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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh sikap konsumen KFC 

Indonesia generasi milenial pada program CSR #BudayaBeberes terhadap citra 

perusahaan KFC Indonesia di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan dan korelasi antara variabel sikap konsumen 

KFC Indonesia generasi milenial pada program CSR #BudayaBeberes dengan 

variabel citra perusahaan KFC Indonesia di Surabaya.  

Pengaruh variabel X terhadap variabel Y memiliki arah yang positif yang 

artinya semakin positif sikap konsumen KFC Indonesia generasi milenial pada 

program CSR #BudayaBeberes, maka semakin positif pula citra perusahaan KFC 

Indonesia di Surabaya. 

Konsumen milenial sebagai university-age consumers umumnya memiliki 

sikap yang sangat positif pada kampanye Cause Related Marketing (CRM) (Bucic 

et al., 2012). Hal ini membuat sikap mereka terhadap program CSR 

#BudayaBeberes sangat positif. Menurut Taylor (2019), milenial memiliki simpati 

terhadap permasalahan etika perusahaan. Para milenial percaya bahwa mereka 

dapat membuat perbedaan di dunia, sehingga mereka aktif berkontribusi dalam 

menyejahterakan masyarakat dan memiliki semangat kewarnegaraan (Howe & 

Strauss, 2000). 

Alhasil, citra perusahaan KFC Indonesia di Surabaya positif di mata konsumen 

milenial. Perubahan citra perusahaan setelah program CRM bergantung pada 

apakah masyarakat, khususnya konsumen milenial, sadar akan program CRM, 

memahami alasan perusahaan melakukan CRM, dan seberapa besar peran 

perusahaan (Lerro, 2019) Program CSR #BudayaBeberes membuat konsumen 

milenial merasa terlibat secara mental dan emosional dengan perusahaan, sehingga 

dapat tercipta citra perusahaan yang positif.  

 

 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

V-180 

SKRIPSI                                               PENGARUH SIKAP KONSUMEN…              CHRISTINA AGUSTIANA 

 

5.2 Saran 

Penelitian ini menjelaskan mengenai pengaruh sikap konsumen KFC Indonesia 

generasi milenial pada program CSR #Budayabeberes terhadap citra perusahaan 

KFC Indonesia di Surabaya. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar 

dapat meneliti melalui pendekatan kualitatif untuk menjadi bahan penelitian lebih 

lanjut. Pendekatan kualitatif dapat mengupas lebih dalam dan detail mengenai 

makna sosial dari adanya fenomena #BudayaBeberes. 

Selain itu, karena adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi citra 

perusahaan yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Maka peneliti menyarankan 

kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan menggunakan 

faktor lain sebagai variabel yang sekiranya mempengaruhi citra perusahaan KFC 

Indonesia di Surabaya. Kedua hal ini dapat membantu pengembangan studi 

mengenai sikap konsumen, CSR, dan khususnya citra perusahaan.  

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan kepada KFC Indonesia di 

Surabaya untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta masyarakat 

sekitar. KFC Indonesia di Surabaya dapat meningkatkan kepedulian terhadap 

lingkungan dengan membuat berbagai program atau kebijakan yang dapat membuat 

lingkungan menjadi lebih hijau dan sehat. Melibatkan masyarakat dalam program 

tersebut juga sangat penting supaya menjadi program yang berkelanjutan. 

Selain itu, perusahaan juga dapat meningkatkan kepeduliannya terhadap 

masyarakat dengan memperhatikan isu dominan yang berkembang di masyarakat. 

Seperti isu lingkungan, isu hak asasi manusia, isu hak buruh, isu kemiskinan, dan 

lain sebagainya. KFC Indonesia di Surabaya juga dapat menggagas program CSR 

lainnya, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 


