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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif mengenai pengaruh sikap 

konsumen KFC Indonesia generasi milenial pada program CSR (Corporate Social 

Responsibility) #BudayaBeberes terhadap citra perusahaan KFC Indonesia di 

Surabaya. Meskipun sudah dicanangkan sejak tahun 2017, program CSR yang 

ditujukan untuk melestarikan lingkungan ini masih menuai pro dan kontra dari 

warganet (Putri, 2019). 

Berbagai tanggapan dituangkan warganet pada kolom komentar akun FaceBook 

KFC ketika mengunggah status mengenai program CSR #BudayaBeberes. Menurut 

Mowen & Minor (2002, p. 180), pertukaran komentar, pemikiran atau ide-ide antara 

dua konsumen atau lebih merupakan Word of Mouth Communication. Mowen & 

Minor (2002, p. 180) menambahkan bahwa word of mouth menggambarkan 

pengalaman seseorang secara pribadi.  

Pengalaman pribadi merupakan salah satu dari enam faktor yang membentuk 

sikap seseorang (Azwar, 2016). Kelima faktor lainnya adalah kebudayaan, 

significant other, media massa, lembaga pendidikan dan lembaga agama, dan faktor 

emosi dalam individu. Sehingga komentar-komentar tersebut menunjukkan bahwa 

konsumen KFC mempunyai sikap tertentu pada program CSR #BudayaBeberes. 

Sikap memiliki pengaruh yang sangat kuat dan signifikan terhadap citra 

perusahaan (Lesmana, 2015). Sehingga apabila sikap yang dimiliki konsumen 

positif, maka citra perusahaan akan positif juga. Oleh karena itu, penting untuk 

menjelaskan bagaimana pengaruh sikap konsumen KFC Indonesia generasi 

milenial pada program CSR #BudayaBeberes terhadap citra perusahaan KFC 

Indonesia di Surabaya. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 

evaluasi bagi KFC Indonesia di Surabaya dalam menjalankan program CSR 

#BudayaBeberes. 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

I - 2 

SKRIPSI                                               PENGARUH SIKAP KONSUMEN…              CHRISTINA AGUSTIANA 

 

 

 

CSR merupakan komitmen dari pelaku bisnis untuk terus bertindak secara etis, 

legal, berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup 

karyawan beserta keluarganya, dan meningkatkan kualitas hidup komunitas lokal 

dan masyarakat secara lebih luas (Anatan, 2017). Ada berbagai faktor yang 

mendorong perusahaan melakukan kegiatan CSR. Baik karena regulasi yang 

berlaku, kebutuhan untuk mendongkrak citra, untuk mendapatkan legitimasi sosial, 

atau secara tulus dilakukan perusahaan karena kesadaran akan tanggung jawab 

sosial. 

Dalam proses perumusan hingga pelaksanaan program CSR, perusahaan 

membutuhkan dukungan serta partisipasi aktif dari stakeholders. Menurut Setiawan 

(2007), CSR dikatakan berhasil apabila terdapat partisipasi masyarakat di 

dalamnya, sehingga dapat dilaksanakan secara berkelanjutan (sustainable). 

Menurut Cohen dan Uphoff (1977) dalam Nurbaiti dan Bambang (2017), partisipasi 

masyarakat dalam program CSR terdapat pada empat tahapan. Pertama, pada tahap 

pengambilan keputusan atau perencanaan. Kedua, pada tahap pelaksanaan berupa 

sumbangan pemikiran, materi, dan tindakan. Ketiga, pada tahap menikmati hasil. 

Keempat, pada tahap evaluasi dengan memberikan umpan balik untuk pelaksanaan 

program selanjutnya. 

Ada dua faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi aktif 

dalam program CSR, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa 

karakteristik individu yang meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

motivasi, kemampuan finansial, pengalaman, dan sikap (Nurbaiti dan Bambang, 

2017). Sedangkan menurut Sunarti (2003), faktor eksternal adalah semua pihak luar 

yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap program CSR, seperti pengurus 

Desa, Pemerintah Daerah, NGO, tokoh masyarakat, dan pihak ketiga (LSM, 

Perguruan Tinggi, Yayasan Sosial). 

Sikap merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi seseorang 

untuk berpartisipasi dalam kegiatan CSR. Sikap merupakan kecenderungan dalam 

memberikan tanggapan terhadap suatu objek, baik disenangi maupun tidak 
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disenangi secara konsisten (Gordon Allpor dalam Firmansyah, 2018). Sikap dibagi 

menjadi tiga komponen yaitu afektif, kognitif, dan konatif. Sikap terbentuk dari 

adanya peristiwa komunikasi, sehingga sikap dapat digolongkan sebagai efek 

komunikasi (Brilianne, 2015).  

 Sikap dalam hal ini menjadi dasar bagaimana konsumen bertindak dan berpikir 

pada program CSR. Agar program CSR dapat mencapai keberhasilan, perusahan 

perlu melakukan riset mengenai sikap konsumen pada program tersebut. Riset 

dilakukan supaya perusahaan dapat mengetahui apakah stakeholder dapat 

menerima gagasan yang disampaikannya (Schiffman dan Kanuk, 2008). Di 

samping itu, riset mengenai sikap juga membantu perusahaan untuk mengevaluasi 

program yang dijalankan. Selain mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam 

program CSR, sikap masyarakat juga berkaitan dengan citra perusahaan. 

Pengaruh sikap terhadap citra ditunjukkan melalui penelitian yang dilakukan 

oleh Toiba & Widiarti (2008). Penelitian mengenai pengaruh sikap masyarakat 

pada program CSR PT. Tanindo Subur Prima terhadap citra merek menunjukkan 

bahwa sikap masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap citra merek benih 

jagung hibrida BISI 2.  

Citra merupakan seperangkat keyakinan, ide, dan kesan seseorang terhadap 

suatu objek tertentu (Ruslan, 2010). Dalam penelitian ini, peneliti berusaha 

menjelaskan pengaruh sikap konsumen terhadap citra perusahaan (corporate 

image). Menurut Anggoro (2002, p. 62) citra perusahaan merupakan keseluruhan 

dari citra suatu organisasi yang dibentuk oleh berbagai aspek yang ada di dalam 

organisasi tersebut. Citra perusahaan juga dapat mempengaruhi bagaimana 

konsumen memberikan respon terhadap sebuah produk atau layanan yang diberikan 

perusahaan tersebut. Menurut Kartikasari dkk. (2017), salah satu cara untuk 

membentuk, menciptakan, dan memperkuat citra perusahaan adalah dengan 

melakukan CSR. 

KFC Indonesia merupakan restoran cepat saji yang dimiliki oleh PT. Fast Food 

Indonesia Tbk (FFI) sejak tahun 1979. Hingga tahun 2018, perseroan telah 
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mengoperasikan sejumlah 689 gerai yang tersebar di 33 provinsi, di lebih dari 155 

kota di seluruh Indonesia. Di tahun 2018, perseroan memperkerjakan sekitar 16,162 

karyawan dengan nilai pendapatan lebih dari Rp6,02 triliun (PT. Fast Food 

Indonesia Tbk, 2018). 

Sepak terjangnya dalam bidang makanan cepat saji menghantarkan KFC 

Indonesia menjadi salah satu merek ternama di Indonesia. Hal ini dibuktikan 

dengan riset yang dilakukan oleh W & S Market Research tentang popularitas 

restoran makanan cepat saji di Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Riset 

menunjukkan bahwa sebanyak 55% responden Indonesia menyebut KFC ketika 

diminta untuk menyebutkan restoran cepat saji yang diketahui (Wibisono, 2017). 

Sehingga membuktikan bahwa KFC berada di top of mind orang Indonesia. 

Sebagai bentuk komitmennya dalam menyeimbangkan kepentingan usaha 

dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan, FFI melalui KFC Indonesia 

menggagas program CSR, salah satunya dalam bidang Lingkungan Hidup (PT. Fast 

Food Indonesia Tbk, 2017). Program CSR dalam bidang Lingkungan Hidup ini 

terdiri dari program #NoStrawMovement dan #BudayaBeberes. Namun dalam 

penelitian ini, peneliti hanya fokus pada program CSR #BudayaBeberes. 

Program CSR KFC Indonesia #BudayaBeberes merupakan kampanye 

manajemen sampah yang dilakukan di semua gerai KFC Indonesia. Program ini 

dilatarbelakangi oleh kesadaran KFC Indonesia bahwa pelestarian lingkungan 

adalah tanggung jawab bersama (PT. Fast Food Indonesia Tbk, 2017). Program 

CSR #BudayaBeberes ditujukan untuk mengajak konsumen melestarikan kembali 

budaya beberes setelah makan, yang saat ini jarang dilakukan (KFC, 2019). 

Berdasarkan pembagian jenis CSR oleh Kotler dan Lee (2005), program CSR 

#BudayaBeberes merupakan bentuk Corporate Social Marketing. Hal ini 

dikarenakan program CSR #BudayaBerberes bertujuan untuk mengubah perilaku 

masyarakat. Sebagaimana corporate social marketing yang merupakan program 

untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan 
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keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat kelestarian lingkungan hidup dapat terjaga. 

Pemilihan isu lingkungan hidup pada program CSR KFC Indonesia 

menyesuaikan dengan core business yang dijalankan. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa KFC Indonesia sebagai bisnis restoran dan makanan menghasilkan sampah 

organik maupun anorganik. Oleh karena itu, program ini digagas untuk 

mengedukasi masyarakat, khususnya konsumen KFC Indonesia, dalam memilah 

sampah dan meningkatkan kepedulian mereka terhadap lingkungan. 

Berdasarkan pernyataan Hendra Yuniarto, General Manager Marketing KFC 

Indonesia, program CSR #BudayaBeberes merupakan wujud kepedulian KFC 

Indonesia terhadap kelestarian lingkungan (Putri, 2019). Melalui program ini, KFC 

Indonesia ingin menanamkan budaya membereskan sisa makanan sendiri seusai 

makan dan mengedukasi konsumen mengenai pemilahan sampah. Nantinya, 

sampah yang dihasilkan akan didaur ulang dan dimanfaatkan untuk memproduksi 

berbagai souvenir KFC Indonesia (PT. Fast Food Indonesia Tbk, 2017). 

Sosialisasi mengenai program CSR KFC Indonesia dalam bidang lingkungan 

hidup dilakukan melalui acara “KFC Untuk Laut Indonesia”, sebuah instalasi 

edukasi tentang kondisi laut dan sampah Indonesia. Acara ini dilaksanakan di KFC 

Paramount Serpong pada 2 Februari - 3 Maret 2019 dan dihadiri oleh Sean Gelael, 

cucu pendiri KFC Indonesia sekaligus Brand Ambassador KFC Indonesia. 

Pada kesempatan tersebut Sean Gelael menyampaikan keprihatinannya 

terhadap kondisi laut Indonesia, serta mengajak anak muda untuk memiliki gaya 

hidup yang peduli lingkungan (Majalah Franchise, 2019). Ajakan Sean Gelael 

kepada anak muda ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, anak muda khususnya 

Generasi Milenial merupakan mayoritas konsumen inti restoran cepat saji menurut 

Kompas (2016) dalam Aulia, Makmur dan Hamid (2018). Hal ini dikarenakan oleh 

karakteristik generasi itu sendiri, yakni ingin serba cepat, informatif, produktif, dan 

efisien.  
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Sejak tahun 2016 KFC Indonesia juga melakukan berbagai inovasi produk serta 

layanan untuk menggaet segmen milenial (PT. Fast Food Indonesia, Tbk, 2019). 

Seperti membuat gerai tematik untuk menyasar milenial yang suka menghabiskan 

waktu di tempat yang hits dan trendy. Selain itu, KFC Indonesia juga bekerjasama 

dengan pihak ketiga untuk menyediakan layanan pembayaran non tunai, membuat 

counter KFC Coffee, serta menggunakan media sosial seperti FaceBook, Twitter, 

dan Instagram untuk berkomunikasi dengan para milenial. 

Menurut Stafford & Griffis (2008), generasi Milenial adalah mereka yang lahir 

pada rentang tahun 1980-2000. Generasi ini memiliki karakter yang unik yaitu 

akrab dengan penggunaan teknologi komunikasi, media dan teknologi digital. Oleh 

karena dibesarkan di tengah masa kemajuan teknologi, generasi milenial 

mempunyai ciri-ciri kreatif, informatif, mempunyai passion dan produktif (BPS, 

2018).  

Kajian lebih lanjut mengenai generasi milenial pada beberapa tahun belakangan 

memunculkan dua kelompok di dalam generasi tersebut, yaitu milenial muda dan 

milenial tua. Lapidos (2015) menjelaskan bahwa mereka yang lahir di tahun 90-an 

berbeda dengan mereka yang lahir di akhir 80-an karena keduanya berada di titik 

yang berbeda saat dua peristiwa penting terjadi, yaitu computing revolution dan 

krisis ekonomi 2008. 

Milenial tua sempat merasakan hidup di zaman kedudukan ekonomi yang 

optimistis, sementara milenial muda tumbuh di tengah perekonomian dunia 

mengalami krisis. Di saat yang sama, teknologi terutama smartphone terus 

berkembang. Perbedaannya, milenial tua baru menggunakan ponsel ketika berumur 

20-an. Sedangkan milenial muda sudah menggunakan teknologi sejak dini, 

sehingga lebih fanatik akan media sosial. Hal ini memunculkan perbedaan yang 

cukup signifikan antara milenial muda dan milenial tua. 

Terkait dengan ketertarikannya akan makanan cepat saji, milenial dan makanan 

cepat saji adalah dua hal yang hampir tidak terpisahkan di era yang serba instan saat 

ini. Dan mengonsumsi makanan cepat saji merupakan salah satu trend bagi generasi 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

I - 7 

SKRIPSI                                               PENGARUH SIKAP KONSUMEN…              CHRISTINA AGUSTIANA 

 

 

 

ini (Putra, 2018). Gerai makanan cepat saji juga merupakan tempat hangout favorit 

bagi generasi milenial. Terlebih lagi dengan adanya fasilitas Wi-Fi yang sangat 

relevan dengan kebutuhan generasi milenial saat ini. Penyajian makanan yang 

mudah dan cepat, serta atmosfer yang cozy membuat generasi milenial gemar 

mengunjungi restoran cepat saji dan menjadi salah satu konsumen inti. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 tentang 

Perlindungan Konsumen, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau 

jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” 

Sedangkan pengertian konsumen menurut Philip Kotler (2000) dalam Firmansyah 

(2018) adalah individu maupun rumah tangga yang membeli atau memperoleh 

barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Konsumen dapat berupa individu 

(perorangan) maupun kolektif (organisasi) (Firmansyah, 2018). 

Oleh karena program CSR #BudayaBeberes berlaku ketika konsumen 

menghabiskan produk KFC di gerai atau disebut dine-in, maka peneliti membatasi 

pengertian konsumen. Sehingga konsumen dalam penelitian ini adalah setiap orang 

yang membeli dan/atau memperoleh produk KFC yang kemudian menghabiskan 

produk tersebut di gerai KFC atau dine-in (makan di tempat). 

Peneliti memilih Kota Surabaya sebagai lokasi penelitian. Berdasarkan data dari 

situs resmi KFC (2016) menunjukkan bahwa jumlah gerai KFC terbanyak terdapat 

di Surabaya (Tabel 1.1). Selain itu, pemilihan lokasi penelitian ini juga didasarkan 

pada data bahwa Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia (Audi, 

2019). Apabila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase generasi 

milenial di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di pedesaan. Dibuktikan dengan 

data BPS (2018), yaitu sebanyak 55,01% generasi milenial tinggal di perkotaan dan 

44,99% di pedesaan. 
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Tabel 1.1 Jumlah gerai KFC dalam peringkat lima terbanyak 

No Lokasi Jumlah  

1 Surabaya 27 

2 Tangerang 26 

3 Jakarta Pusat 23 

4 Jakarta Selatan 21 

5 Jakarta Timur 19 
Sumber: KFCku.com (2016) 

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 (BPS Jatim, 2010), Kota Surabaya 

juga merupakan kota dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu 2.771.615 jiwa. 

Serta dengan jumlah generasi milenial terbanyak, jika dibandingkan dengan 

Malang dan Kediri yang juga merupakan kota besar di Jawa Timur. 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, peneliti memilih konsumen KFC Indonesia 

Generasi Milenial di Surabaya sebagai responden dalam penelitian pengaruh sikap 

konsumen pada program CSR #BudayaBeberes terhadap citra perusahaan KFC 

Indonesia di Surabaya. 

Berbagai tanggapan diberikan oleh warganet pada kolom komentar ketika akun 

FaceBook KFC mengunggah status mengenai #BudayaBeberes. Melalui unggahan 

tersebut, KFC justru menuai pro dan kontra dari warganet. Gambar 1.1 

menunjukkan beberapa tanggapan, baik yang pro maupun kontra terhadap program 

CSR #BudayaBeberes di FaceBook KFC (2019). 
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Gambar 1.1. Tanggapan warganet mengenai kampanye #BudayaBeberes 

Sumber: FaceBook KFC (2019) 

Berdasarkan tanggapan yang diberikan, terlihat bahwa terdapat pro kontra 

terkait dengan pelaksanaan program CSR #BudayaBeberes. Di satu sisi, cukup 

banyak warganet yang tidak setuju terhadap program CSR #BudayaBeberes. 
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Mereka pun enggan menerapkan program ini karena menganggap bahwa 

“pelanggan adalah raja” yang harus dilayani dengan baik. Mereka juga beranggapan 

bahwa apabila konsumen membereskan sendiri sisa makanannya, maka karyawan 

KFC hanya akan memakan gaji buta. Terdapat juga warganet yang berpikir bahwa 

program ini adalah dalih KFC Indonesia untuk mengurangi karyawannya.  

Di sisi lain, masih terdapat warganet yang setuju dan mendukung program CSR 

#BudayaBerberes. Dukungan tersebut diberikan oleh warganet yang memiliki 

kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan menghargai orang lain, yaitu 

dengan cara membantu sedikit dari pekerjaan karyawan yang membereskan sisa 

makanan. Beberapa dari mereka juga menceritakan bahwa budaya ini telah 

diterapkan pada gerai makanan cepat saji di negara-negara maju. 

Pertukaran komentar mengenai program CSR #BudayaBeberes tersebut 

menunjukkan adanya Word of Mouth Communication (WOM). Berdasarkan 

pengertian dari Mowen & Minor (2002, p. 180), Word of Mouth Communication 

adalah pertukaran komentar, pemikiran, atau ide-ide antara dua konsumen atau 

lebih. WOM berkaitan erat dengan citra perusahaan karena WOM merupakan salah 

satu sumber dari citra perusahaan (Normann, 1991). Selain itu, penelitian yang 

dilakukan oleh Putri & Amalia (2018) juga menunjukkan bahwa WOM 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra perusahaan. 

 “Corporate image is defined as the overall idea left in the buyer’s mind as a 

result of experiences, accumulative feelings, attitudes and ideas with the 

organizations ….” (Agboola dkk., 2016). Citra perusahaan merupakan kesan yang 

dimiliki konsumen berdasarkan pengalaman, perasaan, dan sikap terhadap 

perusahaan. Citra perusahaan meliputi layanan produk, perilaku perusahaan, 

lingkungan, dan komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan (Smith, 1995 dalam 

Fitriani, 2012). 

Menurut Arnould & Zinkhan (2005), membangun dan mengelola citra 

perusahaan adalah hal yang penting karena beberapa alasan diantaranya dapat 

merangsang penjualan; membangun nama baik perusahaan; membangun identitas 
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bagi karyawan; mempengaruhi investor dan lembaga-lembaga keuangan; 

memajukan hubungan baik dengan suatu komunitas, pemerintah, tokoh 

masyarakat, dan opinion leaders; dan untuk mendapatkan posisi dalam persaingan. 

Urgensi sebuah citra bagi perusahaan membuat citra perusahaan penting untuk 

diteliti (Danusaputra, 1995 dalam Soemirat & Ardianto 2010). Dengan melakukan 

penelitian citra, perusahaan dapat mengetahui secara pasti sikap publik terhadap 

organisasi maupun produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan (Danusaputra, 

1995 dalam Soemirat & Ardianto, 2010). Selain itu, perusahaan juga dapat 

mengetahui apa yang disukai dan tidak disukai publik tentang perusahaan. Alhasil 

perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam membuat 

kebijakan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana 

pengaruh sikap konsumen KFC Indonesia generasi milenial pada program CSR 

#BudayaBeberes terhadap citra perusahaan KFC Indonesia di Surabaya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh sikap konsumen KFC Indonesia generasi milenial pada 

program CSR #BudayaBeberes terhadap citra KFC Indonesia di Surabaya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh sikap konsumen KFC 

Indonesia generasi milenial pada program CSR #BudayaBeberes terhadap citra 

KFC Indonesia di Surabaya. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan tentang CSR dan citra perusahaan, serta menjadi 

referensi mengenai pengaruh sikap konsumen pada CSR terhadap citra perusahaan. 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan 

evaluasi, khususnya bagi KFC Indonesia di Surabaya dalam menjalankan program 

CSR #BudayaBeberes. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

bagi perusahaan lain yang juga menjalankan program CSR. 

 

1.5 Kerangka Teori 

1.5.1 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Penggunaan istilah CSR dalam konteks global sudah dilakukan sejak 1970-an. 

Salah satu karya yang mempopulerkan istilah ini adalah buku Cannibals with 

Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business tahun 1998 oleh John 

Elkington (Nova, 2011). Keberadaan CSR menjadi penggerak bagi perusahaan dari 

berbagai penjuru dunia untuk terlibat dalam mensejahterakan masyarakat di 

sekitarnya. 

CSR merupakan komitmen dari pelaku bisnis untuk terus bertindak secara etis, 

legal, berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup 

karyawan beserta keluarganya, dan meningkatkan kualitas hidup komunitas lokal 

dan masyarakat secara lebih luas (Anatan, 2017). The World Business Council for 

Sustainable Development dalam Anatan (2017) mendefinisikan CSR sebagai 

komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, 

komunitas lokal, dan komunitas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan 

kualitas kehidupan. 

CSR merupakan salah satu program yang dijalankan Public Relations agar 

dapat berhubungan baik dengan masyarakat. Hubungan baik yang terjalin dengan 

masyarakat sangat dibutuhkan perusahaan untuk memperoleh legitimasi sosial. 
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CSR juga dilakukan untuk meningkatkan citra perusahaan, melalui hubungan 

timbal balik dan meraih kepercayaan (Fitriani, 2012). 

Program CSR juga sangat membantu dalam mendongkrak citra perusahaan di 

mata publik (Nova, 2011). Melalui program CSR, masyarakat bisa merasakan 

manfaat dari keberadaan perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu citra 

perusahaan lebih mudah terjaga ketika banyak pihak memiliki keterikatan 

emosional yang positif dengan perusahaan (Nova, 2011). 

Menurut Ambadar (2008) dalam Fitriani (2012), terdapat beberapa motivasi dan 

manfaat yang diharapkan perusahaan dengan melakukan CSR yaitu (1) perusahaan 

terhindar dari reputasi negatif perusak lingkungan yang hanya mengejar 

keuntungan jangka pendek tanpa memperdulikan akibat dari perilaku buruk 

perusahaan, (2) kerangka kerja etis yang kokoh dapat membantu para manajer dan 

karyawan menghadapi masalah seperti permintaan lapangan kerja di lingkungan 

dimana perusahaan bekerja, (3) perusahaan mendapat rasa hormat dari kelompok 

inti masyarakat yang membutuhkan keberadaan perusahaan khususnya dalam hal 

penyediaan lapangan pekerjaan, (4) perilaku etis perusahaan aman dari gangguan 

lingkungan sekitar sehingga dapat beroperasi secara lancar. 

Di Indonesia, pemerintah mewajibkan perusahaan untuk melakukan kegiatan 

CSR, bahkan hal ini telah diatur oleh undang-undang. Diantaranya Undang-Undang 

No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47 

Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. 

Regulasi ini dibuat dengan harapan agar perusahaan tidak hanya berfokus pada 

keuntungan (profit) semata, namun juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian 

lingkungan (planet), dan kesejahteraan masyarakat (people). 

John Elkington dalam Nova (2011) mengemas CSR ke dalam tiga fokus yaitu 

3P, singkatan dari Profit, Planet dan People. Profit, planet, dan people disebut juga 

Triple Bottom Line yang mendasari pelaksanaan kegiatan CSR dimana mencakup 

sosial, ekonomi, dan lingkungan. Konsep ini menyatakan bahwa perusahaan harus 

lebih mengutamakan kepentingan stakeholders (semua pihak yang terlibat dan 
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terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan perusahaan) daripada kepentingan 

shareholder (pemegang saham) (Neviana, 2010). 

People menekankan bahwa praktik bisnis suatu perusahaan harus mendukung 

kepentingan tenaga kerja yang merupakan aset berharga dari perusahaan maupun 

negara. Seperti pembayaran upah yang wajar, lingkungan kerja yang aman dan jam 

kerja yang dapat ditoleransi. Bukan hanya itu, konsep ini juga mewajibkan 

perusahaan memperhatikan kesehatan dan pendidikan bagi tenaga kerja. 

Planet berarti ketika menggunakan energi sebuah perusahaan harus dapat 

mengelola sumber daya alam dengan baik, terutama yang tidak dapat diperbarui. 

Seperti dengan mengurangi hasil limbah produksi dan mengolah kembali menjadi 

limbah yang aman bagi lingkungan, mengurangi emisi CO2 ataupun pemakaian 

energy, melakukan penghijauan, penyediaan sarana air bersih, dan pengembangan 

pariwisata. 

Lalu profit berarti perusahaan sebagai lembaga usaha merupakan profit oriented 

atau berorientasi mencari keuntungan ekonomi untuk menjamin kelangsungan 

hidup perusahaan sehingga perusahaan dapat terus beroperasi dan berkembang. 

Namun lebih dari sekedar berorientasi pada keuntungan, perusahaan harus 

menciptakan fair trade dan ethical trade dalam berbisnis.  

Kotler dan Lee (2005) membagi CSR ke dalam enam jenis aktivitas program 

yaitu: 

1. Cause Related Marketing (Pemasaran terkait kegiatan sosial) 

Perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan persentase tertentu 

dari penghasilan untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya 

penjualan produk. 

2. Corporate Social Marketing (Pemasaran kemasyarakatan perusahaan) 

Perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk 

mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan 
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keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

3. Corporate Philanthropy (Kegiatan filantropis perusahaan) 

Perusahaan memberi sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk 

kalangan tertentu. 

4. Community Volunteering (Pekerja sosial kemasyarakatan secara sukarela) 

Perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan atau rekan agar 

menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-

organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran 

program. 

5. Cause Promotions (Promosi kegiatan sosial) 

Perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki 

perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu 

kegiatan sosial untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari 

masyarakat atau perekrutan tenaga sukarela untuk suatu kegiatan tertentu. 

6. Socially Responsible Business Practice (Praktik bisnis yang bertanggung 

jawab secara sosial) 

Perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang 

diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan investasi yang mendukung 

kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan 

memelihara lingkungan hidup. 

Berdasarkan pembagian CSR menurut Kotler dan Lee, program CSR 

#BudayaBeberes KFC Indonesia merupakan bentuk corporate social marketing. 

Melalui program ini, KFC Indonesia mengajak seluruh konsumennya untuk 

membereskan sisa makanannya sendiri seusai makan dan mengedukasi konsumen 

mengenai pemilahan sampah. Hal ini juga dilakukan KFC Indonesia untuk 

meningkatkan kesadaran konsumen akan pentingnya melestarikan lingkungan. 

Dengan demikian, program ini termasuk dalam corporate social marketing karena 

bertujuan mengubah perilaku masyarakat untuk meningkatkan kesehatan dan 

kelestarian lingkungan hidup. 
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CSR merupakan implementasi dari Community Development atau 

pengembangan masyarakat. Menurut Ife dalam Nurbaiti dan Bambang (2017) salah 

satu prinsip dari Community Development adalah partisipasi atau keterlibatan aktif 

semua pihak dalam masyarakat pada proses kegiatan CSR. 

Nasdian (2003) mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai proses aktif 

dimana inisiatif diambil oleh masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara berpikir 

mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) 

dimana mereka dapat melakukan kontrol efektif. Definisi ini memberi pengertian 

bahwa masyarakat diberi kemampuan untuk mengelola potensi yang dimiliki secara 

mandiri. 

Definisi lain dari Cohen dan Uphoff (1977) dalam Nurbaiti dan Bambang 

(2017) menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam 

proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana 

cara kerjanya; keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program dan keputusan 

yang telah ditetapkan melalui sumbangan sumberdaya atau bekerja sama dalam 

suatu organisasi; keterlibatan masyarakat menikmati manfaat dari pembangunan 

serta dalam evaluasi pelaksanaan program. 

Partisipasi masyarakat dalam program CSR mengacu pada empat tahapan 

menurut Cohen dan Uphoff (1977) dalam Nurbaiti dan Bambang (2017) yaitu: 

1. Tahap pengambilan keputusan atau perencanaan 

Diwujudkan dengan melibatkan masyarakat dalam rapat-rapat atau pada 

saat perencanaan suatu program. Pelibatan masyarakat dilakukan secara 

partisipatoris, yakni dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka di 

samping melakukan social mapping. Perusahaan harus melibatkan 

masyarakat agar program yang direncanakan dapat dilaksanakan secara 

berkelanjutan. 

2. Tahap pelaksanaan 

Inti dari pembangunan atau kegiatan CSR adalah pada tahap pelaksanaan. 

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat pada tahap ini sangatlah penting. 
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Baik berupa sumbangan pemikiran, sumbangan materi, atau bentuk 

tindakan sebagai anggota proyek.  

3. Tahap menikmati hasil 

Tahap ini dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat 

dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan. Apabila semakin banyak 

masyarakat yang menjadi subyek pembangunan, maka program yang 

dilaksanakan semakin tepat sasaran. 

4. Tahap evaluasi 

Tahap yang terakhir ini tidak kalah penting sebab partisipasi masyarakat 

dalam tahap ini dapat menjadi umpan balik demi perbaikan pelaksanaan 

program selanjutnya. 

Ada dua faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi aktif 

dalam program CSR, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa 

karakteristik individu yang meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

motivasi, kemampuan finansial, pengalaman, dan sikap (Nurbaiti dan Bambang, 

2017). Sedangkan menurut Sunarti (2003), faktor eksternal adalah semua pihak luar 

yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap program CSR seperti pengurus 

Desa, Pemerintah Daerah, NGO, tokoh masyarakat, dan pihak ketiga (LSM, 

Perguruan Tinggi, Yayasan Sosial). 

 

1.5.2 Sikap Konsumen 

Sikap merupakan kecenderungan dalam memberikan tanggapan terhadap suatu 

objek, baik disenangi maupun tidak disenangi secara konsisten (Gordon Allpor 

dalam Firmansyah, 2018). Sikap adalah tanggapan perasaan konsumen yang bisa 

berupa perasaan suka atau tidak suka terhadap objek tertentu (Sangadji & Sopiah, 

2013 dalam Firmansyah, 2018). Menurut Kotler dan Keller (2009) sikap merupakan 

evaluasi tentang apa yang disukai atau tidak disukai seseorang, perasaan emosional, 

dan kecenderungan tindakan terhadap beberapa objek atau ide. 
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Dengan kata lain, sikap merupakan respon yang diberikan seseorang terhadap 

objek atau stimulus yang diterimanya. Respon tersebut pada akhirnya menuntun 

bagaimana seseorang berpikir, berperasaan, dan berperilaku terhadap objek secara 

konsisten. Sikap dapat mendorong konsumen ke arah perilaku tertentu atau menarik 

konsumen dari perilaku tertentu (Firmansyah, 2018). 

Menurut Purwanto (1998) dalam Notoatmodjo (2003, p.34) sikap memiliki ciri-

ciri sebagai berikut: 

a. Sikap bukan dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau dipelajari 

sepanjang perkembangan itu dalam hubungannya dengan objeknya. 

b. Sikap dapat berubah-ubah karena itu sikap dapat dipelajari dan sikap dapat 

berubah pada orang-orang bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat 

tertentu yang mempermudah sikap pada orang itu. 

c. Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan tertentu 

terhadap suatu objek. Dengan kata lain sikap itu terbentuk, dipelajari, atau 

berubah senantiasa berkaitan dengan suatu objek tertentu yang dapat 

dirumuskan dengan jelas. 

d. Objek sikap itu merupakan suatu hal tertentu tetapi dapat juga merupakan 

kumpulan dari hal-hal tersebut. 

e. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan, sifat alamiah 

yang membedakan sikap dan kecakapan-kecakapan atau pengetahuan-

pengetahuan yang dimiliki orang. 

Sikap yang dimiliki individu bisa berbeda dengan individu yang lain. Hal ini 

dikarenakan sikap merupakan proses kesadaran yang sifatnya individual yang 

terjadi secara subjektif dan unik pada setiap individu. Perbedaan tersebut ditentukan 

oleh nilai-nilai dan norma yang dimiliki serta yang ingin dipertahankan oleh 

individu. 

Sikap pada individu dibentuk ketika melakukan interaksi sosial atau ketika 

terjadi hubungan antara individu dengan individu lain, antara individu dengan 

kelompok maupun antar kelompok dengan kelompok lainnya. Dalam interaksi 
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sosial yang terjadi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan 

sikap menurut Azwar (2016). 

a. Pengalaman Pribadi 

Pengalaman pribadi terhadap sebuah objek akan mempengaruhi bagaimana 

seseorang bersikap terhadap objek tersebut. Apabila seseorang tidak 

memiliki pengalaman terhadap sebuah objek, ia akan cenderung bersikap 

negatif terhadap objek tersebut (Zuchdi, 1995). Pengalaman yang dimiliki 

seseorang dengan sebuah objek akan menciptakan tanggapan dan 

penghayatan. Penghayatan inilah yang akan membentuk bagaimana 

seseorang bersikap. Namun masih terdapat faktor lain yang akan 

mempengaruhi apakah sikap yang dibentuk positif atau negatif. Sikap pada 

diri seseorang akan mudah terbentuk apabila faktor emosional terlibat 

dalam pengalaman pribadi (Zuchdi, 1995). Sehingga pengalaman pribadi 

harus melalui kesan yang kuat untuk dapat membentuk sikap seseorang. 

b. Kebudayaan 

Kebudayaan yang melatarbelakangi seseorang sangat menentukan 

bagaimana sikap yang terbentuk pada diri orang tersebut. Sikap yang 

dimiliki seseorang terbentuk karena adanya reinforcement (penguatan, 

ganjaran) dari sikap yang dimiliki dan yang disesuaikan dengan budaya 

yang dianut. 

c. Significant Other 

Significant other adalah orang lain yang dianggap penting seperti orang tua, 

teman, guru/dosen. Pada umumnya, seseorang cenderung bersikap sama 

dengan orang lain yang dianggap penting. Hal ini dimotivasi dengan adanya 

keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik 

(Zuchdi, 1995). Semakin baik hubungan yang dimiliki dengan significant 

other akan cenderung membentuk sikap positif terhadap nilai-nilai yang 

dikembangkan. 

d. Media Massa 
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Beragam informasi yang disebarkan melalui televisi, radio, majalah, media 

sosial, dan lain-lain memegang peranan yang besar dalam membentuk opini 

dan persepsi seseorang terhadap suatu objek. Informasi tersebut juga 

menjadi landasan kognitif bagi terbentuknya sikap (Zuchdi, 1995). Bahkan 

pesan-pesan sugestif dari media massa juga dapat menjadi landasan afektif 

dalam menilai sebuah objek. 

e. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama 

Kedua lembaga ini berfungsi dalam menanamkan dasar pengertian dan 

konsep moral dalam diri individu. Ajaran moral yang diberikan oleh kedua 

lembaga tersebut sering kali menjadi determinan tunggal dari sikap 

seseorang (Zuchdi, 1995). Pemahaman mengenai apa yang baik dan buruk 

atau batas antara sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan lebih banyak 

diperoleh dari lembaga pendidikan dan lembaga agama. Ajaran-ajaran 

tersebut yang mempengaruhi pembentukan sikap seseorang. 

f. Faktor Emosi dalam Individu 

Terkadang sikap yang dimiliki seseorang dipengaruhi oleh faktor emosi 

yang ada dalam diri orang tersebut. Sikap ini muncul sebagai bentuk 

penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. 

Sikap tersebut dapat merupakan sikap yang sementara, maupun sikap yang 

persisten atau tahan lama. 

Azwar (2016) mengemukakan bahwa sikap terhadap suatu objek diekspresikan 

dalam tiga bentuk yaitu respon afektif, kognitif, dan konatif. Hawkins dan 

Mothersbaugh (2010) memberikan definisi dari tiap komponen sikap tersebut. 

Komponen kognitif merupakan kepercayaan seseorang terhadap suatu objek. 

Komponen afektif merupakan perasaan atau reaksi emosional terhadap suatu objek. 

Kemudian komponen konatif merupakan kecenderungan untuk bertindak terhadap 

suatu objek atau aktivitas sesuai dengan sikap yang dimiliki. Penjelasan lebih lanjut 

mengenai tiga komponen utama dari sikap adalah sebagai berikut. 

a. Komponen Kognitif 
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Adalah pengetahuan yang diperoleh berdasarkan kombinasi antara 

pengalaman langsung dengan objek sikap dengan informasi yang 

berkaitan dari berbagai sumber (Firmansyah, 2018). Komponen kognitif 

berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang benar terhadap objek 

sikap (Azwar, 2016). 

Terkadang apa yang dipercayai seseorang merupakan stereotip atau 

sesuatu yang telah terpolakan dalam pikirannya (Azwar, 2016). 

Kepercayaan tersebut muncul dari apa yang telah dilihat atau diketahui 

seseorang. Apa yang telah dilihat dan diketahui tersebut pada akhirnya 

membentuk ide atau gagasan mengenai sifat atau karakteristik umum 

suatu objek. 

Kepercayaan yang telah terbentuk akan menjadi dasar pengetahuan 

seseorang mengenai harapannya terhadap objek tertentu (Azwar, 2016). 

Dengan demikian, akan terdapat keteraturan antara interaksi kita dengan 

pengalaman di masa datang dengan prediksi kita mengenai pengalaman 

tersebut. Kepercayaan membantu seseorang untuk menyederhanakan 

fenomena dunia sekitar yang terlalu kompleks dan mengatur apa yang 

dilihat dan ditemui seseorang. 

Kepercayaan seseorang akan suatu objek akan terus berkembang 

melalui pengalaman pribadi, apa yang diceritakan orang lain, dan 

kebutuhan emosional yang dimiliki. Disamping itu, kepercayaan 

sebagai komponen kognitif tidak selalu akurat. Terkadang kepercayaan 

terbentuk karena kurangnya informasi yang benar mengenai objek 

sikap. 

Terkait dengan komponen kongitif, menurut Mann (1969) dalam Azwar 

(2016), komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan, dan stereotype 

yang dimiliki individu mengenai sesuatu. 

 

b. Komponen Afektif 
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Merupakan emosi atau perasaan konsumen mengenai produk atau 

merek tertentu. Komponen ini bersifat evaluatif, yaitu mencakup 

penilaian seseorang terhadap objek sikap secara langsung dan 

menyeluruh.  

Komponen afektif melibatkan perasaan atau emosi untuk membentuk 

sikap, baik positif maupun negatif terhadap suatu objek (Zuchdi, 1995). 

Komponen afektif terdiri dari emosi, primary affect (kesan awal) dan 

kepuasan konsumen. Reaksi emosional yang merupakan komponen dari 

sikap afektif  ini banyak dipengaruhi oleh kepercayaan atau apa yang 

dipercaya benar dan berlaku bagi objek sikap (Azwar, 2016). 

Komponen afektif merupakan aspek yang paling bertahan terhadap 

pengaruh-pengaruh yang berusaha mengubah sikap seseorang.  

 

c. Komponen Konatif 

Merupakan kecenderungan bertindak atau berperilaku terhadap sebuah 

objek dengan cara-cara tertentu. Dalam riset pemasaran dan konsumen, 

komponen ini sering dianggap sebagai pernyataan maksud konsumen 

untuk membeli. 

Perilaku seseorang dalam situasi tertentu dan dalam situasi menghadapi 

stimulus tertentu banyak ditentukan oleh kepercayaan dan perasaannya 

terhadap stimulus tersebut (Zuchdi, 1995). Bagaimana orang 

berperilaku dalam situasi tertentu dan terhadap stimulus tertentu akan 

banyak ditentukan oleh bagaimana kepercayaan dan perasaannya 

terhadap stimulus tersebut (Azwar, 2016). Kecenderungan berperilaku 

secara konsisten, selaras dengan kepercayaan dan perasaan membentuk 

sikap seseorang. 

Pengertian sikap konatif sebagai kecenderungan berperilaku 

menunjukkan bahwa komponen konatif meliputi bentuk perilaku yang 

tidak hanya dapat dilihat secara langsung saja, akan tetapi meliputi pula 
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bentuk-bentuk perilaku yang berupa pernyataan atau perkataan yang 

diucapkan seseorang (Azwar, 2016).  

Sikap konsumen adalah faktor yang sangat berpengaruh pada proses 

pengambilan keputusan konsumen (Firmansyah, 2018). Oleh karena itu, sikap 

merupakan konsep yang paling penting untuk digunakan, apabila perusahaan ingin 

memahami konsumennya (Firmansyah, 2018). Selain itu, sikap merupakan faktor 

yang tepat untuk meramalkan perilaku yang akan datang. Oleh karena itu, untuk 

mengetahui partisipasi konsumen dalam program CSR #BudayaBeberes, peneliti 

melihat dari bagaimana sikap konsumen pada program tersebut. 

Konsumen sebagai individu juga memiliki sikap tertentu baik terhadap produk, 

jasa, atau stimulus yang diterimanya. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 

1999 Pasal 1 ayat 2 tentang Perlindungan Konsumen, “Konsumen adalah setiap 

orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak 

untuk diperdagangkan.”  

Sedangkan pengertian konsumen menurut Philip Kotler (2000) dalam 

Firmansyah (2018) adalah individu maupun rumah tangga yang membeli atau 

memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Schiffman & Kanuk (2008) 

mengklasifikasikan konsumen menjadi dua macam yaitu konsumen individual dan 

konsumen organisasi. Konsumen individual adalah orang-orang yang membeli 

produk (barang, jasa, atau ide) untuk dikonsumsi sendiri, untuk pemakaian rumah 

tangga, atau untuk dikonsumsi bersama teman (Schiffman & Kanuk, 2008). 

Sedangkan konsumen organisasi berupa lembaga atau instansi. 

Program CSR #BudayaBeberes berlaku ketika konsumen menghabiskan 

produk KFC di gerai atau disebut dine-in, maka peneliti membatasi pengertian 

konsumen. Sehingga konsumen dalam penelitian ini adalah setiap orang yang 

membeli dan/atau memperoleh produk KFC yang kemudian menghabiskan produk 

tersebut di gerai KFC atau dine-in (makan di tempat). 
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1.5.3 Generasi Milenial 

“Generasi adalah sekelompok individu yang mengidentifikasi kelompoknya 

berdasarkan kesamaan tahun kelahiran, umur, lokasi, dan kejadian-kejadian 

dalam kehidupan kelompok individu tersebut yang memiliki pengaruh signifikan 

dalam fase pertumbuhan mereka.” (Kupperschmidt, 2000 dalam BPS, 2018). 

Terdapat rentang waktu tertentu dalam mengelompokkan individu-individu ke 

dalam satu generasi yaitu 20 tahun, dengan dimensi sosial dan dimensi sejarah yang 

sama.  

Tahun kelahiran bukan merupakan faktor utama pembentuk sebuah generasi, 

para ahli menyatakan bahwa terbentuknya generasi lebih disebabkan oleh kejadian 

atau event bersejarah. Menurut Putra (2016), terdapat 2 hal utama yang menjadi 

dasar pengelompokkan generasi, yaitu faktor demografi (khususnya kesamaan 

tahun kelahiran) dan faktor sosiologis (kejadian-kejadian historis). 

Disamping itu, menurut Howe & Strauss (2000) ada tiga atribut untuk 

mengidentifikasi generasi. Pertama, perceived membership, yaitu persepsi individu 

terhadap sebuah kelompok dimana mereka tergabung di dalamnya, khususnya pada 

masa remaja sampai dewasa muda. Kedua, common belief and behaviors, yaitu 

sikap terhadap keluarga, karir, kehidupan personal, politik, agama, dan pilihan-

pilihan yang diambil terkait dengan pekerjaan, pernikahan, anak, kesehatan, 

kejahatan. Ketiga, common location in history, yaitu perubahan pandangan politik, 

kejadian bersejarah, seperti perang, bencana alam, yang terjadi pada masa remaja 

sampai dewasa muda. 

Istilah milenial pertama kali dicetuskan oleh William Strauss dan Neil Howe di 

tahun 1987, yaitu pada saat anak-anak kelahiran 1982 masuk pra-sekolah (BPS, 

2018). Kala itu, media menyebut mereka sebagai kelompok yang terhubung ke 

milenium baru di saat lulus SMA di tahun 2000 (BPS, 2018). Apabila merujuk pada 

Generation Theory oleh Karl Mannheim di tahun 1923, generasi milenial disebut 

juga sebagai generasi Y. 
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Terdapat berbagai ahli yang mengkaji mengenai generasi milenial berdasarkan 

rentang tahun kelahiran. Berikut ringkasan mengenai pengelompokkan generasi 

milenial berdasarkan rentang tahun kelahiran. 

Tabel 1.2 Pengelompokkan Generasi 

Sumber Label 

Manheim (1923) Millennial Generation (1980-2000) 

Tapscott (1988) Digital Generation (1976-2000) 

Howe & Strauss (2000) Millennial Generation (1982-2000) 

Zenke et al (2000) Nexters (1980-2000) 

Oblinger (2005) Gen-Y/NetGen (1981-1995) 

Stafford & Griffis (2008) Millennial Generation (1980-2000) 

The Millennial Generation 

Research Review NCF (2012) 
Millennial Generation (1980-1999) 

Berkup, et.al (2014) Millennial Generation (1980-2001) 

Ali & Purwandi (2017) Generasi Milenial (1981-2000) 

Sumber: BPS (2018) 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengelompokkan generasi milenial 

menurut Stafford & Griffis. Dimana generasi milenial adalah individu yang lahir 

pada rentang tahun 1980-2000. Alasan pemilihan rentang tahun tersebut 

dikarenakan serupa dengan konsep generasi milenial yang berlaku di Indonesia. 

Generasi milenial menurut Badan Pusat Statistik (2018) adalah mereka yang lahir 

pada rentang tahun 1980-2000.  

Generasi ini memiliki karakter yang unik berdasarkan wilayah dan kondisi 

sosial-ekonomi. Salah satu ciri utamanya yaitu akrab dengan penggunaan teknologi 

komunikasi, media dan teknologi digital. Generasi milenial sangat fanatik dengan 

teknologi komunikasi instan seperti e-mail, SMS, instant messaging, dan media 

sosial, tidak lain karena generasi ini tumbuh pada era internet booming. Oleh karena 

dibesarkan di tengah masa kemajuan teknologi, generasi milenial mempunyai ciri-

ciri kreatif, informatif, mempunyai passion dan produktif (BPS, 2018).  

Generasi milenial merupakan generasi yang sangat bergantung pada 

penggunaan teknologi dalam segala aspek kehidupan, salah satunya penggunaan 
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smartphone. Penggunaan perangkat tersebut membuat para millenials dapat 

menjadi individu yang lebih produktif dan efisien (BPS, 2018). Mulai dari 

mengirim pesan singkat, mengakses pendidikan, melakukan bisnis online, hingga 

memesan jasa transportasi online. 

“Generasi ini mempunyai karakteristik komunikasi yang terbuka, penggunaan 

media sosial yang fanatik, kehidupannya sangat terpengaruh dengan 

perkembangan teknologi, serta lebih terbuka dengan pandangan politik dan 

ekonomi. Sehingga mereka terlihat sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan 

yang terjadi di sekelilingnya.” (BPS, 2018). 

Berbagai riset mengenai karakteristik milenial terus berlanjut hingga banyak 

temuan yang menunjukkan bahwa di dalam generasi milenial terdapat dua 

kelompok yang berbeda. Hal ini pernah disampaikan oleh Juliet Lapidos dalam 

Opini New York Times di tahun 2015. Ia menyatakan bahwa dirinya sangat berbeda 

dengan karakteristik milenial pada umumnya, sekalipun ia lahir di tahun 1983 yang 

juga masuk ke dalam rentang tahun kelahiran para milenial. 

Lapidos (2015) menjelaskan bahwa mereka yang lahir di tahun 90-an berbeda 

dengan mereka yang lahir di akhir 80-an karena keduanya berada di titik yang 

berbeda saat dua peristiwa penting terjadi, yaitu computing revolution dan krisis 

ekonomi 2008. Di tahun 2017, senior editor New York Magazine bernama Jesse 

Singal juga menulis mengenai “Don’t Call Me a Millennial – I’m an Old 

Millennial” pada halaman The Cut. Singal (2017) menuliskan hasil penelitian Jean 

Twenge bahwa perbedaan older dan younger millennials dikarenakan oleh 

finnancial colapse 2008 dan meningkatnya penggunaan smartphone di waktu yang 

berdekatan (iPhone diperkenalkan di masa itu pula, tepatnya pada tahun 2007). 

Milenial tua sempat merasakan hidup di zaman kedudukan ekonomi yang 

optimistis, sementara milenial muda tumbuh di tengah perekonomian dunia 

mengalami krisis. Di saat yang sama, teknologi terutama smartphone terus 

berkembang. Perbedaannya, milenial tua baru menggunakan ponsel ketika berumur 

20-an. Sedangkan milenial muda sudah menggunakan teknologi sejak dini, 
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sehingga lebih fanatik akan media sosial. Hal ini memunculkan perbedaan yang 

cukup signifikan antara milenial muda dan milenial tua. 

Riset mengenai perbedaan milenial muda dan milenial tua pun terus berlanjut 

dan menghasilkan banyak temuan baru. Masing-masing peneliti memiliki sebutan 

tersendiri bagi milenial muda dan milenial tua. Pertama, survei dari INSEAD 

Emerging Markets Institute, The HEAD Foundation, dan Unversum pada 20 ribu 

milenial di seluruh dunia. Menamakan mereka yang lahir pada tahun 1990-1996 

sebagai younger millennials dan mereka yang lahir pada tahun 1984-1989 sebagai 

older millennials.  

Selanjutnya riset kualitatif dari BridgeWorks di tahun 2017 terhadap 3103 

partisipan membagi milenial menjadi dua, yaitu Early Millennials yang lahir tahun 

1980-1987) dan Late/Recessionist Millennials (1988-1995) (BridgeWorks, 2017). 

Di tahun 2019, IDN Research Institute juga membagi milenial menjadi dua, yaitu 

Junior Millennial yang lahir di tahun 1991-1998 dan Senior Millennial yang lahir 

di tahun 1982-1990 (IDN Research Institute, 2019). 

Tabel 1.3 Perbedaan Milenial Tua dan Milenial Muda 

Aspek Milenial Tua Milenial Muda 

Aktivitas 
(IDN 

Research 

Institute, 

2019) 

Lebih banyak menghabiskan 

waktu untuk pekerjaan dan 

keluarga, terutama bagi yang 

telah menikah. 

Memiliki aktivitas beragam, 

seperti aktivitas kampus, 

organisasi, hang out dengan 

teman, travelling, hobi, hingga 

berbisnis. 

Penggunaan 

media sosial 
(IDN 

Research 

Institute, 

2019) 

Lebih sering menggunakan 

WhatsApp, FaceBook. 

Lebih aktif di media sosial 

daripada senior millennial. 

Lebih sering menggunakan 

Instagram, Snapchat. 

Penggunaan 

internet 
(IDN 

Research 

Institute, 

2019) 

Sebanyak 5,2% menggunakan 

internet lebih dari 11 jam 

(addicted user). Mengalami 

masa sebelum dan sesudah 

adanya internet. 

Sebanyak 9,6% menggunakan 

internet lebih dari 11 jam 

(addicted user). Lahir ketika 

internet sudah berkembang. 

Hiburan 
(IDN 

Sebanyak 20,2% memiliki 

game online. 

Sebanyak 39,6% memiliki 

game online. 
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Research 

Institute, 

2019) 

Travelling untuk 

menghabiskan waktu bersama 

keluarga. 

Travelling untuk mencari 

tantangan dan pengalaman 

baru. 

Pekerjaan 
(Singal, 

2017). 

Memiliki pandangan tentang 

work and work-life balance 

yang sedikit lebih idealis, 

memprioritaskan waktu 

dengan keluarga. 

Lebih praktis, tertarik dengan 

industri dengan pekerjaan tetap 

dan cenderung lebih suka 

bekerja lembur, 

memprioritaskan karir. 
Sumber: Olahan Peneliti 

Berdasarkan Susenas 2017, jumlah generasi milenial di Indonesia mencapai 

sekitar 88 juta jiwa atau 33,75 persen dari total penduduk Indonesia (BPS, 2018). 

Proporsi tersebut adalah yang terbesar jika dibandingkan dengan generasi X yaitu 

25,74 persen, generasi baby boom + veteran yaitu 11,27 persen, dan generasi Z yang 

baru mencapai 29,23%. 

Apabila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase generasi milenial 

yang tinggal di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di daerah pedesaan. Sebesar 

55,01 persen generasi milenial tinggal di daerah perkotaan dan 44,99 persen tinggal 

di pedesaan (BPS, 2018). Daerah tempat tinggal sangat berpengaruh terhadap ciri 

dan karakter generasi milenial. Menurut BPS (2018), terdapat tiga ciri utama dari 

generasi milenial perkotaan yaitu confidence (sangat percaya diri), creative (biasa 

berpikir out of the box), dan connected (pandai bersosialisasi dalam komunitas dan 

aktif di media sosial). 

Karakteristik tersebut tentu berbeda dengan karakteristik yang dimiliki oleh 

generasi milenial di pedesaan. Aktivitas bersosial media bagi generasi milenial di 

pedesaan bukan sebagai sarana eksistensi melainkan sekedar pengisi waktu luang 

(BPS, 2018). Generasi milenial di pedesaan lebih disibukkan dengan mencari 

penghasilan untuk membantu keluarga melalui aktivitas ekonomi konvensional 

yang berbau pertanian (BPS, 2018). 

Berdasarkan persebarannya, generasi milenial terpusat di Pulau Jawa, yaitu di 

Provinsi Jawa Barat sebanyak 16,5 juta, Jawa Timur 12,3 juta, dan Jawa Tengah 

10,6 juta (BPS, 2018). Sehingga tidak heran jika pengguna internet juga terpusat di 
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Pulau Jawa, karena generasi milenial pun dibesarkan di tengah kemajuan teknologi 

digital dan internet. 

Peneliti secara spesifik memilih generasi milenial sebagai responden dalam 

penelitian. Tentunya karakteristik dari generasi milenial memiliki keunikan dan 

perbedaan tersendiri jika dibandingkan dengan generasi di atas atau di bawahnya. 

Pemilihan generasi milenial dilakukan peneliti berdasarkan data dari Kompas 

(2016) dalam Aulia, Makmur dan Hamid (2018) bahwa generasi milenial 

merupakan mayoritas konsumen inti restoran cepat saji. 

Generasi milenial dan makanan cepat saji merupakan dua hal yang hampir tidak 

terpisahkan di era yang serba instan ini. Bahkan mengonsumsi makanan cepat saji 

menjadi salah satu trend bagi generasi ini (Putra, 2018). Hal tersebut dikarenakan 

oleh karakteristik generasi milenial yang ingin serba cepat, informatif, produktif, 

dan efisien. Di samping itu, penelitian yang dilakukan oleh Wiguno dkk. (2014) di 

Surabaya mengenai segmentasi konsumen makanan cepat saji menunjukkan bahwa 

mayoritas konsumennya adalah individu yang berusia 12-29 tahun. Senada dengan 

data tersebut, Global Business Travel Association & Diva menyatakan bahwa 51 

persen pekerja milenial lebih menyukai makanan fast food (Fimela, 2018). 

Penyajian makanan yang mudah dan cepat, serta atmosfer yang cozy membuat 

generasi milenial gemar mengunjungi restoran cepat saji. Adanya fasilitas 

tambahan seperti Wi-Fi, stop kontak, juga menjadi nilai tambah bagi restoran cepat 

saji. Sehingga para milenial dapat mengerjakan sesuatu secara online baik dengan 

smartphone maupun laptop sembari makan. 

 

1.5.4 Citra Perusahaan 

Citra merupakan seperangkat keyakinan, ide, dan kesan seseorang terhadap 

suatu objek tertentu (Ruslan, 2010). Citra juga merupakan pancaran atau reproduksi 

jati diri atau bentuk orang perorangan, benda atau organisasi. Menurut Kasali 

(1994) dalam Fitriani (2012) citra merupakan kesan yang timbul karena 
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pemahaman akan suatu kenyataan. Sehingga citra merupakan kesan yang diperoleh 

seseorang berdasarkan pengetahuan dan pengertiannya terhadap fakta atau 

kenyataan. Menurut Soemirat dan Ardianto (2010), citra di benak seseorang 

terhadap suatu objek dapat diketahui dari sikapnya terhadap objek tersebut. 

Frank Jeffkins menyatakan bahwa secara umum citra diartikan sebagai kesan 

seseorang atau individu tentang suatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan 

dan pengalamannya (1992 dalam Nova, 2011). Ia juga membagi citra ke dalam 

beberapa jenis (Nova, 2011): 

1. Mirror Image (Citra Bayangan) 

Merupakan citra yang dianut oleh orang dalam mengenai anggapan pihak 

luar tentang organisasinya. Citra ini seringkali tidak tepat bahkan hanya 

sekadar ilusi sebagai akibat dari tidak memadainya informasi yang dimiliki 

orang dalam mengenai anggapan dari pihak luar. 

2. Current Image (Citra yang Berlaku) 

Merupakan citra atau pandangan yang ada pada pihak luar mengenai suatu 

organisasi. Biasanya citra ini cenderung negatif. 

3. Wish Image (Citra yang Diharapkan) 

Merupakan citra yang ingin dicapai oleh seseorang agar lebih dikenal dan 

diterima dengan kesan yang selalu positif. Biasanya citra yang diharapkan 

lebih baik daripada citra yang sesungguhnya. 

4. Multiple Image (Citra Majemuk) 

Merupakan citra yang bermacam-macam dari publik oleh karena anggota 

organisasi melakukan pencitraan yang berbeda-beda atau tidak seirama 

dengan tujuan organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah citra 

sama banyaknya dengan jumlah pegawai yang dimiliki perusahaan. 

5. Corporate Image (Citra Perusahaan) 

Merupakan citra yang berkaitan dengan suatu organisasi sebagai tujuan 

utamanya, yakni yang berkaitan dengan bagaimana menciptakan citra 

perusahaan yang positif, lebih dikenal serta diterima oleh publiknya. Citra 

perusahaan mencakup citra organisasi secara keseluruhan. Tidak hanya atas 
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produk dan pelayanannya, namun hingga sejarah, kinerja perusahaan, 

stabilitas keuangan, kualitas produk, dan lain-lain. 

6. Performance Image (Citra Penampilan) 

Merupakan bagaimana kinerja atau penampilan diri dari para profesional 

yang ada pada organisasi. 

Citra perusahaan adalah akumulasi dari berbagai dimensi citra, diantaranya citra 

produk, citra Sumber Daya Manusia (SDM), financial performance, market share 

(penguasaan pangsa pasar), dan juga corporate culture (budaya perusahaan) yang 

ada di dalam perusahaan (Nova, 2011).  

Menurut Smith (1995) dalam Fitriani (2012), citra perusahaan adalah persepsi 

yang meliputi segala sesuatu dari kesan visual dari logo perusahaan, pengamatan 

dan pengalaman produk, layanan, dan perilaku perusahaan pada umumnya. Serupa 

dengan pengertian tersebut, menurut Zinkhan dkk. (2001) dalam Pratama (2014), 

citra perusahaan adalah persepsi keseluruhan terhadap perusahaan yang terjadi pada 

segmentasi publik yang berbeda-beda. Persepsi yang dimiliki masyarakat terhadap 

perusahaan tentunya didasari atas apa yang mereka ketahui atau mereka kira tentang 

perusahaan (Nova, 2011). 

Citra perusahaan dapat dibagi menjadi empat area (Smith, 1995 dalam Fitriani, 

2012): 

1. Layanan produk (berupa kualitas layanan dan kualitas produk). Merupakan 

pengalaman dari pelanggan mengenai kualitas produk dan pelayanan yang 

didapatkan oleh pelanggan. Menurut Zeithaml, Bitner, dan Dwayne (2009, 

p. 104), kualitas layanan ditentukan oleh lima faktor diantaranya: 

a. Tangible (berwujud), yaitu dimensi yang menggambarkan wujud 

secara fisik dari layanan yang akan diterima oleh konsumen.  

b. Reliability (keandalan), yaitu kemampuan untuk memberikan jasa 

yang dijanjikan dengan handal dan akurat. 

c. Responsiveness (daya tanggap), yaitu kesadaran dan keinginan 

untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. 
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Dimensi ini menekankan pada perhatian dan ketepatan ketika 

berurusan dengan permintaan, pertanyaan, dan keluhan pelanggan. 

d. Assurance (kepastian), yaitu pengetahuan, sopan santun, dan 

kemampuan karyawan untuk menimbulkan keyakinan dan 

kepercayaan pada konsumen. 

e. Empathy (empati), yaitu kepedulian dan perhatian secara pribadi 

yang diberikan kepada konsumen. 

Kualitas produk juga memiliki tujuh dimensi menurut Mullins, Walker, dan 

Boyd (2008, p. 241): 

a. Performance, yaitu karakteristik operasi pokok dari produk inti atau 

tampilan sesungguhnya dari sebuah produk. 

b. Feature, yaitu keistimewaan tambahan atau karakteristik sekunder 

yang melengkapi atribut-atribut pada produk. 

c. Reliability, yaitu tingkat keandalan atau konsistensi keandalan 

sebuah produk di dalam proses operasionalnya di mata konsumen. 

d. Conformance, yaitu kesesuaian dengan spesifikasi atau sejauh mana 

karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

e. Durability, yaitu refleksi umur ekonomis berupa ukuran daya tahan 

atau masa pakai barang. 

f. Serviceability, yaitu kecepatan, kompetensi, kemudahan, dan 

akurasi dalam memberikan produk. 

g. Aesthetics, yaitu mengenai nilai-nilai estetika seperti bagaimana 

penampilan produk dilihat dari tampak, rasa, bau dan bentuk dari 

produk. 

h. Perceived quality, yaitu sifat subyektif yang berkaitan dengan 

perasaan pelanggan mengenai keberadaan produk sebagai produk 

yang berkualitas. 

2. Perilaku perusahaan (termasuk tanggung jawab sosial, hubungan antara 

perusahaan dengan masyarakat, perilaku etis dan hubungan dengan 
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komunitas). Setiap perusahaan memiliki aspek perilaku yang terlihat 

(tangible) dari setiap kegiatan yang berkaitan dengan publik. 

3. Lingkungan (kantor, showroom, pabrik). Aroma di toko, resepsionis, kantin 

atau kantor, hingga perasaan menyenangkan dari menginjak lembutnya 

karpet, wallpaper yang atraktif, sejuknya AC, dan iklim yang terbentuk baik 

oleh interior maupun eksterior gedung. 

4. Komunikasi (periklanan, humas, komunikasi personal, brosur, dan program 

identitas perusahaan). 

Selain penjabaran citra perusahaan menurut Smith., terdapat pula aspek internal 

dari citra perusahaan menurut Zinkhan dkk. (2001) dalam Pratama (2014), 

diantaranya: 

1. Identitas visual perusahaan (visual identity) 

Aspek ini meliputi nama, logo, slogan, arsitektur, lokasi, dan sebagainya. 

Aspek ini berkaitan dengan penampilan serta atribut perusahaan dan harus 

mencerminkan jenis bisnis yang dijalani oleh perusahaan tersebut (Pratama, 

2014). Oleh karena itu, aspek ini menjadi pembeda antar perusahaan yang 

memiliki bidang usaha yang sama. 

2. Periklanan perusahaan 

Kepercayaan seseorang terhadap perusahaan/produk adalah berdasarkan 

penyajian informasi yang konsisten mengenai suatu perusahaan/produk 

(Pratama, 2014). Informasi tersebut dapat berupa perkembangan 

perusahaan, atau mengenai keuangan perusahaan. Selain itu, iklan juga 

digunakan untuk memberikan informasi dan mempengaruhi sikap, 

tindakan, maupun sudut pandang masyarakat terhadap perusahaan 

(Pratama, 2014). Perusahaan yang aktif beriklan lebih mudah diingat dan 

memiliki kesan di benak stakeholders-nya (Kilbourn & Mowen dalam 

Zinkhan dkk., 2001). Periklanan dilakukan baik secara konvensional 

melalui media cetak dan elektronik maupun dengan cara mensponsori event 
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seperti konser musik, olahraga, kesenian, dan sebagainya. Selain itu, 

perusahaan saat ini juga mensponsori publik figur yang memiliki pengaruh 

terhadap masyarakat luas. 

3. Produk 

Produk adalah barang, jasa, atau kombinasi keduanya yang ditawarkan atau 

dijual kepada konsumen. Kualitas tinggi sebuah produk turut memberikan 

identitas kepada perusahaan (Pratama, 2014). Tidak hanya produk yang 

berkualitas, namun kualitas layanan yang memuaskan bagi pelanggan juga 

merupakan hal penting. Tujuannya bukan hanya untuk menciptakan citra 

positif terhadap perusahaan, namun juga untuk menciptakan loyalitas 

konsumen terhadap perusahaan (Pratama, 2014). 

4. Hubungan masyarakat (public relations) 

Humas tidak lain adalah dengan membina atau memelihara hubungan 

dengan stakeholders berdasarkan kerjasama, keterbukaan, dan kejujuran. 

Kegiatan humas dapat digunakan untuk memproyeksikan citra perusahaan 

(Pratama, 2014). Salah satunya dengan mempelopori kegiatan CSR, yang 

berfokus pada pemberdayaan masyarakat secara kontinyu. 

5. Perilaku pegawai perusahaan 

Aspek ini penting karena perusahaan tentu melakukan interaksi secara 

langsung dengan publik atau konsumennya. 

6. Internet/Website 

Melalui website, stakeholders mengumpulkan informasi yang mereka 

butuhkan tentang perusahan, membentuk persepsi tentang perusahaan, dan 

memberikan respon balik kepada perusahaan. 

Tran dkk. (2012) mempunyai definisi mengenai citra perusahaan yang 

menekankan pada pengalaman yang menghasilkan kesan dan meningkatkan 

reputasi perusahaan secara positif. Tran dkk. (2012) dalam penelitiannya 
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menemukan bahwa terjadi pergeseran di benak stakeholders, yang kini lebih fokus 

kepada positive feelings (intangible) daripada visual appearance (tangible). Selain 

itu mereka juga mengidentifikasi bahwa untuk menciptakan citra perusahaan yang 

positif, perusahaan harus menyuguhkan pengalaman kepada stakeholders-nya.  

“‘The execution of corporate strategy aimed at stimulating and establishing a 

positive corporate image, achieved by delivering ethically and socially acceptable 

outcomes for stakeholders over seven key dimensions, including visual expression, 

positive feelings, environments expression, online appearance, staff/employees 

appearance, attitude & behavior, and external communications (off-line, online, 

and effectiveness). Emphasis shall be on procedures leading to experience, 

perception, communication consistency, personality, impression, association, 

reputation, and knowledge.” (Tran, dkk. 2012). 

Menurut Arnould & Zinkhan (2005), membangun dan mengelola citra 

perusahaan adalah hal yang penting karena beberapa alasan diantaranya dapat 

merangsang penjualan; membangun nama baik perusahaan; membangun identitas 

bagi karyawan; mempengaruhi investor dan lembaga-lembaga keuangan; 

memajukan hubungan baik dengan suatu komunitas, pemerintah, tokoh 

masyarakat, dan opinion leaders; dan untuk mendapatkan posisi dalam persaingan. 

Selain itu, membangun dan mengelola citra perusahaan sangat memberi 

manfaat dalam jangka panjang, misalnya ketika perusahaan mengalami krisis. 

Menurut Sutojo (2004, p. 3) dalam Nova (2011), citra perusahaan yang baik dan 

kuat memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Memperkuat daya saing jangka menengah dan jangka panjang (mid and 

long term sustainable competitive position). 

2. Menjadi perisai selama masa krisis (an insurance for adverse times). 

3. Menjadi daya tarik eksekutif handal (attraction the best executives 

available). 

4. Meningkatkan efektivitas strategi pemasaran (increasing effectiveness of 

marketing instruments). 

5. Penghematan biaya operasional (cost saving). 
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Citra perusahaan sangat berkaitan dengan Corporate Social Responsibility. 

Menurut Kotler dan Lee (2005), CSR memiliki kemampuan untuk meningkatkan 

citra perusahaan karena jika perusahaan menjalankan bisnisnya secara beretika dan 

mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka perusahaan akan 

memiliki kesan yang positif di benak masyarakat. Dampaknya, pemerintah dan 

masyarakat akan memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk beroperasi di 

wilayah mereka. 

Berdasarkan pembagian jenis citra menurut Frank Jeffkins, peneliti memilih 

citra perusahaan sebagai fokus dari penelitian ini. Pemilihan tersebut dilakukan 

karena penelitian ini berbicara tentang CSR, sehingga erat kaitannya dengan citra 

perusahaan. Kemudian untuk menentukan komponen dari citra perusahaan peneliti 

menggunakan penjabaran dari Smith (1995 dalam Fitriani, 2012). Penjabaran 

tersebut dipilih karena cukup relevan dengan core business KFC Indonesia sebagai 

restoran makanan cepat saji yang menjual produk makanan dan minuman. Dimana 

citra perusahaan KFC Indonesia di benak konsumen nampak dari kualitas 

pelayanan dan produk, perilaku perusahaan, lingkungan, dan komunikasi. 

 

 

1.6 Hipotesis 

H0 : Tidak ada pengaruh sikap konsumen KFC Indonesia generasi milenial pada 

program CSR #Budaya Beberes terhadap citra perusahaan KFC Indonesia di 

Surabaya. 

H1 : Ada pengaruh sikap konsumen KFC Indonesia generasi milenial pada program 

CSR #Budaya Beberes terhadap citra perusahaan KFC Indonesia di Surabaya. 
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1.7 Metodologi Penelitian 

1.7.1 Pendekatan dan Fokus Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang berakar pada gagasan-

gagasan paradigma positivisme dimana objek penelitian dipandang memiliki 

keteraturan yang naturalistik, empiris, dan behavioristik (Bungin, 2017). Peneliti 

memilih kuantitatif karena pendekatan ini tepat untuk digunakan dalam mencari 

pengaruh antar variabel. 

Inti penelitian kuantitatif adalah untuk menguji teori, dalam hal ini menguji 

teori-teori yang berkaitan dengan sikap, CSR, dan citra perusahaan. Serta 

digunakan untuk memverifikasi atau menguji hipotesis yang diajukan. 

Fokus penelitian ini adalah menjelaskan pengaruh sikap konsumen KFC 

Indonesia generasi milenial pada program CSR #BudayaBeberes terhadap citra 

perusahaan KFC Indonesia di Surabaya. 

 

1.7.2 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah eksplanatif yang bertujuan untuk 

menemukan penjelasan mengenai suatu fenomena yang terjadi. Dalam penelitian 

ini, fenomena yang hendak dikaji adalah munculnya pro dan kontra mengenai 

program CSR KFC Indonesia bernama #BudayaBeberes. Sehingga peneliti ingin 

melihat apakah sikap konsumen KFC Indonesia generasi milenial pada program 

CSR #BudayaBeberes dan pengaruhnya terhadap citra perusahaan KFC Indonesia 

di Surabaya. Dengan menggunakan tipe penelitian ini, peneliti dapat memperoleh 

hasil akhir berupa gambaran hubungan sebab akibat. Selain itu, tipe penelitian ini 

juga digunakan untuk menguji hipotesis (Ruslan, 2010). 

 

1.7.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Menurut Ruslan 

(2010), metode survei merupakan metode pengumpulan data primer secara 
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langsung dari sumber lapangan penelitian. Peneliti menggunakan metode survei 

karena metode penelitian ini dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dari 

sampel yang mewakili populasi. Selain itu, dengan menggunakan metode ini, 

peneliti dapat melibatkan banyak responden dan mencakup area yang lebih luas 

(Gulö, 2005). 

 

1.7.4 Operasionalisasi Konsep 

Tabel 1.4 Operasionalisasi Konsep 

Variabel Dimensi Indikator Pertanyaan 
Skala 

Ukur 

Sikap (X) 

adalah 

kecenderunga

n dalam 

memberikan 

tanggapan 

terhadap 

program CSR 

KFC 

Indonesia 

#BudayaBeb

eres, baik 

disenangi 

maupun tidak 

disenangi 

secara 

konsisten. 

Kognitif adalah 

pengetahuan 

yang diperoleh 

berdasarkan 

kombinasi 

antara 

pengalaman 

langsung dengan 

program CSR 

#BudayaBeberes 

dengan 

informasi yang 

berkaitan dari 

berbagai 

sumber. 

Persepsi, yaitu 

pengalaman tentang 

program CSR 

#BudayaBeberes 

yang diperoleh 

dengan 

menyimpulkan 

informasi dan 

menafsirkan pesan 

tentang 

#BudayaBeberes. 

Budaya 

membereskan 

sisa makanan 

sendiri adalah 

budaya yang 

harus 

dilestarikan 

sejak kecil. 

Likert 

 

Kepercayaan, yaitu 

pengetahuan 

konsumen terhadap 

program CSR 

#BudayaBeberes. 

Saya percaya 

bahwa 

membereskan 

sisa makanan 

adalah salah satu 

cara menghargai 

orang lain. 

Saya percaya 

bahwa program 

CSR 

#BudayaBeberes 

mengajak 

konsumen untuk 

membudayakan 

kebersihan. 
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Stereotype, yaitu 

generalisasi yang 

dibuat oleh 

konsumen mengenai 

program CSR 

#BudayaBeberes. 

Program CSR 

#BudayaBeberes 

melatih 

kemandirian 

konsumen 

dalam 

membereskan 

sisa makanan. 

Membereskan 

sisa makanan 

adalah hal yang 

mudah untuk 

dilakukan di 

KFC Indonesia 

di Surabaya. 

Afektif adalah 

penilaian 

konsumen 

terhadap 

program CSR 

#BudayaBeberes 

secara langsung 

dan menyeluruh. 

Emosi, yaitu 

perasaan konsumen 

KFC Indonesia 

generasi milenial 

terhadap program 

CSR 

#BudayaBeberes. 

Saya senang 

menjaga 

kebersihan 

tempat makan. 

Saya senang jika 

meninggalkan 

meja makan 

dalam keadaan 

bersih. 

Primary affect 

(kesan awal), yaitu 

sesuatu yang 

pertama terasa ketika 

melihat/ mendengar 

tentang program 

CSR 

#BudayaBeberes). 

Sejak awal saya 

merasa tertarik 

dengan program 

CSR 

#BudayaBeberes

. 

Sejak awal saya 

merasa program 

CSR 

#BudayaBeberes 

adalah program 

yang edukatif. 

Kepuasan, yaitu 

hasil evaluasi 

konsumen KFC 

Indonesia generasi 

milenial setelah 

membandingkan apa 

Saya merasa 

puas dengan 

pelaksanaan 

program CSR 

#BudayaBeberes

. 
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yang dirasakan 

dengan harapannya 

terhadap program 

CSR 

#BudayaBeberes. 

Saya merasa 

puas dengan 

fasilitas yang 

disediakan 

untuk 

menunjang 

program CSR 

#BudayaBeberes 

(contoh: tempat 

sampah). 

Konatif adalah 

kecenderungan 

bertindak atau 

berperilaku 

terhadap 

program CSR 

#BudayaBeberes 

dengan cara-

cara tertentu. 

Dukungan, yaitu 

dorongan yang 

diberikan konsumen 

terhadap program 

CSR 

#BudayaBeberes. 

Saya akan 

mendukung 

program CSR 

#BudayaBeberes 

dengan cara 

menerapkan 

budaya tersebut. 

Saya akan 

melestarikan 

program CSR 

#BudayaBeberes 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

Saya akan 

menginformasik

an program CSR 

#BudayaBeberes 

kepada orang 

lain. 

Keinginan, yaitu 

kecenderungan hati 

yang tinggi terhadap 

program CSR 

#BudayaBeberes. 

Saya tidak akan 

membiarkan sisa 

makanan 

tertinggal di 

meja makan 

KFC Indonesia 

di Surabaya. 

Saya tidak akan 

membuang 

sampah 

sembarangan 

ketika makan di 

gerai KFC 

Indonesia di 

Surabaya. 
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Citra 

Perusahaan 

(Y) adalah 

adalah 

persepsi 

keseluruhan 

dari 

konsumen 

KFC 

Indonesia 

mengenai 

perusahaan 

KFC 

Indonesia di 

Surabaya. 

Kualitas produk, 

yaitu 

karakteristik 

dari produk 

KFC Indonesia 

yang 

mempunyai 

kemampuan 

untuk memenuhi 

kebutuhan 

konsumen. 

Performance, yaitu 

aspek fungsional 

atau karakteristik 

utama yang 

dipertimbangkan 

oleh pelanggan 

ketika membeli 

produk KFC 

Indonesia di 

Surabaya. 

Produk KFC 

Indonesia di 

Surabaya 

memiliki rasa 

yang enak. 

 

Produk KFC 

Indonesia di 

Surabaya 

disajikan secara 

higienis. 

Feature, yaitu 

karakteristik 

sekunder atau 

tingkat kelengkapan 

atribut-atribut yang 

ada pada produk 

KFC Indonesia. 

Menu yang 

ditawarkan KFC 

Indonesia di 

Surabaya 

bermacam-

macam. 

Likert 

 

Reliability, yaitu 

tingkat keandalan 

produk KFC 

Indonesia di mata 

konsumen. 

Cita rasa produk 

KFC Indonesia 

di Surabaya 

selalu sama 

setiap kali saya 

mengonsumsi 

produknya. 

Conformance, yaitu 

sejauh mana 

karakteristik produk 

memenuhi standar-

standar yang 

ditetapkan KFC 

Indonesia. 

Pesanan saya 

disajikan sesuai 

dengan 

penjelasan pada 

menu. 

Durability, yaitu 

berupa ukuran daya 

tahan atau masa 

pakai produk KFC. 

Produk yang 

disajikan KFC 

Indonesia di 

Surabaya adalah 

produk yang 

segar. 

Produk yang 

disajikan KFC 

Indonesia di 

Surabaya adalah 

produk yang 

tidak cepat basi. 
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Serviceability, yaitu 

kecepatan, 

kompetensi, 

kemudahan, dan 

akurasi dalam 

memberikan produk 

KFC. 

Saya tidak 

mengalami 

hambatan ketika 

memesan 

produk KFC 

Indonesia di 

Surabaya. 

Aesthetics, yaitu 

penampilan produk 

KFC dilihat dari 

tampak, rasa, bau 

dan bentuk produk. 

Produk KFC 

Indonesia di 

Surabaya 

memiliki 

tampilan yang 

menarik. 

Kualitas 

pelayanan, yaitu 

perbandingan 

antara layanan 

yang dirasakan 

dengan layanan 

yang diharapkan 

konsumen KFC 

Indonesia. 

Tangible, wujud 

secara fisik dari 

layanan karyawan 

KFC yang akan 

diterima oleh 

konsumen. 

Karyawan KFC 

Indonesia di 

Surabaya 

berpenampilan 

rapi. 

Reliability, 

kemampuan 

karyawan KFC 

untuk memberikan 

jasa yang dijanjikan 

dengan handal dan 

akurat. 

Karyawan KFC 

Indonesia di 

Surabaya 

memberikan 

pesanan saya 

dengan tepat. 

Responsiveness, 

yaitu kesadaran dan 

keinginan karyawan 

KFC untuk 

memberikan jasa 

dengan cepat dan 

memberikan 

perhatian pada 

keluhan konsumen. 

Saya tidak 

terlalu lama 

mengantri saat 

memesan. 
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Assurance, 

pengetahuan, sopan 

santun, dan 

kemampuan 

karyawan KFC 

untuk menimbulkan 

keyakinan dan 

kepercayaan pada 

konsumen. 

Karyawan KFC 

Indonesia di 

Surabaya 

memiliki 

pengetahuan 

tentang produk 

yang terdapat di 

menu. 

Emphaty, kepedulian 

dan perhatian secara 

pribadi yang 

diberikan karyawan 

KFC Indonesia di 

Surabaya kepada 

konsumen. 

Karyawan KFC 

Indonesia di 

Surabaya 

sungguh-

sungguh 

merespon 

permintaan saya. 

Perilaku 

perusahaan, 

yaitu kegiatan 

yang dilakukan 

oleh KFC 

Indonesia di 

Surabaya, yang 

berfokus pada 

lingkungan, 

karyawan, dan 

masyarakat. 

Tanggung jawab 

sosial, yaitu 

komitmen KFC 

Indonesia di 

Surabaya untuk 

berkontribusi 

terhadap lingkungan. 

KFC Indonesia 

di Surabaya 

peduli terhadap 

lingkungan 

(misalnya 

dengan 

mengurangi 

penggunaan 

plastik). 

KFC Indonesia 

di Surabaya 

berperan dalam 

meningkatkan 

kepedulian 

masyarakat 

terhadap 

kebersihan. 

Hubungan antara 

KFC Indonesia di 

Surabaya dengan 

masyarakat. 

KFC Indonesia 

di Surabaya 

dikenal baik di 

mata 

masyarakat. 

KFC Indonesia 

di Surabaya 

peduli terhadap 

masyarakat 

sekitar. 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

I - 44 

SKRIPSI                                               PENGARUH SIKAP KONSUMEN…              CHRISTINA AGUSTIANA 

 

 

 

Hubungan KFC 

Indonesia di 

Surabaya dengan 

karyawan. 

KFC Indonesia 

di Surabaya 

memperhatikan 

kesejahteraan 

karyawannya. 

Lingkungan, 

yaitu wilayah di 

dalam gerai 

KFC Indonesia 

di Surabaya. 

Aroma, yaitu bau-

bauan yang ada di 

gerai KFC 

Indonesia. 

Tidak ada bau 

tidak sedap pada 

gerai KFC 

Indonesia di 

Surabaya. 

Fasilitas, yaitu 

sarana prasarana 

yang dibutuhkan 

oleh konsumen KFC 

Indonesia. 

Gerai KFC 

Indonesia di 

Surabaya 

memiliki 

fasilitas (meja, 

kursi, wastafel, 

stop kontak, 

tempat sampah) 

dalam keadaan 

baik. 

Interior, yaitu 

penataan perabotan 

yang ada di dalam 

gerai KFC. 

Interior di dalam 

gerai KFC 

Indonesia di 

Surabaya tertata 

dengan rapi. 

Warna yang 

digunakan pada 

interior KFC 

menarik. 

Kebersihan, yaitu 

keadaan gerai KFC 

Indonesia terbebas 

dari kotoran. 

Gerai KFC 

Indonesia di 

Surabaya 

merupakan 

tempat makan 

yang bersih. 

Kenyamanan, yaitu 

kondisi perasaan 

konsumen 

berdasarkan keadaan 

gerai KFC 

Indonesia. 

Gerai KFC 

Indonesia di 

Surabaya 

merupakan 

tempat makan 

yang nyaman. 

Komunikasi, 

yaitu 

penyampaian 

informasi 

Periklanan, yaitu 

pesan yang 

dirancang untuk 

mempromosikan 

KFC Indonesia 

di Surabaya 

menyajikan 

iklan yang 
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kepada 

konsumen oleh 

KFC Indonesia. 

produk KFC 

Indonesia. 

menarik. 

Isi pesan yang 

disampaikan 

dalam iklan 

mudah 

dipahami. 

Penayangan 

iklan secara 

visual yang 

dilakukan 

berulang-ulang 

membuat pesan 

mudah diingat. 

Iklan KFC 

Indonesia di 

Surabaya 

memberikan 

informasi terkini 

(up to date). 
Sumber: Olahan Peneliti 

Peneliti menggunakan skala Likert untuk mengukur sikap responden. Menurut 

Sugiyono (2010), skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala Likert 

yang digunakan terdiri dari empat kategori jawaban, yaitu “sangat tidak setuju”, 

“tidak setuju”, “setuju”, dan “sangat setuju” untuk mengukur tiap item pertanyaan. 

Skor dari masing-masing jawaban pertanyaan ditentukan sebagai berikut. 

Tabel 1.5 Skor Penilaian untuk Item Pertanyaan 

Kategori Skala Jumlah Skor 

Sangat Setuju 4 

Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 
Sumber: Sugiyono (2010) 

Pilihan jawaban yang disediakan oleh peneliti berupa empat skala jawaban dan 

tidak menggunakan pilihan jawaban netral. Pilihan jawaban netral dapat 

mengakibatkan hilangnya banyak hasil data penelitian karena responden cenderung 

memilih jawaban tengah ketika pilihan tersebut disediakan (Sugiyono, 2010).  
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1.7.5 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kota Surabaya. Peneliti memilih kota 

Surabaya karena merupakan kota dengan jumlah gerai KFC terbanyak, yaitu 27 

gerai. 

Tabel 1.6 Jumlah Gerai KFC dalam Peringkat Lima Terbanyak 

No Lokasi Jumlah 

1 Surabaya 27 

2 Tangerang 26 

3 Jakarta Pusat 23 

4 Jakarta Selatan 21 

5 Jakarta Timur 19 
Sumber: KFCku.com (2016) 

Selain itu, pemilihan lokasi penelitian ini juga didasarkan pada data bahwa Kota 

Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia (Audi, 2019). Apabila dilihat 

berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase generasi milenial di perkotaan lebih 

tinggi dibandingkan di pedesaan. Dibuktikan dengan data BPS (2018), yaitu 

sebanyak 55,01% generasi milenial tinggal di perkotaan dan 44,99% di pedesaan. 

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 (BPS Jatim, 2010), Kota Surabaya 

juga merupakan kota dengan jumlah penduduk terbanyak se-Jawa Timur, yaitu 

2.771.615 jiwa. Berkaitan dengan Tabel 1.7. Kota Surabaya juga merupakan kota 

dengan jumlah generasi milenial terbanyak, jika dibandingkan dengan Malang dan 

Kediri yang juga merupakan kota besar di Jawa Timur. 

Banyaknya jumlah generasi milenial juga menjadi poin utama pemilihan Kota 

Surabaya sebagai lokasi penelitian. Pasalnya, anak muda khususnya Generasi 

Milenial merupakan mayoritas konsumen inti restoran cepat saji menurut Kompas 

(2016) dalam Aulia, Makmur dan Hamid (2018). Hal ini dikarenakan oleh 

karakteristik generasi itu sendiri, yakni ingin serba cepat, informatif, produktif, dan 

efisien. Di samping itu, penelitian yang dilakukan oleh Wiguno dkk. (2014) di 

Surabaya mengenai segmentasi konsumen makanan cepat saji menunjukkan bahwa 

mayoritas konsumennya adalah individu berusia 12-29 tahun. 
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Tabel 1.7 Jumlah Generasi Milenial 2010 

No Kota Jumlah Generasi Milenial (Kelahiran 1980-2000) 

1 Surabaya 986.006 

2 Malang 782.856 

3 Kediri 94.191 
Sumber: BPS Jatim (2010) 

 

1.7.6 Populasi dan Sampel 

Populasi menurut Sugiyono (2002) dalam Ruslan (2010) merupakan wilayah 

generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dan kemudian 

ditarik suatu kesimpulannya. Penelitian dengan metode survei sangat penting untuk 

menentukan populasi dan sampel yang hendak diteliti. 

Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah konsumen KFC Indonesia 

generasi milenial yang ada di Kota Surabaya. Generasi milenial dipilih sebagai 

responden penelitian karena merupakan mayoritas konsumen inti restoran cepat saji 

menurut Kompas (2016) dalam Aulia, Makmur dan Hamid (2018). Dengan 

karakteristiknya yaitu serba cepat, informatif, produktif, dan efisien. 

Seseorang yang disebut konsumen KFC Indonesia dalam penelitian ini adalah 

setiap orang yang membeli dan/atau memperoleh produk KFC yang kemudian 

menghabiskan produk tersebut di gerai KFC. Sedangkan indikator untuk 

menentukan generasi milenial diambil dari Stafford & Griffis (2008), yaitu 

seseorang yang lahir pada tahun 1980-2000. 

Selain representatif, syarat kedua yang harus dipenuhi oleh sampel yaitu besar 

sampel harus memadai (Ruslan, 2010). Oleh karena total populasi tidak diketahui 

secara pasti, maka untuk menghitung sampel peneliti menggunakan rumus 

Lemeshow: 
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𝑛 =  
𝑍2 𝑃(1 − 𝑃)

𝑑2
 

Keterangan: 

n = jumlah sampel minimal 

Z = derajat kemaknaan 

P = proporsi 

d  = tingkat presisi/deviasi 

Dengan demikian: 

Z = skor z pada kepercayaan 95% = 1,96 

P = maksimal estimasi = 0,5 

d  = alpha (0,10) atau sampling error = 10% 

𝑛 =  
1,962 𝑥 0,5(1 − 0,5)

(0.1)2
= 96,04 

 Berdasarkan perhitungan rumus Lemeshow maka jumlah sampel minimal 

yang diambil dalam penelitian ini adalah 96 orang. Sehingga jumlah responden 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden. 

Dalam mengambil sampel, teknik yang digunakan oleh peneliti adalah 

Purposive Sampling. Teknik ini merupakan pemilihan responden berdasarkan 

karakteristik atau kualitas tertentu dan mengabaikan mereka yang tidak memenuhi 

kriteria yang ditentukan (Morissan, 2012). Dalam teknik ini, responden dengan 

sengaja dipilih tidak secara acak. Namun dipilih berdasarkan kriteria atau panduan 

tertentu yang dibuat sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti menggunakan 

Purposive Sampling supaya sampel terpilih sesuai dengan tujuan penelitian 

sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian. 
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1.7.7 Unit Analisis 

Unit analisis merupakan satuan yang diteliti, yang bisa berupa individu, 

kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial sebagai subjek penelitian. Setelah 

menentukan unit analisis dan menetapkan kriteria responden, peneliti akan 

memperoleh siapa atau apa yang menjadi subjek penelitiannya. 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu. Kriteria dari responden 

penelitian adalah konsumen KFC Indonesia generasi milenial yang berada di 

Surabaya atau dijabarkan sebagai berikut: 

a. Konsumen KFC Indonesia, dimana yang disebut konsumen adalah setiap 

orang yang membeli dan/atau memperoleh produk KFC yang kemudian 

menghabiskan produk tersebut di gerai KFC atau dine-in (makan di tempat). 

Kriteria ini ditetapkan karena program CSR #BudayaBeberes berlaku di 

gerai KFC Indonesia dan ditujukan kepada seluruh konsumen KFC 

Indonesia. 

b. Responden merupakan konsumen yang pernah melakukan pembelian di 

gerai KFC Indonesia yang terdapat di Surabaya mulai Januari 2019. Januari 

2019 dipilih sebagai batasan waktu karena program CSR #BudayaBeberes 

mulai diberlakukan di gerai pada bulan tersebut. Peneliti secara spesifik 

memilih konsumen yang melakukan pembelian di Surabaya karena gerai 

KFC paling banyak terdapat di kota ini (Tabel 1.6). Selain itu, peneliti juga 

menyesuaikan dengan data bahwa mayoritas generasi milenial berada di 

daerah perkotaan. Sebagai kota terbesar pertama di Jawa Timur, Kota 

Surabaya memiliki penduduk generasi milenial yang paling banyak se-Jawa 

Timur (Tabel 1.7). 

Generasi milenial, dimana yang disebut generasi milenial adalah seseorang 

yang lahir pada rentang tahun 1980-2000 (Stafford & Griffis, 2008). Pemilihan 

generasi milenial dilakukan peneliti berdasarkan data dari Kompas (2016) dalam 

Aulia, Makmur dan Hamid (2018) bahwa generasi milenial merupakan mayoritas 

konsumen inti restoran cepat saji. Selain itu, generasi milenial juga merupakan 
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segmen yang sedang difokuskan oleh KFC Indonesia (PT. Fast Food Indonesia Tbk, 

2019). 

 

1.7.8 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk 

memperoleh data dari lapangan. Ada dua jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti, 

yaitu data primer dan data sekunder. 

Data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan cara 

menyebarkan kuesioner. Kuesioner merupakan serangkaian pertanyaan tertulis 

yang diberikan kepada responden, baik berupa pertanyaan tertutup maupun 

pertanyaan terbuka (Sugiyono, 2010, p. 142). Kuesioner dapat memudahkan 

peneliti untuk mengumpulkan data dari responden yang cukup besar dengan efektif 

dan efisien. 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara memberikan lembar kuesioner 

kepada responden yang telah memenuhi kriteria yang dibuat oleh peneliti. Agar 

dapat memperoleh responden yang sesuai dengan kriteria, peneliti memberikan 

pertanyaan saringan terlebih dahulu. Kelebihan dari pengambilan data secara offline 

yaitu peneliti dapat berinteraksi secara langsung dengan responden sehingga dapat 

meminimalisir kesalahan dalam pengisian kuesioner. 

Data sekunder merupakan data dalam bentuk yang sudah jadi melalui publikasi 

dan informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi atau perusahaan (Ruslan, 

2010). Selain itu data sekunder dapat berupa teori atau penelitian terdahulu yang 

relevan untuk menyusun konsep penelitian. Data sekunder diperoleh dengan cara 

mengakses situs resmi perusahaan, maupun situs berita yang terpercaya. Selain itu, 

peneliti juga melakukan riset kepustakaan, yaitu mengumpulkan data melalui jurnal 

ilmiah, buku-buku referensi, dan bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan 

(Ruslan, 2010). 
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1.7.9 Uji Validitas dan Reliabilitas 

1.7.9.1 Uji Validitas 

Validitas alat ukur merupakan akurasi alat ukur terhadap sesuatu yang hendak 

diukur sekalipun dilakukan beberapa kali dan di mana saja (Bungin, 2017). Uji 

validitas bertujuan untuk menilai apakah alat ukur yang digunakan sudah sesuai 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebuah alat ukur harus mempunyai 

validitas yang baik sehingga dapat meningkatkan bobot kebenaran yang diinginkan 

oleh peneliti (Bungin, 2017). 

Uji Validitas dilakukan dengan alat bantu IBM SPSS Statistics 25. Uji Validitas 

dilakukan dengan tes Pearson Product Moment Correlation yang menggunakan 

prinsip mengkorelasikan antara masing-masing skor item atau soal dengan skor 

total yang diperoleh dari jawaban responden atau kuesioner. Berikut hasil uji 

validitas dari masing-masing pertanyaan: 

Tabel 1.8 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian 

No Item Rhitung Rtabel Signifikan  Keputusan 

1 Pertanyaan 1 0,597 0,361 Signifikan  Valid 

2 Pertanyaan 2 0,568 0,361 Signifikan  Valid 

3 Pertanyaan 3 0,718 0,361 Signifikan  Valid 

4 Pertanyaan 4 0,437 0,361 Signifikan  Valid 

5 Pertanyaan 5 0,600 0,361 Signifikan  Valid 

6 Pertanyaan 6 0,636 0,361 Signifikan  Valid 

7 Pertanyaan 7 0,700 0,361 Signifikan  Valid 

8 Pertanyaan 8 0,711 0,361 Signifikan  Valid 

9 Pertanyaan 9 0,587 0,361 Signifikan  Valid 

10 Pertanyaan 10 0,446 0,361 Signifikan  Valid 

11 Pertanyaan 11 0,753 0,361 Signifikan  Valid 

12 Pertanyaan 12 0,738 0,361 Signifikan  Valid 

13 Pertanyaan 13 0,711 0,361 Signifikan  Valid 

14 Pertanyaan 14 0,646 0,361 Signifikan  Valid 

15 Pertanyaan 15 0,494 0,361 Signifikan  Valid 

16 Pertanyaan 16 0,689 0,361 Signifikan  Valid 

17 Pertanyaan 17 0,489 0,361 Signifikan  Valid 

18 Pertanyaan 18 0,137 0,361 Tidak Signifikan  Tidak Valid 

19 Pertanyaan 19 0,452 0,361 Signifikan  Valid 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

I - 52 

SKRIPSI                                               PENGARUH SIKAP KONSUMEN…              CHRISTINA AGUSTIANA 

 

 

 

20 Pertanyaan 20 0,173 0,361 Tidak Signifikan  Tidak Valid 

21 Pertanyaan 21 0,507 0,361 Signifikan  Valid 

22 Pertanyaan 22 0,398 0,361 Signifikan  Valid 

23 Pertanyaan 23 0,427 0,361 Signifikan  Valid 

24 Pertanyaan 24 0,261 0,361 Tidak Signifikan  Tidak Valid 

25 Pertanyaan 25 0,452 0,361 Signifikan  Valid 

26 Pertanyaan 26 0,448 0,361 Signifikan  Valid 

27 Pertanyaan 27 0,512 0,361 Signifikan  Valid 

28 Pertanyaan 28 0,633 0,361 Signifikan  Valid 

29 Pertanyaan 29 0,466 0,361 Signifikan  Valid 

30 Pertanyaan 30 0,617 0,361 Signifikan  Valid 

31 Pertanyaan 31 0,731 0,361 Signifikan  Valid 

32 Pertanyaan 32 0,394 0,361 Signifikan  Valid 

33 Pertanyaan 33 0,563 0,361 Signifikan  Valid 

34 Pertanyaan 34 0,446 0,361 Signifikan  Valid 

35 Pertanyaan 35 0,528 0,361 Signifikan  Valid 

36 Pertanyaan 36 0,311 0,361 Tidak Signifikan  Tidak Valid 

37 Pertanyaan 37 0,439 0,361 Signifikan  Valid 

38 Pertanyaan 38 0,458 0,361 Signifikan  Valid 

39 Pertanyaan 39 0,615 0,361 Signifikan  Valid 

40 Pertanyaan 40 0,489 0,361 Signifikan  Valid 

41 Pertanyaan 41 0,189 0,361 Tidak Signifikan  Tidak Valid 

42 Pertanyaan 42 0,624 0,361 Signifikan  Valid 

43 Pertanyaan 43 0,573 0,361 Signifikan  Valid 

44 Pertanyaan 44 0,535 0,361 Signifikan  Valid 

45 Pertanyaan 45 0,523 0,361 Signifikan  Valid 

46 Pertanyaan 46 0,529 0,361 Signifikan  Valid 
Sumber: Olahan peneliti dengan SPSS ver. 19 

Peneliti menggunakan 30 responden dalam melakukan uji validitas. 

Pengambilan keputusan dalam uji validitas dilakukan berdasarkan nilai rhitung dan 

rtabel. Diperoleh nilai rtabel sebesar 0.361 dari level of significance 5% (Sugiyono, 

2010). Merujuk pada Raharjo (2014), maka dasar pengambilan keputusan dalam uji 

validitas adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai r hitung > r table, maka item soal angket tersebut dinyatakan valid. 

2. Jika nilai r hitung < r table, maka item soal angket tersebut dinyatakan tidak 

valid. 
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Berdasarkan dasar pengambilan keputusan tersebut, maka terdapat 6 item 

pertanyaan yang dinyatakan tidak valid. Apabila terdapat item pertanyaan yang 

tidak valid, maka alat ukur tersebut tidak perlu dipakai dalam kuesioner penelitian 

(Sugiyono, 2010). 

 

1.7.9.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas alat ukur merupakan kekonsistenan alat ukur dengan yang diukur 

sekalipun dilakukan secara berulang-ulang sehingga alat ukur dapat dipercaya 

(Bungin, 2017). Untuk menguji reliabilitas alat ukur, peneliti menggunakan teknik 

statistik Cronbach’s Apha dengan alat bantu program IBM SPSS Statistics 25. 

Berikut adalah hasil uji reliabilitas instrumen penelitian. 

Tabel 1.9 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.914 41 

Sumber: Olahan peneliti dengan SPSS ver. 19 

 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas merujuk pada Raharjo 

(2014), yakni sebagai berikut: 

1. Jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 maka kuesioner atau angket dinyatakan 

reliabel atau konsisten. 

2. Sedangkan jika nilai Cronbach’s Alpha < 0,60 maka kuesioner atau angket 

dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten. 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas instrument penelitian pada Tabel 1.9. dapat 

diketahui bahwa Cronbach’s Alpha mencapai 0,914. Angka tersebut lebih besar 

dari 0,60 sehingga instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel atau konsisten. 
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1.7.10 Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan peneliti setelah melakukan pengumpulan data. 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan program 

SPSS (Statistical Product and Service Solution) karena program ini memiliki 

kemampuan analisis statistik yang cukup tinggi (Sugianto dalam Pinastika, 2018).  

Menurut Bungin (2017), pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan 

sebagai berikut: 

1. Editing (Pemeriksaan Data) 

Proses editing sangat penting untuk dilakukan peneliti karena tidak jarang 

terdapat data yang belum memenuhi harapan peneliti, seperti data yang 

kurang, terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan, atau bahkan terlupakan. 

Oleh karena itu dalam proses ini peneliti memeriksa kembali jawaban-

jawaban yang telah diberikan oleh responden pada kuesioner. Hal-hal yang 

penting untuk diperiksa ulang diantaranya adalah apakah data yang 

diperlukan sudah lengkap dan dapat dimengerti dengan jelas baik makna 

maupun keterbacaannya, apakah data satu dengan lainnya sudah konsisten, 

seragam, dan memiliki respons yang sesuai. 

2. Tahap kedua adalah Coding (Proses Pemberian Identitas) 

Pengkodean dilakukan setelah tahap editing selesai, yaitu dengan 

mengklasifikasi data-data. Dengan kata lain, data yang telah diedit diberi 

identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis. Caranya adalah 

dengan menandai masing-masing jawaban dengan tanda atau kode tertentu, 

misalnya dalam bentuk angka. Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan 

jawaban responden untuk mempermudah proses analisis. 

3. Tahap ketiga adalah Tabulating (Proses Pembeberan), merupakan proses 

menyusun dan menghitung data hasil coding untuk kemudian disajikan 

dalam bentuk tabel. 

4. Input data ke SPSS 

Tahap input data ke SPSS dilakukan untuk mengubah data ke dalam bentuk 

table frekuensi dan dianalisis. Selanjutnya peneliti akan menggolongkan 
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jawaban ke dalam empat kategori diantaranya sangat tinggi, tinggi, rendah, 

dan sangat rendah. Agar dapat melakukan penggolongan, maka peneliti 

menentukan kelas interval melalui rumus di bawah ini. 

 𝑖 =  
𝑅

𝐾
  

 Keterangan: 

 i = Interval kelas 

 R = Range (skala tertinggi – skala terendah) 

 K = Jumlah kelas 

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh hasil invervalnya seperti di bawah 

ini: 

𝑖 =  
(4 − 1)

4
= 0,75 

Berdasarkan perhitungan tersebut maka 0,75 adalah interval tiap kategori 

jawaban responden penelitian. Dengan demikian dapat diketahui kategori 

jawaban responden melalui tabel berikut. 

Tabel 1.10 Skala Kategori Jawaban Responden 

Kategori Skor Batas 

Sangat Tinggi 3,28 – 4,00 

Tinggi 2,25 – 3,27 

Rendah 1,76 – 2,51 

Sangat Rendah 1,00 – 1,75 
Sumber: Olahan peneliti 

 

1.7.11 Teknik Analisis Data 

Pertama, analisis dilakukan dengan uji hubungan Pearson Product Moment 

Correlation menggunakan IBM SPSS Statistics 25. Pearson Product Moment 

Correlation merupakan teknik statistik parametrik menggunakan skala likert untuk 

menguji arah dan kekuatan hubungan di antara dua variabel. Skala likert yang 

dikembangkan oleh Likert (1932) saat ini banyak digunakan oleh penelitian-
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penelitian di bidang sosial. Dibandingkan dengan skala pengukuran yang lain, skala 

likert memiliki kelebihan yaitu mudah dipahami dan sederhana (Suliyanto, 2011). 

Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi untuk analisis korelasi Pearson 

Product Moment. Sehingga peneliti harus melakukan uji asumsi klasik terlebih 

dahulu dengan menggunakan alat bantu IBM SPSS Statistics 25. Asumsi klasik 

adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linier sederhana, agar 

model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga (Hidayat, 2012). Uji asumsi 

klasik yang harus dilakukan dalam analisis korelasi Pearson Product Moment 

menurut Hidayat (2012) antara lain: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual berdistribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki 

nilai residual yang berdistribusi normal. 

2. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai 

hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menilai apakah terdapat 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model 

regresi linear.  

Setelah itu jika terbukti adanya hubungan melalui analisis korelasi Pearson 

Product Moment, peneliti melakukan analisis Regresi Linier Sederhana. Analisis 

ini merupakan analisis lanjutan untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara 

kedua variabel yang diteliti. Menurut Ismail (2018), analisis regresi dilakukan 

untuk meramalkan dan memperkirakan secara matematis hubungan antar variabel. 

Analisis Regresi Linier Sederhana digunakan dalam penelitian yang memiliki 

satu variabel independen (X) dan satu variabel dependen (Y). Dimana variabel X 

pada penelitian ini adalah sikap konsumen KFC Indonesia generasi milenial pada 

program CSR #BudayaBeberes, sedangkan variabel Y adalah citra perusahaan KFC 
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Indonesia di Surabaya. Analisis Regresi Linier Sederhana dilakukan dengan 

menggunakan alat bantu software statistic IBM SPSS Statistics 25. 


