce. Berdasarkan 

fenomena tersebut maka dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

kualitas produk dan citra merek terhadap loyalitas pelanggan ice cream 

Aice (Studi pada Pelanggan di Outlet  Ice Cream  Aice Malang ). 

 

 

 

 

 

https://food.idntimes.com/dining-guide/erina-wardoyo/10-makanan-ini-jadi-viral-di-2016-anak-hits-pasti-pernah-coba-1
http://www.jajanbeken.com/
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang, peneliti dapat menganalisi dan menguji 

berkaitan dengan pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap loyalitas 

pelanggan ice cream Aice, maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana deskripsi kualitas produk, citra merek dan loyalitas pelanggan 

ice cream Aice ? 

2. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan ice 

cream Aice ? 

3. Apakah citra merek berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan ice cream 

Aice ? 

4. Apakah kualitas produk dan citra merek berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan ice cream Aice ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti menarik tujuan 

penelitian sebagai berikut:  

1. Untuk mendeskripsikan tentang kualitas produk, citra merek dan loyalitas 

pelanggan pada pelanggan ice cream Aice. 

2. Untuk menguji pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan 

ice cream Aice. 

3. Untuk menguji pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan ice 

ceam Aice. 
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4. Untuk menguji pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap

loyalitas pelanggan ice cream Aice.

D. MANFAAT PENELITIAN

Apabila tujuan penelitian ini tercapai maka diharapkan dapat 

memberikan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk : 

a. Bagi pemimpin perusahaan, diharapkan penelitian ini mampu memberikan

informasi lebih pada faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggan dalam

membentuk loyalitas pelanggan.

b. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan pembelajaran bagi penulis untuk

lebih menambah wawasan pada pelanggan khususnya pada faktor –faktor

yang mempengaruhi loyalitas pelanggan.
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