
 

 

BAB V 

PENUTUP 

  

5.1. Kesimpulan 

Setelah melalui beberapa tahap dari hasil penelitian dan. analisa, yang telah penulis 

lakukan maka simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian memperlihatkan public relation berpengaruh. positif signifikan 

terhadap citra perusahaan. Public relation secara terus menerus. menciptakan dan 

memperbaiki relasi dengan publik serta mampu memberi. kontribusi dalam 

membentuk citra perusahaan dengan cara memberikan proyeksi. yang positif tentang 

produknya. Peran Public Relations dalam organisasi. sangat penting, kaitannya untuk 

mendukung performa organisasi baik di internal. maupun eksternalnya. Agar tujuan-

tujuan perusahaan tercapai, maka dibutuhkan. strategi yang tepat dari divisi yang 

menangani fungsi public relations dalam suatu. organisasi perusahaan. Strategi public 

irelations  yang dilakukan oleh perusahaan. mampu memberi kontribusi dalam 

membentuk citra korporat dengan cara memberikan. proyeksi yang positif tentang 

produknya, (Kotler, 2012;120).  

Bila citra perusahaan tersebut positif, maka public. relations telah berhasil 

meningkatkan citra perusahaan yang diwakilinya. Sebaliknya, apabila citra yang 

diperoleh suatu perusahaan itu negatif, maka public relations. perlu berusaha untuk 

mengembalikan citra negatif menjadi citra positif sehingga. perusahaannya dapat 

kembali memperoleh citra yang positif di mata konsumen, (Mujianto, 2018). 

Dengan strategi public relations, upaya pembangunan citra. perusahaan menjadi lebih 

komprehensif. Konsumen cenderung ingin mengkonsumsi. produk/jasa dari produsen 



yang dapat dipercaya, memiliki citra positif serta mampu. berkomunikasi secara baik 

dengan stakeholder. 

2. Hasil pengujian selanjutnya  memperlihatkan public relation.  berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepercayaan dan kepercayaan sendiri perngaruh. positif signifikan 

terhadap terhadap citra perusahaan. Kondisi ini menunjukkan public. relation dapat 

berpengaruh langsung maupun tidak langsung kepercayaan terhadap. citra perusahaan 

Carls Jr Surabaya. Adannya public relation  yang dilakukan. secara terus menerus 

mampu membangun hubungan baik dengan pihak internal dan. eksternal perusahaan 

serta meningkatkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan suatu. hal yang penting 

bagi sebuah komitmen atau janji, dan komitmen hanya dapat direalisasikan. jika suatu 

saat berarti. Kepercayaan ada jika para pelanggan percaya bahwa penyedia. layanan 

jasa tersebut dapat dipercaya dan juga mempunyai derajat integritas yang tinggi. Guna 

membangun kepercayaan konsumen diperlukan  public relation. Public Relations 

tidak hanya harus mempunyai. technical skill dan managerial skill dalam keadaan 

normal, tapi publicrelations juga. harus memiliki kemampuan dalam mengantisipasi, 

menghadapi atau menangani suatu. krisis kepercayaan (crisis of trust) dan penurunan 

citra (lost of image) yang terjadi. 

Dengan demikian dapat dikatakan. bahwa citra dan kepercayaan yang baik di mata 

masyarakat merupakan salah satu yang. terpenting bagi eksistensi sebuah perusahaan. 

Peran public relations dalam membangun. citra positif semakin diperlukan. Seperti 

yang dikemukakan oleh Mowen, (2013; 132) bahwa public relation dapat membangun 

hubungan baik dengan pihak internal dan. eksternal perusahaan serta meningkatkan 

kepercayaan. Kepercayaan pelanggan itu. sendiri merupakan anteseden untuk 

penilaian citra yang baik oleh konsumen. Apabila kepercayaan rusak. di mata 



masyarakat, maka perusahaan tersebut harus bersiap-siap untuk menghadapi. krisis 

kepercayaan.  

Suatu perusahaan yang mengalami permasalahan krisis kepercayaan akan. dapat 

menyebabkan bertumbuhnya pandangan negatif dari stakeholder yang 

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

menjadi turun secara tajam. Untuk menjaga kredibilitas dengan para. stakeholder, 

perusahaan harus bereaksi dan merespon dengan cepat, informasi. dikelola secara 

efektif dan diberikan pada saat yang sama kepada semua pihak yang. terkena dampak. 

 

5.2. Keterbatasan 

Dari hasil pembahasan tesis ini maka dapat disampaikan beberapa keterbatasan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Adanya keterbatasan waktu karena padatnya jam kerja Carls Jr Surabaya, sehingga 

data yang diperoleh tidakmaksimal 

2. Sumber data hanya menggunakan kuisioner kurang mencerminkan keadaan 

sebenarnya oleh karena itu akan lebih baik jika ditambahkan dengan menggunakan 

wawancara atauinterview.  

 

5.3. Saran 

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dan hasil analisis yang. telah dilakukan 

maka saran yang diberikan sebagai berikut : 

1. Untuk Perusahaan  

a. Lebih menjaga dan meningkatkan citra perusahaan yang bersifat. positif yang 

dilihat oleh masyarakat, khususnya pelanggan, agar hubungan antara. 

perusahaan dan lingkungannya bisa terjaga lebih baik. Citra perusahaan yang. 

baik akan membuat pelanggan tetap bertahan dan menjadi pelanggan yang setia. 



kepada perusahaantersebut. 

b. Selalu menjaga kepercayaan. yang telah diberikan kepada nasabah dengan 

meningkatkan kualitas jasa yang. ditawarkan, seperti memberikan informasi 

yang benar berkaitan dengan menu. yang disajikan misalnya bahan-bahan  yang 

digunakan dijaminhalal. 

c. Hendaknya selalu meningkatkan serta. mempertahankan image Carls Jr 

Surabaya yang positif dimata kosumen, melalui. peningkatkan kualitas layanan 

dengan menekankan karyawan untuk selalu ramah., meningkatkan kualitas 

menu yangdisajikan. 

2. Bagi penelitian yang akan datang hendaknya menambahkan. variabel independen 

seperti kepuasan serta menambah jumlah sampel yang digunakan dan memperluas 

objek, misalnya dengan melakukan penelitian pada  semua. pelangganCarls Jr yang 

ada di Surabaya. Tidak hanya konsumen Carls Jr di. Kertajaya Surabaya, agar 

didapat hasil yang lebih representative. 
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