
 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Usaha waralaba (franchise) merupakan salah satu usaha yang paling 

berkembang di Indonesia. Usaha waralaba ini merupakan strategi yang paling efektif 

dan mudah untuk mengembangkan jaringan bisnis tetapi tidak menghilangkan ciri 

khas dari usaha waralaba itu sendiri. Selain itu juga, para pemiliki usaha waralaba 

harus memiliki modal yang cukup kuat untuk dapat bersaing dengan pemiliki usaha 

waralaba lain baik dengan nama yang sama atau pun usaha waralaba dengan brand 

name yang berbeda. Usaha waralaba pada sektor food and beverage (F&B) atau 

makanan dan minuman yang menjadi pilihan utama. Banyak perusahaan waralaba 

asing yang memperluas jaringan ke Indonesia lantaran potensi pasar yang 

menjanjikan. Maka tidak mengherankan bahwa omzet waralaba terus mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2017, omzet usaha waralaba diperkirakan 

mencapai Rp 200.000.000.000.000.000 dengan kontribusi 65% untuk usaha waralaba 

asing dan 35% untuk usaha waralaba lokal dan diprediksikan akan naik  hingga 7% 

(www.ekonomi.bisnis.com, 2018). 

Berdasarkan paparan di atas, usaha waralaba (franchise) asing yang 

berkembang dengan sangat pesat dari sektor food and beverage (F&B) atau makanan 

dan minuman ini adalah makanan cepat saji (fast food). Selain terjadi peledakan 

jumlah penduduk, dorongan konsumsi lokal yang besar, pertumbuhan kelas 

menengah dan menduduki peringkat ke – 4 dengan jumlah populasi terbesar di dunia, 
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Indonesia disebut sebagai pasar yang harus diduduki bagi usaha waralaba asing. 

Sehubung dengan jam kerja yang padat dan penghasilan yang cukup, masyarakat 

akan lebih memilih makanan cepat saji. Menurut Euromonitor sebagai perusahaan 

yang melakukan penelitian atau riset terhadap pasar di dunia, penjualan di tahun 2013 

diperkirakan mencapai Rp 15.000.000.000.000 di tahun 2013 dan akan mengalami 

kenaikan sebesar 7% sampai tahun 2016. Lalu, jumlah unit usaha pada tahun 2011 

adalah sebanyak 5.890 dan jumlah unit usaha pada tahun 2017 adalah sebanyak 9.100 

(www.ft.com, 2013).  

Data yang  ditunjukkan pada tabel di bawah ini merupakan data Top 

Corporate Image Awards untuk usaha waralaba yang ada di Indonesia dilihat dari 

Corporate Image Index (CII) adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Data Top Corporate Image Awards di Indonesia dengan Kategori Fast Food tahun 

2016 dan 2017 

No Perusahaan CII 2016 CII 2017 

01 PT. Fast Food Indonesia 
(KFC) 1,511 (Excellent) 1,531 (Excellent) 

02 PT. Rekso Nasional Food 
 (Mc Donald) 1,387 (Excellent) 1,312 (Excellent) 

03 
 

04 
 

05 

PT. Sari Melati Kencana 
(Pizza Hut) 
PT. Eka Boga Inti (Hoka 
Hoka Bento) 
PT. Sari Burger Indonesia 
(Burger King) 

1,051 (Excellent) 
 

0,661 
 

0,391 

1,092 (Excellent) 
 

0,701 
 

0,364 

 Sumber: www.imacaward.com (2018) 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kentucky Fried Chicken 

menduduki peringkat pertama dengan Corporate Image Index (CII) 2016 sebesar 

1,511 dan CII 2017 sebesar 1.531 dengan kategori Excellent. Disusul dengan 

peringkat kedua adalah Mc Donald dengan CII 2016 sebesar 1,387 dan CII 2017 

sebesar 1.312 dengan kategori Excellent. Kemudian, peringkat ketiga diduduki oleh 

Pizza Hut dengan CII 2016 sebesar 1,051 dan CII 2017 sebesar 1,092 dengan 

kategori Excellent. Kemudian, peringkat keempat diduduki oleh Hoka  Hoka Bento 

dengan CII 2016 sebesar 0,661 dan CII 2017 sebesar 0,701. Terakhir, peringkat 

kelima diduduki oleh Burger King dengan CII 2016 sebesar 0,391 dan CII 2017 

sebesar 0,364 (www.imacaward.com, 2018). Maka dapat dilihat bahwa brand image 

dan brand trust adalah kunci kesuksesan dalam menciptakan customer loyalty. 

Batam merupakan kota yang menduduki peringkat kelima dengan kategori 

biaya hidup paling tinggi di Indonesia (www.batampos.co.id, 2017). Setiap keluarga 

membutuhkan rata – rata Rp 6.300.000 / bulan (www.jpnn.com, 2017).  Selain itu 

juga, Batam memiliki pengeluaran riil per kapita terbesar dibanding dengan kota – 

kota lain yang berada dalam satu provinsi. Sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 

di bawah ini merupakan data pengeluaran riil per kapita selama setahun provinsi 

Kepulauan Riau tahun 2015: 
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Tabel 1.2 

Data Pengeluaran Riil per Kapita Selama Setahun Provinsi Kepulauan Riau Tahun 

2015 

Kabupaten / Kota se-Kepri Pengeluaran Riil (Juta Rupiah) 

Provinsi Kepulauan Riau 13.177 
Karimun 11.248 
Bintan 
Natuna 
Lingga 
Kepulauan Anambas 
Batam 
Tanjung Pinang 

13.529 
13.612 
11.158 
11.251 
16.826 
14.446 

Sumber: BPS Batam (2015) 

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa rata – rata pengeluaran riil per 

kapita dari Provinsi Kepulauan Riau adalah Rp 13.177.000.000. Kota Batam telah 

melampau batas rata – rata tersebut, yaitu sebesar 16.826.000.000. Sehingga, kota 

Batam merupakan pasar yang menarik bagi pelaku usaha untuk menjalankan usaha 

karena letak geografis (www.batampos.co.id, 2017). Hal itu tampak dilihat dari salah 

satu restoran cepat saji yang baru beroperasi selama 6 bulan, Wendy’s, yang 

merupakan salah satu restoran cepat saji dari Amerika Serikat. Wendy’s mengalami 

peningkatan penjualan yang cukup signifikan karena letak geografis Batam dan lokasi 

yang cukup mendukung (www.batamtoday.com, 2017).    

 Namun, keberadaan restoran cepat saji (fast food) ini juga memiliki dampak 

yang cukup besar jika dilihat dari segi kesehatan. Menu makanan dan minuman yang 

ditawarkan pada restoran cepat saji (fast food)  selalu bertentangan dengan masalah 

kesehatan, yang salah satunya adalah diabetes. Tercatat ada sekitar 10.000.000 orang 

  Universitas Internasional Batam 
  
Evis, Pengaruh Hubungan Corporate Social Responsibility Terhadap Loyalty pada Restoran Cepat Saji di Batam, 
2019 
UIB Repository©2019

http://www.batampos.co.id/
http://www.batamtoday.com/


5 
 

di Indonesia yang mengalami diabetes, sehingga Indonesia dicatat pada urutan 

ketujuh sebagai negara dengan pasien diabetes paling tinggi di dunia 

(www.sains.kompas.com, 2017). Selain diabetes, permasalahan kesehatan lainnya 

adalah obesitas. Melalui Data Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) tahun 2013 

bahwa penderita obesitas di atas 18 tahun mencapai 15,4 persen dan pada tahun 2016 

telah mencapai 20,7 persen sehingga membuat Indonesia berada di urutan kesepuluh 

dengan tingkat obesitas paling tinggi di dunia (www.cnnindonesia.com, 2017). Hal 

itu membuat pola konsumsi masyarakat Indonesia menjadi sama dengan masyarakat 

Amerika Serikat 20 tahun yang lalu. Saat itu, minuman berkarbonasi dan makanan 

cepat saji sangat populer dikalangan masyararkat Amerika Serikat 

(www.cnnindonesia.com, 2017).        

 Hal ini tidak dapat dihindari tetapi masih dapat dicegah. Sebagai bentuk 

perhatian atau pertanggungjawaban (corporate social responsibility), pemerintah 

mengambil langkah dalam masalah gizi nasional dengan pencantuman informasi 

nutrisi / gizi (gula, garam dan lemak) dan pesan kesehatan bagi pangan siap saji dan 

olahan melalui Permenkes No.30 Tahun 2013 (www.tribunnews.com, 2015). 

Sehingga setiap restoran cepat saji (fast food) harus mencantumkan informasi nutrisi 

dari makanan dan minuman tersebut. Konsumen yang memperhatikan kandungan 

nutrisi / gizi sebelum makan memiliki kesadaran akan kesehatan yang lebih tinggi, 

sehingga dengan adanya informasi tersebut, konsumen dapat melihat konsumsi 

makanan mana yang lebih sehat (www.cnnindonesia.com, 2017).  Corporate social 

responsibility adalah tanggung jawab sosial dalam dunia bisnis termasuk ekonomi, 
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hukum dan harapan suatu komunitas terhadap perusahaan. Artinya, selain 

mendapatkan profit / keuntungan, perusahaan juga harus mematuhi hukum yang 

berlaku, lebih beretika dan menjadi warga yang peduli dengan lingkungan dan 

masyarakat sekitar (Arikan & Gunner, 2013). Sehingga diharapkan melalui corporate 

social responsibility ini dapat membangun sebuah brand image dan brand trust yang 

mengarah kepada customer loyalty. Customer loyalty atau repurchase decisions 

memiliki peran yang signifikan bagi keberlangsungan suatu usaha (Kim & Ham, 

2016). Singkatnya, konsumen akan menjadi loyal dan melakukan pembelian kembali 

jika memiliki brand image dan brand trust (Kim & Ham, 2016). Customer loyalty 

adalah komitmen dari konsumen untuk melakukan pembelian kembali produk dan 

layanan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan secara berkelanjutnya (Weng & Lai, 

2016). Brand image dan brand trust dapat dibentuk dari berbagai cara seperti 

peningkatan pada pelayanan (service quality), promosi (promotion), kenyamanan 

(cosiness), dan lainnya. Maka dari itu, setiap pemiliki usaha khususnya waralaba 

(franchise) harus mampu menciptakan brand image sekaligus dengan brand trust 

demi keberlangsungan usaha tersebut. Dengan alasan yang telah disebutkan di atas, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Hubungan Corporate Social Responsibility terhadap Loyalty pada Restoran 

Cepat Saji di Batam”. 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka 

permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti antara lain: 

a. Apakah corporate social responsibility memiliki pengaruh positif terhadap 

brand image dari restoran cepat saji ?  

b. Apakah corporate social responsibility memiliki pengaruh positif terhadap 

brand trust dari restoran cepat saji ? 

c. Apakah brand image memiliki pengaruh positif terhadap brand trust dari 

restoran cepat saji ? 

d. Apakah brand image memiliki pengaruh positif terhadap loyalty dari restoran 

cepat saji ? 

e. Apakah brand trust memiliki pengaruh positif terhadap loyalty dari restoran 

cepat saji ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan – pertanyaan yang dipaparkan di atas, maka tujuan 

yang  hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui corporate social responsibility memiliki pengaruh positif 

terhadap brand image dari restoran cepat saji. 
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b. Untuk mengetahui corporate social responsibility memiliki pengaruh positif 

terhadap brand trust dari restoran cepat saji. 

c. Untuk mengetahui brand image memiliki pengaruh positif terhadap brand 

trust dari restoran cepat saji. 

d. Untuk mengetahui brand image memiliki pengaruh positif terhadap loyalty 

dari restoran cepat saji. 

e. Untuk mengetahui brand trust memiliki pengaruh positif terhadap loyalty dari 

restoran cepat saji. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Bagi pelaku usaha : penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah 

pembelajaran bagi pelaku usaha waralaba (franchise) atau potensial pelaku 

usaha untuk lebih memahami apa saja faktor yang dapat memberikan 

pengaruh kepada pelanggan untuk menjadi loyal dan melakukan pembelian 

yang berkelanjutan. 

b. Bagi akademis : penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi atau 

informasi bagi penelitian selanjutnya agar dapat lebih disempurnakan. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang penelitian 

yang disertai dengan data – data yang mendukung, permasalahan 
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penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

pembahasan.  

BAB II   : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab ini akan diuraikan tentang tinjauan pustaka sebagai 

landasan teori yang mendukung penelitian ini, definisi variabel 

dependen, hubungan antar variabel serta model penelitian dan 

perumusan hipotesis.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan uraian tentang rancangan 

penelitian yang disertai dengan pengertian – pengertian yang 

mendukung penelitian, objek penelitian, definisi operasional variabel, 

teknik pengumpulan data dan metode analisa data. 

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dijelaskan hasil olahan data dalam penelitian 

ini, seperti statistik deskriptif yang melakukan analisa tentang 

demografi responden, analisis kuantitatif, hasil uji asumsi klasik dan 

uji hipotesis. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini  akan dijelaskan tentang kesimpulan, dan saran 

dari penelitian ini sekaligus berisikan rekomendasi bagi penelitian 

selanjutnya agar dapat lebih disempurnakan di masa depan. 
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