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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Berkaitan dengan topik yang dilakukan dalam penelitian ini, maka 

penelitian terdahulu yang digunakan sebagai perbandingan adalah: 

Nurul Imaniar (2014) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya 

efektivitas dan besaran efektivitas program CSR dalam meningkatkan citra positif 

perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi 

product moment pearson. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa program 

pembinaan pemuda produktif sebagai CSR PT angkasa pura bandara adisutjipto 

yogyakarta sudah efektif, dalam upaya untuk meningkatkan citra perusahaan. 

Hasil ini diperoleh dari nilai rata-rata variabel bebas (X) adalah 3,86 dan variabel 

terikat (Y) adalah 3,99 sehingga rentang skala berada dalam interfal (E) efektif. 

Keterkaitan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Imaniar dengan penelitian yang 

dilakukan sekarang adalah sama-sama membahas tentang program CSR dan  alat 

analisis yang menggunakan rentang skala. Perbedaannya hanya obyek penelitian. 

Wahyu Supriadinata dan Imanuel Goestaman (2013) penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana program CSR tersebut dilaksanakan dan 

apa dampak jangka panjang yang diperoleh perusahaan atas implementasi tersebut 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode descriptive research. Hasil 

dari penelitian ini menjelaskan bahwa program CSR yang direncanakan tersebut 
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hampir keseluruhan telah dilaksanakan. Namun  dalam pelaksanaannya masih 

terdapat kelemahan-kelemahan sehingga hasil dari pelaksanaan program tersebut 

belum maksimal. Dari kelemahan tersebut dapat diberikan rekomendasi yaitu 

dibutuhkan sebuah pengukuran dan pelaporan yang jelas sehingga didapatkan 

informasi yang dapat dijadikan sebuah evaluasi untuk pelaksanaan program 

berikutnya. Keterkaitan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu supriadinata dan 

imanuel goestaman dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah sama-sama 

membahas tentang program CSR. Perbedaannya terletak pada tahun penelitian 

dan alat analisis yang menggunakan rentang skala. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Strategi Pemasaran 

a. Pengertian Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran merupakan usaha dalam menetapkan tujuan 

operasional pemasaran untuk setiap sasaran yang telah ditetapkan, 

menentukan kebijakan dan taktik memanfaatkan sumber daya pemasaran 

untuk mencapai tujuan, mendesain organisasi pemasaran, implementasi 

kegiatan yang telah direncanakan, serta menilai dan mengawasi kegiatan 

yang dilaksanakan. Menurut Tjiptono (2008: 6) strategi pemasaran 

merupakan bagian integral dari strategi bisnis yang memberikan arah pada 

semua fungsi manajemen suatu organisasi. 

Adapun Gitosudarmo (2001: 194) membedakan antara pemasaran 

strategis dan strategi pemasaran. Pemasaran strategis mengacu pada faktor 
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strategis sedangkan strategi pemasaran mengacu pada faktor operasional 

atau pelaksanaan kegiatan pemasaran seperti penentuan harga, 

pengemasan, pemberian merek, penentuan saluran distribusi, pemasangan 

iklan, dan kegiatan pemasaran lainnya. Kegiatan pemasaran itu sering 

dikenal dengan sebutan marketing mix yang dikenal juga dengan singkatan 

4P yang mencakup product (produk), price (harga), place (tempat), dan 

promotion (promosi). 

Dari beberapa pengertian strategi pemasaran diatas dapat 

disimpulkan bahwa strategi pemasaran untuk setiap sasaran yang telah 

ditetapkan, menentukan kebijakan dan taktik memanfaatkan sumber daya 

pemasaran untuk mencapai tujuan, mendesain organisasi pemasaran, 

implementasi kegiatan yang telah direncanakan, serta menilai dan 

mengawasi kegiatan yang dilaksanakan. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Strategi Pemasaran 

Menurut Tjiptono (2008: 7) kemampuan strategi pemasaran suatu 

perusahaan untuk menghadapi setiap perubahan kondisi pasar. Faktor 

biaya tergantung pada analisis terhadap faktor-faktor berikut: 

1) Faktor Lingkungan 

Analisis terhadap faktor lingkungan seperti pertumbuhan 

populasi dan peraturan pemerintah sangat penting untuk mengetahui 

pengaruh yang ditimbulkan pada bisnis perusahaan. Selain itu faktor-

faktor seperti perkembangan teknologi, tingkat inflasi, dan gaya hidup 

juga tidak boleh diabaikan. Hal-hal tersebut merupakan faktor 
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lingkungan yang harus dipertimbangkan sesuai dengan produk dan 

pasar perusahaan. 

2) Faktor Pasar 

Setiap perusahaan perlu selalu memperhatikan dan 

mempertimbangkan faktor-faktor seperti urusan pasar, tingkat 

pertumbuhan, tahap pembangunan, tren dalam sistem distribusi, 

perilaku pembeli, permintaan musiman, segmen pasar ada yang saat ini 

atau yang dapat dikembangkan lagi, dan peluang-peluang yang belum 

terpenuhi. 

3) Persaingan 

Dalam kaitannya dengan persaingan, setiap perusahaan perlu 

memahami siapa pesaingnya, bagaimana posisi produk atau pasar 

pesaing tersebut, apa strategi mereka, kekuatan dan kelemahan 

pesaing, dan kapasitas produksi para pesaing. 

4) Analisis Kemampuan Internal 

Setiap perusahaan perlu menilai kekuatan dan kelemahannya 

dibandingkan dengan para pesaingnya. Penilaian tersebut dapat 

didasarkan pada faktor-faktor seperti teknologi, sumber daya finansial, 

kemampuan pemanufakturan, kekuatan pemasaran, dan basis 

pelanggan yang dimiliki. 
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5) Analisis Ekonomi 

Dalam analisis ekonomi, perusahaan dapat memperkirakan 

pengaruh setiap peluang pemasaran terhadap kemungkinan 

mendapatkan laba. 

2. Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang 

mempengaruhi/ membujuk, dan/ atau mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, loyal pada 

produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Terdapat lima cara 

dari komunikasi pemasaran yang utama atau sering disebut bauran promosi, 

yaitu (Durianto et.al, 2003: 2): 

a. Advertising (Periklanan), yaitu semua bentuk penyajian nonpersonal, 

promosi, dan ide tentang barang atau jasa yang dibayar oleh suatu sponsor. 

b. Sales Promotion (Promosi Penjualan), yaitu berbagai bentuk insentif 

jangka pendek untuk mendorong keinginan konsumen untuk mencoba atau 

membeli suatu produk atau jasa.  

c. Public Relations (Hubungan Masyarakat dan Publisitas), yaitu berbagai 

macam program untuk memelihara, menciptakan, dan mengembangkan 

citra perusahaan atau merek sebuah produk. 

d. Personal Selling (Penjualan Pribadi), yaitu interaksi langsung dengan satu 

atau beberapa calon pembeli dengan melakukan presentasi, menjawab 

pertanyaan, dan menerima pesanan.  
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e. Direct Marketing (Pemasaran Langsung), yaitu penggunaan surat, telepon, 

faksimili, e-mail, dan alat komunikasi nonpersonal lainnya untuk 

melakukan komunikasi secara langsung agar mendapat tanggapan 

langsung dari para pelanggan dan calon pelanggan. 

3. Bauran Promosi 

Semua usaha dalam kegiatan promosi dilakukan melalui media 

komunikasi yang menggunakan kombinasi peralatan promosi yang disebut 

bauran promosi. Menurut Philip Kotler yang dialihbahasakan oleh Hendra 

Teguh, Ronny A. Rusly, dan Benyamin Molan (2002: 642), menyatakan 

bahwa bauran promosi terdiri dari: 

a. Advertising (Periklanan) 

Yaitu semua bentuk persentasi non personal dan promosi ide barang atau 

jasa oleh sponsor yang ditunjuk dengan mendapat bayaran. 

b. Sales Promotion (Promosi Penjualan) 

Yaitu insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau 

pembelian produk atau jasa. 

c. Public Relation and Publicity (Hubungan Masyarakat dan Publisitas) 

Yaitu berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan dan 

melindungi citra perusahaan atau produk individualnya. 

 

d. Personal Selling (Penjualan secara pribadi) 

Yaitu interaksi langsung antara satu atau lebih calon pembeli dengan 

tujuan melakukan penjualan. 
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e. Direct Marketing (Pemasaran Langsung) 

Yaitu penggunaan surat, telepon, dan alat penguhubung non-personal 

lainnya untuk berkomunikasi dengan mendapatkan respon dari calon 

pelanggan dan pelanggan lainnya. 

4. Corporate Social Responsibility 

Menurut Untung (2009: 1) corporate social responsibility adalah 

komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam 

perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung 

jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara 

perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Sedangkan Iriantara 

(2007: 49) mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai 

komitmen berkelanjutan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan 

sumbangan pada pembangunan ekonomi sekaligus memperbaiki mutu hidup 

angkatan kerja dan keluarganya serta komunitas lokal masyarakat. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa corporate social 

responsibility (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara 

sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial. Harapan 

dari pelaksanaan program CSR selain memberdayakan masyarakat, dari sisi 

perusahaan jelas agar operasional berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Jika 

hubungan perusahaan dan masyarakat tidak baik, bisa dipastikan ada masalah 

terhadap pelaksanaan program CSR dan belum sepenuhnya diterima oleh 

masyarakat. Itu disebabkan oleh minimnya perhatian perusahaan terhadap 

pelaksanaan CSR Untung (2009: 39). 
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Menurut Untung (2009: 6) manfaat CSR bagi perusahaan antara lain: 

a. Mempertahankan dan meningkatkan reputasi serta citra  merek perusahaan 

b. Mendapat lisensi untuk beroperasi secara sosial 

c. Mereduksi resiko bisnis 

d. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha 

e. Membuka peluang pasar yang lebih luas 

f. Mereduksi biaya, missal terkait dampak pembuangan limbah 

g. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders 

h. Memperbaiki hubungan dengan regulator 

i. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan 

j. Peluang mendapatkan penghargaan 

Senada dengan itu, Elkington dalam Susanto (2007: 21) 

mengemukakan bahwa sebuah perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab 

sosialnya akan memberikan perhatian pada peningkatan kualitas perusahaan 

(profit); masyarakat, khususnya mayarakat sekitar (people), serta lingkungan 

hidup (planet). 

a. Profit ( Saham / Penanaman Modal ) 

Profit merupakan unsur yang paling penting dan menjadi tujuan 

utama dari setiap kegiatan usaha. Karena hal itulah tidak heran bila fokus 

utama dari sebuah perusahaan adalah meningkatkan profit atau mengejar 

harga saham setinggi-tingginya. 

Menurut Wibisono (2007: 33) profit sendiri hakikatnya merupakan 

tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin 
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kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan aktivitas yang ditempuh untuk 

mendongkrak profit antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan 

melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan memiliki keunggulan 

kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin. 

Masih dalam Wibisono (2007: 33) peningkatan produktivitas bisa 

diperoleh dengan memperbaiki manajemen kerja melalui penyederhanaan 

proses, mengurangi aktivitas yang tidak efisien, menghemat waktu proses 

dan pelayanan. Termasuk juga menggunakan material sehemat mungkin 

dan memangkas biaya serendah mungkin. 

b. People ( Manusia / SDM ) 

Masyarakat merupakan salah satu stakeholder yang penting dalam 

perusahaan. Karenanya, dukungan dari mayarakat sangat diperlukan bagi 

keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan. Dengan 

alasan tersebut, maka Wibisono (2007: 34) menjabarkan bahwa 

perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat 

sebesarbesarnya kepada masyarakat (people). Selain itu perlu disadari 

bahwa operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada 

masyarakat sekitar. Karenanya pula perusahaan perlu untuk melakukan 

berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Intinya, jika 

ingin eksis dan akseptabel, perusahaan harus menyertakan pula tanggung 

jawab yang bersifat sosial.  

Aliran pemikiran yang semakin diminati dan semakin punya daya 

tarik untuk masa yang akan datang  nampaknya adalah aliran yang 
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meyakini bahwa kondisi keuangan saja tidak menjamin nilai perusahaan 

tumbuh secara berkelanjutan (sustainable). Keberlanjutan perusahaan 

hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi terkait 

lainnya, termasuk dimensi sosial. Sudah sangat cukup fakta bagaimana 

resistensi masyarakat sekitar muncul ke permukaan terhadap perusahaan 

yang dianggap tidak peduli denga masyarakat sekitarnya (Wibisono 2007: 

34-35). 

c. Planet 

Manusia hidup di bumi tidaklah sendirian, melainkan bersama 

mahkluk lain yaitu tumbuhan, hewan dan jasad renik. Makhluk hidup yang 

lain itu bukanlah sekedar kawan hidup yang hidup bersama secara netral 

atau pasif terhadap manusia, melainkan hidup manusia itu terkait erat pada 

mereka. Tanpa mereka manusia tidaklah dapat hidup. Kenyataan ini dapat 

kita lihat dengan mengandaikan di bumi ini tidak ada hewan dan 

tumbuhan. Dari manakah kita mendapat oksigen dan makanan? Sebaliknya 

seandainya tidak ada manusia, tumbuhan, hewan dan jasad renik akan 

dapat melangsungkan kehidupannya seperti terlihat dari sejarah bumi 

sebelum ada manusia. Karena itu anggapan bahwa manusia adalah 

mahkluk yang paling berkuasa sebenarnya tidak benar. Seharusnya kita 

menyadari bahwa kitalah yang membutuhkan mahkluk hidup yang lain 

untuk kelangsungan hidup kita dan bukannya mereka yang membutuhkan 

kita untuk kelangsungan hidup mereka. 
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Menurut Kotler dan Lee (2005: 14), citra positif bisa dibentuk 

dengan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate 

Social Responsibility (CSR). CSR memiliki kemampuan untuk 

meningkatkan citra perusahaan karena jika perusahaan menjalankan tata 

kelola bisnisnya dengan baik dan mengikuti peraturan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah, maka pemerintah dan masyarakat akan 

memberikan keleluasaan bagi perusahaan tersebut untuk beroperasi di 

wilayah mereka. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Wibisono 

(2007: 66) mengatakan bahwa perusahaan yang menjalankan model 

bisnisnya dengan berpijak pada prinsip-prinsip etika bisnis dan manajemen 

pengelolaan sumber daya alam yang strategik dan sustainable akan dapat 

menumbuhkan citra positif serta mendapatkan kepercayaan dan dukungan 

dari masyarakat. 

Menurut Wibisono (2007: 145), untuk melihat sejauh mana 

efektifitas program CSR, diperlukan parameter atau indikator untuk 

mengukurnya. Setidaknya ada dua indikator keberhasilan yang dapat 

digunakan yaitu indikator internal dan indikator eksternal. 

a. Indikator Internal 

1) Ukuran Primer/ Kualitatif (M-A-O terpadu) 

a) Minimize 

Meminimalkan perselisihan/ konflik/ potensi konflik antara 

perusahaan dengan masyarakat dengan harapan terwujudnya 

hubungan yang harmonis dan kondusif. 
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b) Asset 

Asset perusahaan yang terdiri dari pemilik/ pimpinan 

perusahaan, karyawan, pabrik dan fasilitas pendukungnya 

terjaga dan terpelihara dengan aman. 

c) Operational 

Seluruh kegiatan perusahaan berjalan aman dan lancar. 

2) Ukuran Skunder 

a) Tingkat penyaluran dan kolektibilitas (umumnya untuk PKBL 

BUMN). 

b) Tingkat compliance pada aturan yang berlaku. 

b. Indikator Eksternal 

1) Indikator Ekonomi 

a) Tingkat pertambahan kualitas sarana dan prasarana umum. 

b) Tingkat peningkatan kemandirian masyarakat secara ekonomis. 

c) Tingkat peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat secara 

berkelanjutan 

2) Indikator Sosial 

a) Frekuensi terjadinya gejolak/ konflik sosial. 

b) Tingkat kualitas Hubungan Sosial antara perusahaan dengan 

masyarakat. 

c) Tingkat Kepuasan Masyarakat (dilakukan dengan survey 

kepuasan). 
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Pada momen evaluasi kinerja (akhir program), bila diperlukan bisa 

pula meminta bantuan orang atau lembaga yang mempunyai kepakaran 

pada bidang CSR untuk menilai keberhasilan atau kegagalan program, 

sehingga dapat memberikan masukan apakah program perlu dihentikan, 

dilanjutkan atau bahkan dikembangkan. 

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dimunculkan, 

maka dibuatlah kerangka penelitian sebagai berikut: 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Wibisono (2007: 145), data diolah. 

Berdasarkan kerangka pikir pada gambar 2.1. maka dapat diketahui bahwa 

kerangka pikir dalam penelitian ini membahas tantang respon masyarakat 

terhadap program CSR. Respon masyarakat terhadap program CSR adalah 

Program CSR 

Sosial :  

a. Frekuensi terjadinya gejolak atau konflik 

sosial 

b. Tingkat kualitas hubungan sosial antara 

perusahaan dengan masyarakat 

c. Tingkat kepuasan masyarakat 

Ekonomi :  

a. Pertambahan kualitas sarana dan prasarana 

umum 

b. Peningkatan kemandirian masyarakat 

secara ekonomis 

c. Peningkatan kualitas hidup bagi 

masyarakat secara berkelanjutan 

Respon 

Masyarakat 
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gambaran dan penilaian terhadap berhasil tidaknya suatu program CSR yang telah 

dilakukan oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Wibisono (2007: 145) 

mengungkapkan bahwa terdapat dua indikator untuk mengukur keberhasilan CSR, 

yaitu indikator internal dan indikator eksternal.  

Oleh karena obyek penelitian ini adalah masyarakat Desa Cangkring 

Malang, maka peneliti hanya menggunakan indikator eksternal. Terdapat dua 

variabel  pada indikator eksternal, yaitu variabel ekonomi dan variabel sosial. 

Pada variabel ekonomi yaitu menerapkan aspek sosio-ekonomis atau finansial 

bisnis yang diterangkan dengan kata-kata seperti, turut menyumbang 

pembangunan ekonomi,mempertahankan keuntungan dan operasi bisnis. 

Kemudian pada variabel sosial yaitu hubungan antara bisnis dan masyarakat yang 

tercermin melalui frase-frase seperti, berkontribusi terhadap masyarakat yang 

lebih baik, mengintegrasi kepentingan sosial dalam operasi bisnis, dan 

memperhatikan dampak terhadap masyarakat. 


