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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pemenuhan kebutuhan makanan saat ini tidak hanya sebagai penghilang rasa lapar, tapi 

sudah menjadi sebagian dari gaya hidup masyarakat yang semakin modern. Gaya hidup 

masyarakat modern di kota-kota besar saat ini menginginkan sesuatu yang serba cepat dan 

praktis sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas mereka yang telah banyak menyita waktu. 

Salah satu contoh kota yang memiliki kepadatan aktivitas penduduk adalah Surabaya. Sebagai 

ibukota propinsi di Jawa Timur, Surabaya adalah pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, jasa, 

pariwisata, serta pusat budaya, sehingga Surabaya memiliki daya tarik tersendiri bagi 

penduduk daerah lain untuk bermigrasi dan mencari pekerjaan di Surabaya.  

Para pengusaha makanan saat melihat fenomena kepadatan jumlah penduduk pada siang 

hari tersebut sebagai peluang untuk membuka bisnis cafe dan warung, karena pada siang hari 

para pegawai kantor beristirahat dengan makan siang dan mereka tidak mungkin pulang ke 

rumah hanya sekedar makan siang, selain itu mereka juga tidak memiliki waktu untuk 

memasaknya sendiri. 

Di kota Surabaya sendiri saat ini semakin marak dengan banyaknya resto yang 

berdiri dan tersebar di wilayah Surabaya salah satunyaa adalaha Carl’s Jr Surabaya. Carl’s Jr 

merupakan sebuah restoran yang menyajikan burger sebagaia andalana menunya dengan 

kualitas yang tinggi. Carl’s Jr. Indonesiaw hadir dengan mengutamakan kualitas produk dan 

layanan, memberikan. premiumi burger dengan harga terjangkau. Pengunjung akan 

merasakan pengalaman yang berbeda. baik dari sisi makanan maupun pelayanan yang. 

disediakan.



 

 

 

Berbeda dengan jaringan restoran burger lainnya, semua burger. yang disajikan di 

Carls Jr. dimasak setelah pemesanan, hal ini yang menjadikan burger disajikan lebih segar, 

sehat, dan lezat. Bahan yang digunakanpun juga berkualitas tinggi, adonan daging sapi Carls 

Jr berasal dari 100% daging sapi asli tanpa adanya campuran. tepung. Carls Jri juga memiliki 

teknik panggang spesial pada setiap burgernya, yang disebut “charbroiled”. Teknik masak ini 

merupakan memanggangan burger dari atas dan bawah secara bersamaan, sehingga 

menghasilkan panggangani sempurna pada setiap sisinya. 

Saat menghadapi lingkungan persaingan yang semakin kuat dan ketat, konsentrasi 

bisnis pada bidang restoran memerlukan strategi yang khusus saat menarik konsumen 

terutama dalam pengambilan keputusan dalam membeli produk yang ditawarkan. Hal utama 

yang diprioritaskan oleh Carls jr adalah meningkatkan kepercayaan konsumen pada kualitas 

menu yang disajikan agar dapat bersaing, bertahan dan menguasai pasar.  

Kepercayaan (trust) merupakan pondasi dari bisnis. Membangun kepercayaan dalam 

hubungan jangka panjang dengan nasabah adalah suatu faktor yang penting dalam 

menciptakan loyalitas konsumen. Menurut Mowen, (2013; 132) konsumen merupakan semua 

pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan kesimpulan yang telah dibuat konsumen 

tentang atribut, objek, dan manfaatnya. Public relation harus dapat membangunkan hubungan 

yang baik dengan pihak internal daneksternal perusahaan serta dapat meningkatkan 

kepercayaan. 

Kepercayaan, sikap, dan perilaku terbentuk melalui dua cara yang berbeda. Pada 

formasi langsung kepercayaan, sikap, dan perilaku yang diciptakan tanpa terjadi keadaan lain 

sebelumnya. Jadi, seperti ditunjukan melalui perspektif pengaruh perilaku, perilaku dapat 

terjadi tanpa pembentukan dari sikap atau kepercayaan awal konsumen yang kuat tentang 

objeki di mana perilaku diarahkan. Demikian juga, seperti yang dinyatakan oleh perspektif 
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eksperensial sikap (misalnya, perasaan) dapat tercipta tanpa adanya pengembangan 

kepercayaan spesifik awal konsumen tentang objek sikap, (Sunarto, 2011 : 163). 

Guna membangun kepercayaan dari konsumen, maka diperlukan  public relation. 

Public relations tidak hanya harus memilikiI technical skill dan managerial skill dalam 

keadaan normal, tapi public relations juga harus mempunyai kemampuan dalam 

mengantisipasi, menghadapi atau menangani suatu krisis kepercayaan. Peran dari public 

relation  juga sangat menentukan pengembangan dan kemajuan organisasi. Hal ini harus 

disadari, maka perlu sikap yang saling mempercayai, dalam membangun relasi tingkat 

internal/eksternal, nasional ataupun internasional. Public relation secara terus menerus 

menciptakan serta memperbaiki relasi melalui publik yang, potensial, khusus, pribadi, umum, 

maupun kelompok dan relasi yang baik akan semakin terbuka, semakin saling mempercayai 

satu sama lain. Inilah kelanjutan dari kehidupan organisasi. Komunikasi yang khasi bagi 

public relation, yaitu timbal balik imerupakan titik sentral dalam kegiatan PR sekaligus dalam 

meningkatkan motivasi, integrasi, partisipasi, etos kerja, serta tanggung jawab sehingga 

produktivitas semakin meningkat sehingga sesuai dengan tujuan organisasi, (Saputra dan 

Nasrullah, 2011;46). 

Aktifitas public relations yang dilakukan oleh Carls Jr Surabaya dilakukan melalui 

program me reward. Aktivitas ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun relasi dengan 

publik dengan meningkatkan kepercayaan. Publik atau konsumen mempercayai bahwa 

program  me reward  dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi mereka. Program  Me 

reward  sendiri  merupakan sebuah program yang dapat mengkomunikasikan dengan 

pelanggan tentang pemberian point atas pembelian dari menu pada resto tersebut.  

Program  me reward merupakan sebuah program dalam bentuk aplikasi yang dapat 

diunduh oleh publik.  Dalam aplikasi tersebut menawarkan berbagai promo atas produk yang 

dijual antara lain 
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1. Promo poin reward member Carls dengan meregistrasi nomer handphone menjadi 

member carls maka akan mendapat poin rewards 30 poin. Cara menjadi member 

adalah dengan membuka link lalu input nomer handphone lalu akan diarahkan 

menginstal aplikasi TADA melalui playstore atau appstore, instal dan scan barcode 

yang terdapat di store untuk mengisi data diri dan akan secara otomatis mendapat 30 

poin pertama.  

2. Saat pelanggan sudah terdaftar dalam member me reward, maka nominal dalam struk 

pembelian dapat dimasukkan kedalam member yang akan otomatis dalam bentuk poin, 

jumlah poin yang didapat tergantung dari jumlah nominal dalam struk. Per kelipatan 

nominal Rp 10.000 akan masuk dalam bentuk 1 poin. 

3. Berbagai jenis bentuk promo akan diinformasikan melalui me reward tersebut. Jadi 

pelanggan tidak perlu khawatir jika akan ketinggalan promo dari Carls Jr. 

4. Salah satu keuntungan dari member me reward ini yaitu dengan mengumpulkan 

jumlah poin dari struk pembelian, dari poin tersebut dapat ditukarkan dengan produk 

secara langsung tanpa syarat dan ketentuan secara gratis. 

5. Keuntungan lainnya untuk pemilik member me reward ini yaitu saat pemilik berulang 

tahun, maka akan mendapat gift voucher free produk yang dapat ditukarkan pada salah 

satu store Carls Jr Indonesia dengan masa expired satu bulan. 

Aktifitas public relations sehari-hari adalah menyelenggarakani komunikasi timbal 

balik (two way trafic communications) antara perusahaan dengan pihak publik dengan tujuan 

untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi tercapainya terhadap tujuan tertentu, 

kegiatan produksi, dan sebagainya, demi kemajuan perusahaan atau citra positif perusahaan 

bersangkutan. Citra dan kepercayaan yang baik di mata masyarakat adalah salah satu yang 

terpenting bagi eksistensi dalam suatu perusahaan. Apalagi pada era informasi sekarang ini, 

peran public relations dalam membangun citra positif sangat diperlukan. Apabila kepercayaan 
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telah rusak di mata masyarakat, maka perusahaan tersebut harus bersiap-siap dalam 

menghadapi krisis kepercayaan. Perusahaan yang mengalami permasalahan krisis 

kepercayaani dapat menyebabkan bertumbuhnya pandangani negatif dari stakeholder yang 

berkepanjangan, dan tingkat kepercayaan serta citra perusahaan di mata masyarakat menjadi 

turun dengan tajam. Untuk menjaga kredibilitas dengan para stakeholder, perusahaan harus 

bereaksi dan merespon dengan cepat, informasi harus dikelola dengan efektif dan diberikan 

pada saat yang sama dengan semua pihak yang terkena dampak. 

Public relations adalah bagian dari integral dalam suatu organisasi. Tugas public 

relations adalah bertanggung jawab dalam menciptakan citra positif serta ikut menciptakan 

kondisi agar perusahaannya tetap kondusif, sehat iklim kerjanya, dan kuat hubungan sosialnya 

dan tinggi kinerja sumber daya manusianya. Peran Public Relations dalam organisasi 

sangatlah penting, kaitannya untuk mendukung performa organisasi baik pada internal 

maupun eksternalnya, (Lengkon, et.al, 2017). Agar tujuan-tujuan perusahaan dapat tercapai, 

maka dibutuhkan strategii yang tepati dari divisi yang menangani fungsii public relations 

dalam suatu organisasi perusahaan. Strategi tersebut digunakan untuk imenggarap persepsi 

para stakeholders, baik internal ataupun eksternal dapat mendukung perusahaan dalam 

mencapai tujuan-tujuannya. Dengan strategi yang tepat pula, perusahaan dapat memberikan 

efisiensi dana dan tenaga supaya dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dengan 

tepat. 

Seorang konsumen memutuskan pembelian pada barang atau jasa dari perusahaan 

tertentu berdasarkan kepercayaan yang telah dimiliki oleh seorang konsumen terhadap 

perusahaan yang dituju. Kepercayaan yang dimiliki konsumen twersebut tidak tumbuh dengan 

mudah, namun kepercayaan tumbuh melalui proses panjang yang dilakukan perusahaan 

khususnya Marketing Public Relations dalam membangun image perusahaan. 
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Dari uraian diatas maka mengambil judul yaitu “ Aktivitas Public Relation Melalui 

Program  Me Reward Terhadap Kepercayaan Dan Dampaknya Pada Citra Perusahaan  Cars Jr 

Surabaya “. 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Apakah aktivitas public relation  melalui program  me reward  berpengaruh terhadap citra 

perusahaan ? 

2. Apakah aktivitas public relation  melalui program  me reward  berpengaruh tidak 

langsung  terhadap citra perusahaan melalui kepercayaan ? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan uraiani pada latar belakang masalah dan pernyataan rumusan masalah yang 

telah dikemukakan, makai tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui ipengaruh aktivitas public relation  melalui program  me reward  

terhadap citra perusahaan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung  aktivitas public relation  melalui program  

me reward  terhadap citra perusahaan melalui kepercayaa 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat gunakan sebagai sebagai bahan pengembangan dan 

penerapan ilmu, terutama dalam bidang public relation. Menambah wawasan dan 
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pengetahuan khususnya bagi peneliti dan umumnya semua pihak yang tertarik dengan 

public relation  dan dapat digunakan sebagai informasi dan pemikiran yang bermanfaat 

bagi  penelitian yang serupa di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis  

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan lebih lanjut, memberikan masukan 

sejauhmana public relation dan kepercayaan dapat memberikan nilai kontribusi positif 

dalam meningkatkan citra perusahaan. 


