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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Cepatnya laju pertumbuhan ekonomi diikuti dengan banyaknya perusahaan, 

hal ini akan mendorong adanya persaingan, terutama bagi perusahaan yang 

bergerak dalam bidang yang sejenis, tentu setiap perusahaan terpengaruh dalam 

hal memasarkan produk-produk yang dihasilkan agar dapat diterima oleh 

konsumen melalui berbagai cara. Keberadaan merek atau brand dianggap sebagai 

pilar bisnis sehingga nama, simbol, tanda atau desain ditujukan untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual dan 

untuk membedakannya dari para pesaing seperti memiliki keunikan dan ciri khas 

produk yang dipasarkan. Menurut Kotler dan Keller (2016, p.2) dengan adanya 

merek, akan mempermudah ingatan konsumen untuk melakukan pembelian. 

Selain itu, persepsi konsumen yang positif terhadap suatu merek akan 

menimbulkan citra positif pada merek tersebut, sehingga lebih memungkinkan 

untuk melakukan pembelian untuk kedua kalinya. Untuk memahami sekaligus 

menarik minat pembelian kembali, maka perusahaan harus memiliki citra merek 

atau brand image positif dan kepercayaan merek atau brand trust yang kuat 

dibenak konsumen. Adapun menurut Kahle dan Kim (2006, p.4) brand image 

adalah serangkaian hal yang memiliki faktor diantaranya nama, ketentuan, 

simbol-simbol istilah desain atau kombinasi keseluruhan. Faktor-faktor tersebut 

yang akan mengidentifikasi sebuah brand tertentu, dengan persaingan yang  
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meningkat, hanya produk yang memiliki brand image yang kuat yang tetap 

mampu bersaing dan mampu untuk menguasai pasar. Brand image memiliki efek 

terhadap timbulnya repurchase intention menurut jurnal dari Chen & Hsieh 

(2011, p.2) semakin tinggi brand image yang dipersepsikan konsumen, semakin 

tinggi pula minat konsumen untuk melakukan pembelian kembali. Kepercayaan 

merek juga penting dalam suatu minat pembelian karena digambarkan sebagai 

kerelaan individu mempercayai kemampuan merek untuk memuaskan 

kebutuhannya menurut Kumar (2008, p.69) brand trust memainkan peranan 

penting dalam mengurangi ketidakpastian dalam pembelian kembali. Terjadinya 

pembelian kembali oleh konsumen merupakan salah satu kesuksesan sebuah 

produk. Repurchase intention sebagai salah satu ciri bahwa konsumen percaya 

dan telah mengenal produk. Timbulnya repurchase intention dipengaruhi oleh hal 

positif yang dialami pada saat pembelian pertama. 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa brand image 

dilakukan perusahaan untuk informasi tentang merek selain yang bersifat verbal 

dan visual yang ada dalam ingatan serta membawa suatu makna dari merek 

tersebut kepada konsumennya, kemudian setelah masyarakat mengetahui 

informasi mengenai merek tersebut maka timbul suatu brand trust yang 

digambarkan sebagai kerelaan individu mempercayai kemampuan merek untuk 

memuaskan kebutuhannya. Adanya brand image dan brand trust juga hendaknya 

mampu menciptakan kesan yang baik bagi pelanggan yang mengkonsumsi 

produk. Jika suatu merek mampu memberikan kepuasan, maka merek tersebut 

telah memenuhi alasan keinginan membeli dan pembelian pasti akan meningkat, 
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dengan timbul suatu minat untuk membeli kembali produk tersebut (repurchase 

intention). 

Dalam penelitian ini, akan menelaah lebih lanjut bagaimana brand image 

dan brand trust yang diimplementasikan oleh salah satu industri kafe yang berada 

di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya gaya hidup terutama bisnis kuliner 

dalam bidang gerai kopi mengalami perluasan fungsi di mana dulu kedai kopi 

hanya sebagai jawaban atas kebutuhan minuman. Menurut informasi yang dilansir 

dari situs www.bbc.com (2018), kopi Indonesia, yaitu kopi yang dibudidayakan 

dan diekspor dari Indonesia, saat ini menempati peringkat keempat terbesar di 

dunia dari segi hasil produksi sebanyak 648.000 ton, setelah Brazil, Vietnam dan 

Kolombia. Namun pada zaman sekarang ini kedai kopi menjadi tempat untuk 

penunjang kegiatan kerja, tempat untuk mencari pengakuan diri dan tempat untuk 

menghabiskan waktu. Gerai-gerai kopi yang menjamur di Indonesia tidak hanya 

sebatas hanya menjual kopi namun juga menawarkan minuman olahan kreatif 

berbahan dasar kopi dan bahkan minuman yang tidak berbahan dasar kopi seperti 

teh dan jus untuk memperluas jangkauan pasar selain itu menawarkan juga 

makanan atau snack pelengkap seperti sandwich, cake, salad. Belum ditambah 

lagi dengan strategi pemasaran yang tidak hanya terhadap produk namun juga 

store atmosphere gerai yang memiliki ciri khas membangun diferensiasi tersendiri 

terhadap masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, industri kafe di Indonesia 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan (www.bps.go.id, 2017) 
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Gambar 1.1  Pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman Terhadap PDB 

Nasional (TW I 2014- TW III 2017) 

 

 

 

 

 

 

Sumber: www.bps.go.id, 2017 

Berdasarkan gambar 1.1 diketahui bahwa sektor pertumbuhan dan minuman 

pada tahun 2014 sebesar 9,42 % dan PDB nasional sebanyak 5,21% kemudian 

pada tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 7,64% dengan PDB nasional sebanyak 

5,01% kemudian di tahun selanjutnya meningkat tahun 2016 sebanyak 8,13% 

dengan PDB nasional 5,19%, dan semakin tahun semakin meningkat pada tahun 

2017 sektor pertumbuhan dan minuman sebesar 8,25% dengan PDB nasional 

sebanyak 5,01% dan untuk tahun 2018 sebesar 9,46% dengan PDB nasional 

sebanyak 5,06%, telah melampaui pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 

5,00%. 

Masyarakat Indonesia merupakan tipe masyarakat yang tingkat 

konsumtifnya paling tinggi. Dominannya, masyarakat Indonesia yang bergaya 

hidup konsumtif ada dalam bidang kuliner, konsumen pun tak hanya dari orang-

orang kelas atas, namun juga mahasiswa atau pelajar. Tak heran banyak 

pengusaha yang mendirikan kafe di kota-kota besar seperti di Jakarta, pasalnya 

kafe merupakan tempat makan yang asik sambil bersantai dan berbincang-bincang 

http://www.bps.go.id/
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bersama teman, kafe juga tempat paling nyaman untuk menghindari hiruk-pikuk 

kota dan kejenuhan para pekerja kantoran sering menjadikan kafe sebagai tempat 

meeting dengan rekan kerja bisnisnya, Kafe Excelso contohnya, konsep kafe kopi 

yang dibuat berkelas internasional dengan sasaran konsumen untuk kelas 

menengah ke atas yang tinggal di daerah kota-kota besar, hal ini dibuktikan 

melalui menu makanan dan minuman diatas Rp 50.000 dengan target masyarakat 

kantoran yang sudah bekerja. Excelso memposisikan dirinya sebagai kafe pilihan 

untuk meeting dengan klien atau rekan kerja karena letak Kafe Excelso yang 

strategis seperti di mal dan perkantoran dan juga menjadikan kopi sebagai gaya 

hidup untuk membantu menyelesaikan rutinitas pekerjaan. Excelso juga mengajak 

masyarakat untuk berbagi pengalaman dan mengedukasi masyarakat mengenai 

rasa kopi lokal sesungguhnya. Meski mengusung konsep internasional dan bahasa 

inggris sebagai bahasa yang digunakan untuk brand serta nama-nama dalam 

pilihan menunya, nyatanya bahan baku Excelso semuanya asli dari tanah 

Indonesia sehingga cita rasa kopi yang ditawarkan Excelso pun telah disesuaikan 

dengan selera Indonesia. Kafe Excelso berdiri sejak September 1991. Gerai ini 

pertama kali dibuka di Plaza Indonesia, Jakarta. Sejak didirikan sampai dengan 

saat ini, Excelso terus berkembang dalam jumlah gerai, konsep pelayanan, desain 

serta jenis kopi, makanan dan minuman yang disajikan (www.excelso-cafe.com, 

2016) 

Namun, merek tersebut baru mengalami masa kejayaan dimulai sekitar 

tahun 2012, menurut artikel tribunnews.com (Sumurung, 2012) memasuki tahun 

tersebut Excelso mulai mendapatkan berbagai penghargaan seperti “Superbrands 
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2012 untuk kategori Kafé”, kemudian pada tahun 2013 mendapatkan penghargaan 

“Master Service Award” dan yang terbaru pada tahun 2018 yaitu “Digital Popular 

Brand Award”. Excelso kini menyediakan berbagai ragam menu makanan dan 

minuman yang tidak hanya berbahan dasar kopi serta jumlah gerai Excelso saat 

ini telah mencapai  126 buah gerai yang tersebar di lebih dari 30  kota di 

Indonesia. Bertahannya Excelso selama 28 tahun di Indonesia, mengalami 

ekspansi bisnis yang cukup pesat, terbukti dengan semakin bertambahnya gerai 

baru di kota-kota besar maupun di luar negeri seperti di Hongkong dan China. 

Membuktikan bahwa masih adanya permintaan konsumen yang stabil dan 

cenderung bertambah. Permintaan pasar yang meningkat mungkin juga dari 

konsumen lama yang melakukan pembelian ulang.  

Melihat kondisi pangsa pasar atau industri kafe yang dikuasai oleh merek 

global, menjadi tantangan tersendiri bagi pihak Excelso sebagi merek kopi lokal, 

untuk memasarkan produknya di Indonesia Excelso berupaya menyampaikan ke 

publik mengenai konsep merek brand values yaitu “Serve with Heart, Give the 

Best, dan Get Higher” hal ini dilakukan melalui kegiatan pelayanan Excelso yang 

baik dan hal ini terbukti dari data artikel yang tertera pada artikel 

www.wartaekonomi.co.id (Bintang, 2018) Warta Ekonomi menggagas suatu 

kegiatan bertajuk Netizen Brand Choice Award 2018 yang bertujuan untuk 

memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang mampu membuat 

merek produknya menjadi merek pilihan warganet berdasarkan gaya hidup 

mereka dan Excelso termasuk kategori kafe pilihan netizen.  

 

http://www.wartaekonomi.co.id/
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Gambar 1.2 Top 5 Netizen Choice in Cafe Category Tahun 2018 

 

Sumber  : www.wartaekonomi.co.id (2018)  

Excelso dalam menjalankan bisnisnya tentu mengharapkan memiliki citra 

merek yang positif dalam benak konsumen. Berbagai kegiatan demi 

meningkatkan brand image dan brand trust terkait agar merek tersebut dapat 

menjadi merek yang diminati oleh konsumen. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

persaingan industri kafe semakin ketat karena banyaknya pemain lama maupun 

baru. Terlebih Excelso adalah brand lokal yang cukup lama. Oleh karena itu, 

ingin meneliti apakah brand image dan brand trust menjadi kekuatan dalam 

mempertahankan pelanggan agar pelanggan tidak beralih ke kompetitor, maka 

judul penelitian yang diangkat adalah “pengaruh brand image dan brand trust 

Kafe Excelso wilayah Jakarta terhadap repurchase intention” 

 

1.2   Rumusan Masalah 

 Salah satu strategi komunikasi dalam public relations adalah dengan 

menggunakan brand image dan brand trust. Dengan adanya merek, akan 

mempermudah ingatan konsumen untuk melakukan pembelian. Produk yang 

memiliki brand image yang kuat yang tetap mampu bersaing dan mampu untuk 

http://www.wartaekonomi.co.id/
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menguasai pasar terlebih persaingan bisnis di industri food and beverages 

membutuhkan perusahaan agar dapat diterima oleh konsumen melalui berbagai 

cara. Adanya kepercayaan merek juga penting untuk mengambil tindakan minat 

pembelian kembali karena kepercayaan merek terbangun oleh adanya harapan 

bahwa pihak lain akan bertindak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

konsumen sebagai landasan untuk bersaing dengan kompetitornya,  

 Brand Excelso mendapatkan penghargaan Superbrands 2012 untuk 

kategori kafe dan masuk dalam Top 5 Netizen Choice in Cafe Category tahun 

2018 berdasarkan permasalahan ini, penelitian ini ingin melihat seberapa besar 

pengaruh brand image dan brand trust yang dilakukan oleh Excelso terhadap 

minat pembelian kembali konsumen. Dengan menyasar kalangan menengah atas, 

dilakukan survei kepada konsumen Kafe Excelso di wilayah Jakarta. 

 

1.3   Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai bagaimana nantinya brand 

image dan brand trust memengaruhi repurchase intention, menjabarkan beberapa 

pertanyaan yang menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut. 

1. Apakah terdapat pengaruh brand image Kafe Excelso terhadap repurchase 

intention? 

2. Seberapa besar pengaruh brand image kafe Excelso terhadap repurchase 

intention? 

3. Apakah terdapat pengaruh brand trust Kafe Excelso terhadap repurchase 

intention? 
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4. Seberapa besar pengaruh brand trust Kafe Excelso terhadap repurchase 

intention? 

5. Apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama brand image dan brand 

trust Kafe Excelso terhadap repurchase intention? 

6. Seberapa besar pengaruh secara bersama-sama brand image dan brand 

trust Kafe Excelso terhadap repurchase intention? 

1.4   Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa brand image dan brand 

trust dapat berguna untuk menjadi salah satu strategi pemasaran dalam 

menghadapi persaingan produk, hingga minat pembelian kembali yang positif dari 

masyarakat.  Berikut beberapa tujuan penelitian ini sebagai berikut.  

1. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh brand image Kafe Excelso 

terhadap repurchase intention   

2. Mengetahui besar pengaruh brand image Kafe Excelso terhadap 

repurchase intention   

3. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh brand trust Kafe Excelso 

terhadap repurchase intention  

4. Mengetahui besar pengaruh brand trust Kafe Excelso terhadap 

repurchase intention  

5. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara bersama-sama brand 

image dan brand trust Kafe Excelso terhadap repurchase intention  

6. Mengetahui besar pengaruh secara bersama-sama brand image dan 

brand trust Kafe Excelso terhadap repurchase intention. 
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1.5   Kegunaan Penelitian 

1.5.1 Kegunaan Akademis 

Dilihat secara akademis, penelitian ini memiliki dua manfaat. Pertama, 

diharapkan dapat memperkaya kajian komunikasi pemasaran khususnya 

branding product yaitu brand image dan brand trust dalam meningkatkan 

pengaruh minat beli ulang yang berfokus pada bidang gerai makanan dan 

minuman ataupun gerai industri kopi. Kedua, dapat memberikan kontribusi 

dalam bidang public relations sebagai dasar pertimbangan khususnya 

variabel brand image dan brand trust serta menjadi bahan informasi dan 

referensi terutama untuk penelitian kuantitatif sejenis.   

1.5.2 Kegunaan Praktis 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu para praktisi 

public relations tentang ketepatan dalam pemilihan branding productnya 

yang sesuai dengan sasaran dan objectives dari sebuah brand. Penelitian ini 

juga berharap perusahaan dapat mengembangkan strategi brand image dan 

brand trust yang lebih baik lagi untuk menarik konsumen melakukan  minat 

pembelian ulang terhadap produk yang dijual oleh perusahaan. 

1.5.3 Keterbatasan Penelitian 

Berikut adalah keterbatasan dalam penelitian ini, 

1. Adanya keterbatasan informasi penelitian saat peneliti mencari data-data 

pendukung dari berbagai sumber karena tidak banyak survei mengenai 

Kafe Excelso di Indonesia.  

2. Penggunaan taktik komunikasi pemasaran dalam penelitian ini hanya pada 
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brand image dan brand trust saja. Sedangkan dalam branding masih 

banyak taktik lain yang dapat diimplementasikan untuk memengaruhi 

minat pembelian kembali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


