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BBAABB  II  

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

  

A. Latar Belakang Penelitian 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu bentuk 

tanggung jawab perusahaan atau lembaga kepada stakeholder yang disini 

berarti komunitas sekitar yaitu masyarakat. Suatu perusahaan atau lembaga 

tidak dapat melepaskan diri begitu saja dari lingkungan sekitar, sehingga 

membeirkan dukungan kualitas kehidupan masyarakat (Wahyudi 2011:30). 

Tanggung jawab sosial mengasumsikan perusahaan atau lembaga sebagai 

perintis pembangunan yang penting, khususnya dalam hubungan dengan 

kelompok masyarakat. 

Terdapat pandangan yang menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya 

dinilai dari kinerja finansialnya saja tetapi juga dinilai dari kinerja sosial 

perusahaan (corporate social performance), yaitu bagaimana perusahaan tidak 

hanya memuaskan para pemilik modal tetapi juga harus memuaskan seluruh 

stakeholdernya, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mulai 

munculnya pandangan bahwa perusahaan harus melaksanakan aktivitas sosial, 

disamping aktivitas operasionalnya, di mana perusahaan merupakan salah satu 

bagian dari masyarakat sehingga keberadaannya perlu diperhatikan oleh 

perusahaan (Wibisono, 2007:72). 

Isu tentang CSR muncul karena adanya berbagai tekanan dari pihak 

luar, seperti adanya usaha penelitian yang intensif dari berbagai lembaga 

swadaya masyarakat dalam hal ini lembaga survey lingkungan tentang peran 
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perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Isu-isu tentang kerusakan 

lingkungan, hak-hak kaum buruh yang terabaikan oleh perusahaan, skandal 

keuangan atau masalah-masalah sosial yang timbul sebagai akibat dar aktivitas 

operasional perusahaan menggugah aktivis dari Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) untuk melakukan penelitian dan menuntut perusahaan 

memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. 

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya CSR akan membawa 

dampak positif bagi peningkatan motivasi perusahaan untuk melaksanakan 

tanggung jawab sosialnya. Dengan berbagai alasan seperti kekhawatiran akan 

kehilangan simpati masyarakat dan kehilangan pasar, kesadaran dari 

perusahaan itu sendiri, ataupun karena ketaatan pada pemerintah, maka 

pelaksanaan CSR perlu dukungan dari semua pihak baik pemerintah, 

masyarakat, maupun kalangan akademisi. 

Pada sisi yang lain CSR merupakan bentuk pertanggungjawaban 

perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan yang semakin luas, yang 

mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Penerapan 

tanggung jawab sosial perusahaan dipercaya dapat meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan karena para investor cenderung menanamkan modal 

kepada perusahaan yang melakukan kegiatan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan dapat menggunakan 

informasi tanggung jawab sosial perusahaan sebagai salah satu keunggulan 

kompetitif perusahaan. Perusahaan yang telah menerapkan tanggung jawab 

sosial perusahaan akan melakukan pelaporan dan pengungkapan tanggung 
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jawab sosial perusahaan, selain laporan keuangan. Hal ini dilakukan karena 

perusahaan menginginkan legitimasi dan nilai positif dari masyarakat 

sehingga perusahaan akan memperoleh laba dalam jangka waktu yang 

panjang. 

Bagi perusahaaan, bentuk tanggung jawab dalam CSR membutuhkan 

biaya yang relatif besar agar bisa berjalan dengan baik dan berkesinambungan. 

Hal ini merupakan salah satu permasalahan yang akan memengaruhi kinerja 

keuangan perusahaan. Di satu sisi perusahaan ingin memperoleh laba sebesar-

besarnya dengan biaya yang sekecil mungkin, tetapi dengan adanya tekanan 

untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan, tentu saja hal ini akan 

mengurangi laba yang diharapkan oleh perusahaan karena harus mengeluarkan 

biaya untuk tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. Namun demikian 

kegiatan CSR dapat memberikan citra positif perusahaan kepada masyarakat. 

PT. Garam Kalianget Sumenep merupakan perusahaan didirikan 

berdasarkan PP No. 12 Tahun 1991, tentang Perubahan status dari PERUM 

(Perusahaan Umum) menjadi Perusahaan Persero (PT PERSERO) Garam. 

Perusahaan bergerak dalam bidang atau memproduksi dan memasarkan garam 

bahan baku untuk industri dan garam olahan untuk konsumsi. Dalam kegiatan 

operasional perusahaan memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan 

yang terdapat pada masyarakat disekitar. Upaya timbal balik telah dilakukan 

perusahaan kepada masyarakat yang terdapat disekitar PT. Garam Kalianget 

Sumenep. Bentuk atau program yang telah dilakukan yaitu dengan 
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membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat serta 

memperbaiki fasilitas umum yang terdapat dimasyarakat.  

Bentuk sarana dan prasana yang telah dibangun oleh perusahaan yaitu 

berupa perbaikan sekolah desa, perbaikan sarana MCK berbaikan fasilitas 

tempat ibadah yaitu masjid dan mushola yang pelaksanaannya dilakukan 

secara bertahap. Perbaikan fasilitas-fasilitas tersebut bertujuan untuk 

memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang terdapat disekitar perusahaan 

sehingga keberadaannya dirasakan manfaatkan oleh masyarakat disekitar 

perusahaan. Selain program yang bersifat pembangunan fisik, program yang 

dilakukan perusahaan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan yaitu dengan 

memberikan bantuan kredit kepada masyarakat dalam meningkatkan usaha 

yang dilakukan. Bentuk bantuan kredit tersebut yaitu berupaya bantuan kredit 

tanpa adanya bunga bagi para pedagang kecil yang benar-benar membutuhkan 

modal usaha, dan sistem pengelolaan diserahkan secara langsung oleh desa. 

Namun demikain sebagai  

Terkait dengan aspek sosial selama ini PT. Garam Sumenep Madura 

telah membangun fasilitas keamanan di lingkungan pabrik sehingga dapat 

memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat yang terdapat disekitar 

pabrik. Upaya yang telah dilakukan yaitu dengan membangun fasilitas 

kemanan di desa serta melakukan renovasi atas fasilitas yang sebelumnya 

telah didirikan. Pembangunan fasilitas tersebut dilakukan untuk memberikan 

jaminan kemanan bagi masyarakat, dimana masyarakat banyak memiliki 

hewan ternak (sapi) sehingga memberikan jaminan atas keamanan dengan 
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adanya fasilitas tersebut. Bentuk-bentuk Corporate Social Responsibility 

(CSR) pada PT. Garam Sumenep Madura dapat disajikan pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

 

Bentuk-Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR)  

pada PT. Garam Sumenep Madura 

 

No. Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR)  

1. Program bantuan secara langsung, berupa pinjaman tanpa bunga 

untuk pedagang kecil yang dikelola secara langsung oleh desa 

2. Pemberdayaan masyarakat, kualitas pendidikan baik usia anak-anak 

sekolah serta bagi masyarakat. 

3. Memaksimalkan potensi masyarakat, memberikan modal usaha 

kepada masyarakat. 

4. Menjaga kelestarian lingkungan hidup, melakukan kegiatan 

penghijauan disekitar pabrik. 

5 Pembangunan fasilitas penerangan jalan, fasilitas penerangan jalan. 

6 Pemberian kredit atau bantuan modal, pemberian kredit usaha tanpa 

bunga. 

7 Pemberian dana-dana kegiatan sosial masyarakat, pemberian bantuan 

acara rutin di desa baik acara resmi maupun tidak resmi. 

8 Pendirian suatu yayasan, mendirikan yayasan panti asuhan “Al-

Amin” 

9 Sponsor resmi dari kegiatan olah raga, pemberikan bantuan dana 

untuk olah raga. 

10 Program atau berbagai event pendidikan, bantuan peralatan sekolah 

kepada anak-anak disekitar pabrik. 

Sumber: PT. Garam Sumenep Madura 

 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan adanya upaya kepedulian 

perusahaan terhadap kondisi masyarakat disekitar perusahaan. Namun 

demikian dalam pelaksanaanya Corporate Social Responsibility (CSR) pada 

PT. Garam Sumenep Madura belum secara rutin dilakukan sehingga dampak 

diberikan dari program-program tersebut belum dirasakan masyarakat secara 

maksimal. Selain itu pihak perusahaan juga tidak memberikan program yang 

berkelanjutan atas kegiatan CSR yang dilakukan misalnya pembinaan dari 

perusahaan sehingga program tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana yang 
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telah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut maka judul penelitian yang akan 

diambil dalam penelitian ini yaitu:  AAnnaalliissiiss  PPeerrsseeppssii  MMaassyyaarraakkaatt  TTeennttaanngg  

PPrrooggrraamm  Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. Garam 

Sumenep Madura. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: Bagaimana persepsi masyarakat tentang pelaksanaan CSR 

yang telah dilakukan oleh masyarakat sekitar PT. Garam Sumenep Madura?  

C. Batasan Masalah 

1. Penelitian ini dibatasi pada kegiatan CSR PT. Garam Sumenep Madura 

pada periode tahun 2013. 

2. Sampel penelitian adalah masyarakat di sekitar PT. Garam Sumenep 

Madura 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Untuk mengetahui  persepsi masyarakat tentang pelaksanaan CSR yang 

telah dilakukan oleh masyarakat sekitar PT. Garam Sumenep Madura. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya yang 

melakukan penelitian mengenai topik yang sama. 

b. Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang relevan yang telah 

ada dan sebagai acuan kepeda peneliti yang hendak melakaukan 

penelitian yang bahannya sama di masa mendatang. 
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c. Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi 

dalam menghasilkan perencanaan yang lebih baik dalam Penerapan 

CSR. 

 


