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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Terjadinya persaingan dalam dunia bisnis tak bisa dihindarkan lagi 

sehingga menuntut perusahaan untuk semakin meningkatkan kinerjanya, bahkan 

persaingan tersebut kian hari kian bertambah ketat. Tidak ada produk/ jasa yang 

dipasarkan tanpa melewati arena persaingan. Hal ini dilakukan demi 

meningkatkan profit untuk menghidupi perusahaan dan seluruh karyawan yang 

terlibat didalamnya. Dunia pemasaran dewasa ini selain harus bersifat customer 

oriented juga harus bersifat competition oriented. Bagaimanapun juga, peta 

persaingan mesti diperhitungkan bila tidak ingin tergilas oleh kegiatan pemasaran 

perusahaan pesaing. Secara langsung atau tidak langsung, persaingan bisnis ikut 

menentukan tingkat keuntungan yang diraih oleh perusahaan.  

Dalam menghadapi persaingan antar perusahaan seringkali manajemen 

dipusingkan dengan strategi yang akan diambil untuk memenangkan persaingan. 

Beberapa strategi yang sering digunakan oleh perusahaan adalah dengan 

melakukan strategi pemasaran, diantaranya 4P (product, price, promotion, dan 

place) dengan menggunakan strategi tersebut diharapkan perusahaan dapat 

memenangkan persaingan dengan para pesaingnya dan juga dapat meningkatkan 

pertumbuhan perusahaan. Selain itu ada juga strategi yang biasa digunakan yaitu 

dengan menggunakan bauran pemasaran. Kemudian strategi menciptakan produk 
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yang berbeda, dengan menciptakan produk yang unik dan belum pernah 

digunakan sebelumnya akan menambah nilai lebih pada produk. 

Bagi pemasar, janji untuk memberikan kepuasan pelanggan melalui bauran 

pemasarannya dapat menimbulkan akibat terpenuhinya tujuan laba jangka panjang 

meskipun kadang-kadang mengorbankan laba jangka pendek. Kepuasan 

pelanggan merupakan perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang 

dirasakan (Tjiptono, 2008: 24). Tujuan jangka panjang yang dilakukan perusahaan 

untuk mempertahankan para pelanggan setia agar tetap loyal dengan produknya, 

antara lain dengan produk yang inovatif, kreatif dan berdaya guna lebih, serta 

memberikan potongan harga khusus bagi pelanggan, dan tujuan dari itu untuk 

dapat memperoleh citra perusahaan yang baik dari para pelanggan. 

 Pada umumnya hampir semua perusahaan melakukan tujuan strategi 

pemasaran jangka panjang karena sangat banyak keuntungan yang bisa diperoleh 

perusahaan seperti, mempertahankan para pelanggannya agar tatap loyal dan 

dapat memperoleh nama baik bagi perusahaan atau citra perusahaan. Citra 

perusahaan penting bagi setiap perusahaan karena merupakan keseluruhan kesan 

yang terbentuk di benak masyarakat tentang perusahaan. Citra diartikan sebagai 

penerimaan dan tanggapan baik positif maupun negatif yang khususnya datang 

dari public (khalayak sasaran) dan masyarakat luas pada umumnya (Ruslan 2008: 

75). Salah satu strategi pemasaran yang dapat digunakan oleh perusahaan yaitu 

dengan menggunakan corporate social responsibility (CSR). 

Terobosan besar dalam konteks CSR dilakukan oleh Elkington dalam 

Wibisono (2007: 7) melalui konsep “Triple Bottom Line’ (profit, people dan 
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planet). Ia berpendapat bahwa jika perusahaan ingin sustain, maka ia perlu 

memperhatikan 3P, yakni bukan cuma profit yang diburu, namun juga harus 

memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (people) dan ikut aktif dalam 

menjaga kelestarian lingkungan (planet). 

Corporate Social Responsibility (CSR) yang kini banyak dilaksanakan 

oleh perusahaan-perusahaan telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. 

Konsep ini telah banyak mengalami tahapan sebelum gaungnya terasa seperti saat 

ini. Hal ini dapat dilihat dalam kajian Wibisono (2007: 3), yang mengatakan 

bahwa pada saat industri berkembang setelah terjadi revolusi industri, kebanyakan 

perusahaan masih memfokuskan dirinya sebagai organisasi yang mencari 

keuntungan belaka. Namun seiring perkembangan waktu perusahaan dituntut 

untuk bertanggung jawab secara sosial. Perusahaan haruslah juga memperhatikan 

kondisi masyarakat yang berada disekitar perusahaan agar masyarakat juga dapat 

merasakan manfaat dari perusahaan. 

Berdasarkan fenomena di atas tentang tanggung jawab sosial yang masih 

belum sepenuhnya dilakukan perusahaan maka pemerintah mendukung serta 

mewajibkan perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya regulasi pemerintah yang mengeluarkan peraturan yang membahas 

tentang Corporate Social Responsibility (CSR) pada UU No. 40 tahun 2007 

tentang perseroan terbatas mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan pasal 

74. 

Undang-undang ini berisi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya 

di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan 
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tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pernyataan mengenai mengapa CSR 

penting, tidak cukup dijawab dengan menyatakan bahwa CSR telah diwajibkan 

oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan. Jika CSR dianggap penting 

karena adanya peraturan pemerintah, perusahaan akan cenderung terpaksa dan 

setengah hati melaksanakan CSR. Harus ada kesadaran dari perusahaan tentang 

CSR. Oleh karena itu diwajibkan atau tidak, CSR harus merupakan komitmen dan 

kepedulian genuine (asli) dari para pelaku bisnis untuk ambil bagian mengurangi 

beban kemanusiaan. 

Hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat dan 

lingkungannya tentu dapat terwujud jika masyarakat dan lingkungan memiliki 

pandangan yang baik mengenai perusahaan yang bersangkutan. Pandangan 

masyarakat yang positif bisa dibentuk dengan melaksanakan tanggung jawab 

sosial perusahaan yang dapat dimaknai sebagai komitmen perusahaan untuk 

memberikan kontribusi jangka panjang terhadap masalah tertentu di masyarakat 

atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. 

Industri food and beverage banyak mempunyai kontribusi yang tinggi 

untuk perekonomian di Indonesia, salah satu perusahaan yang berada pada posisi 

tertinggi yakni PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, 25 daftar perusahaan terbesar 

di Indonesia dari survey yang dilakukan oleh Majalah Fortune 100 (edisi khusus 

Juni 2013). Dimana, PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, berada pada posisi ke 

tujuh dengan laba 50 triliun per tahun. Dengan urutan pertama PT. Astra 

Internasional Tbk, Rp. 188,053 triliun, diikuti urutan kedua PT. Telekomunikasi 
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Indonesia (persero) Rp. 77,143 triliun, dan ketiga PT. HM. Sampoerna senilai Rp. 

66,62 trilun. 

(sumber:http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/07/15/1630536/Ini.Daftar.P

erusahaan.Terbesar.di.Indonesia.Versi.i.Fortune./i.com).  

Jauh sebelum bahasan mengenai CSR diangkat ke permukaan, sebagai 

sebuah perusahaan besar PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, sudah banyak 

melakukan program-program kepedulian sosial dan lingkungan seperti program 

CSR yang dilakukan secara berkelanjutan oleh perusahaan. Indofood terus 

melanjutkan program corporate social responsibility (CSR) yang 

mengimplementasikan misi Perseroan yakni "Memberikan kontribusi bagi 

kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan". Landasan tujuan 

yang digunakan dalam melaksanakan program CSR Perseroan adalah: 

menciptakan hidup yang lebih baik setiap hari, yang kemudian dituangkan ke 

dalam lima pilar CSR yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Partisipasi 

Aktif Dalam Kegiatan Komunitas, Peningkatan Nilai Ekonomi, Menjaga 

Kelestarian Lingkungan, dan Solidaritas Kemanusiaan. 

Berikut ini adalah bentuk CSR yang sudah dilakukan oleh PT. Indofood 

Sukses Makmur, Tbk : 
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Tabel 1.1. Program CSR PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 

Tahun Nama Program CSR Kegiatan yang dilakukan 

2013 1. Pengelolaan lingkungan a. proper 

b. system manajemen lingkungan 

c. inisiatif pemeliharaan lingkungan 

d. bank sampah kemasan 

2. praktik ketenagakerjaan, 

keselamatan dan kesehatan kerja 

a. ketenagakerjaan 

b. kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja 

3. pengembangan sosial dan 

kemasyarakatan 

Sasaran dari program CSR adalah menciptakan 

nilai jangka panjang Perseroan dan bertumbuh 

secara berkelanjutan 

4. pembangunan sumber daya 

manusia 

a. Melalui beasiswa Indofood 

b. Melalui bidang gizi 

5. Partisipasi aktif dalam kegiatan 

komunitas 

a. Sunatan masal 

b. Program bantuan hewan qurban 

c. Safari ramadhan 

d. Bantuan infrastruktur 

6. Peningkatan nilai ekonomi a. Kemitraan petani 

b. Pembinaan bagi pengusaha warung indomie 

7. Solidaritas kemanusiaan a. Banjir yang terjadi di desa Buluran Jambi 

b. Kebakaran di Purwakarta Jawa Barat 

c. Letusan gunung berapi gunung Sinabung 

Sumatera Utara 

Sumber: Annual Repport PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, tahun 2013. 

 

Perusahaan melakukan program CSR sebagai salah satu cara untuk 

mendekatkan diri dengan masyarakat disekitar unit operasional perusahaan dan 

membangun hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat dan 

lingkungan. Untuk melihat bagaimana respon dari masyarakat terhadap program 

CSR, diperlukan parameter atau indikator untuk mengukurnya. Setidaknya ada 

dua indikator keberhasilan yang dapat digunakan yaitu indikator internal dan 

indikator eksternal, Wibisono (2007: 145). Maka dari itu, perusahaan perlu 

mengetahui sejauh mana respon dari masyarakat terhadap program CSR secara 

keseluruhan agar perusahaan dapat mengambil kesimpulan dan menyusun strategi 

untuk kegiatan CSR di masa yang akan datang. 
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Perusahaan yang diteliti adalah PT. Indofood Sukses Makmur mengingat 

perusahaan ini adalah salah satu perusahaan nasional di Indonesia yang memiliki 

pengaruh yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian di 

Indonesia di bidang industri makanan, oleh karena itu penelitian ini terfokus untuk 

mengetahui bagaimana respon dari masyarakat terhadap program CSR yang 

dilakukan oleh PT. Indofood Sukses Makmur dan timbal baliknya terhadap 

perusahaan itu sendiri. Dari pemaparan di atas, maka judul yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah “Evaluasi Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan 

Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Indofood Sukses 

Makmur Tbk. 

 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka dikemukakan 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Bagaimana respon masyarakat terhadap pelaksanaan program CSR yang 

dilakukan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk? 

 

C. Batasan Penelitian 

Batasan masalah dalam penelitian ini hanya terbatas pada pembahasan 

tentang respon masyarakat terhadap program CSR dilihat dari indikator eksternal 

yaitu variabel ekonomi dan sosial pada masyarakat sekitar perusahaan PT. 

Indofood Sukses Makmur Tbk. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon masyarakat terhadap 

program CSR yang dilakukan PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perusahaan 

yang nantinya dapat digunakan untuk menentukan strategi perusahaan di masa 

yang akan datang. 

2. Sebagai referensi untuk penelitian di bidang pemasaran khususnya CSR di 

masa yang akan datang. 


