
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki beberapa peran penting 

untuk mensukseskan program pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan 

sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Salah satu 

peran tersebut adalah dengan menjalankan program Corporate Sosial 

Responsibility, masalah tanggung jawab sosial perusahaan terus menjadi isu 

penting baik dari kalangan Profesional, Ekonomi, Pemerintah maupun 

aktivis-aktivis lainnya. 

Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan 

dan keberlanjutan (sustainability) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai 

sarana biaya (cost centre) melainkan sebagai sarana meraih keuntungan 

(profit centre). Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk 

mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development). Disisi lain masyarakat mempertanyakan apakah perusahaan 

yang berorientasi pada usaha memaksimalisasi keuntungan-keuntungan 

ekonomis memiliki komitmen moral untuk mendistribusi keuntungan-

keuntungannya membangun masyarakat lokal, karena seiring waktu 

masyarakat tak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan 

jasa yang diperlukan, melainkan juga menuntut untuk bertanggung jawab 

sosial. 
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Berdirinya PT. Amerta Indah Otsuka di Kejayan Pasuruan, terhitung 

masih baru. Berdiri tahun 2005 sebagi perusahaan pengembangan PT. Amerta 

Indah Otsuka yang ada di Sukabumi Jawa Barat. Pada awal 

perkembangannya, tentu saja ada banyak tuntutan dari warga sekitar 

perusahaan. Dapat diambil contoh, berdasarkan data yang didapat PT. Amerta 

Indah Otsuka pernah mendapat tuntutan tentang pembuangan limbah pabrik 

yang berdampak pada sektor pertanian masyarkat Kejayan. Atau juga tentang 

tuntutan masyarkat terhadap perbaikan jalan di desa Pacarkeling Kejayan, 

untuk akses ke tempat-tempat pelayanan publik dan tempat ibadah. 

Berawal dari sinilah, pentingnya sebuah kegiatan CSR suatu perusahaan 

itu muncul. PT. Amerta Indah Otsuka berusaha menjawab tuntutan dari warga 

sekitar perusahaan melalui program CSR-nya. Untuk tuntutan tentang 

pembuangan limbah dijawab dengan pembangunan sumur yang steril dari 

pencemaran limbah sehingga meminimumkan dampaknya terhadap sektor 

pertanian masyarakat. Pembangunan jalan sesuai harapan masyarakat 

Pacarkeling juga telah terealisasikan. Dan hal ini diharapkan bisa 

menimbulkan hubungan baik dengan masyarakat.  

Seperti yang diketahui, tujuan utama perusahaan adalah memperoleh 

keuntungan dari bisnisnya. Dengan melakukan CSR, tujuan perusahan itupun 

bisa terpenuhi. Telah ditunjukkan oleh banyak studi kasus, perusahaan 

memperoleh banyak keuntungan bila keberadaan jangka panjangnya terjamin. 

Keberlangsungan perusahaan ini erat berkait dengan reputasi, yang diperoleh 

melalui hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan. 
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Di era ini hampir mustahil perusahaan menggunakan perlindungan 

kekuatan-kekuatan represif tanpa mengorbankan reputasinya. CSR menjadi 

pilihan menjaga keberlanjutan eksistensi perusahaan melalui reputasi yang 

baik; dan bukan hubungan dengan kekuatan represif.  

Bayangkan bagaimana bila perusahaan hanya mementingkan 

keuntungan finansial jangka pendek dan mengorbankan aspek sosial dan 

lingkungan. Ketidakpedulian terhadap aspek sosial akan menuai protes 

masyarakat yang bisa mengganggu operasinya (semisal demonstrasi atau 

boikot). Terhadap aspek lingkungan, selain reaksi masyarakat, disinsentif 

juga diterima disinsentif dari pemerintah. Akibatnya, selain biaya operasi 

membengkak, reputasi perusahaan tercoreng dan pada gilirannya dicerminkan 

dengan turunnya nilai saham. Implikasi berikut yang mengancam adalah 

keengganan investor membiayai proyek baru. Dari sudut pandang ini, CSR 

dengan triple bottom line-nya tentu adalah investasi sangat berharga. 

CSR harus berupaya meminimumkan dampak negatif keberadaan 

perusahaan. Apabila perusahaan hendak menjalankan program sosial, itu 

dilakukan dengan transparansi maksimum. Dan karena CSR adalah 

manajemen dampak operasi, batasannya terlebih dulu harus didefinisikan agar 

perusahaan tidak memikul beban lebih berat dari yang seharusnya 

ditanggung. Yang juga penting adalah membuat kesepakatan dengan seluruh 

pemangku kepentingan berkenaan dengan tanggung jawab masing-masing 

pihak. Termasuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dan 

perusahaan. Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk 
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implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (Good Coporate 

Governance). Diperlukan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate 

Governance) agar perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk 

dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan 

(stakeholders) yang dapat dipenuhi secara proporsional, mencegah kesalahan-

kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan memastikan kesalahan-

kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. 

Konsep ini mencakup berbagai kegiatan dan tujuannya adalah untuk 

mengembangkan masyarakat yang sifatnya produktif dan melibatkan 

masyarakat didalam dan diluar perusahaan baik secara langsung maupun 

tidak langsung, meski perusahaan hanya memberikan kontribusi sosial yang 

kecil kepada masyarakat tetapi diharapkan mampu mengembangkan dan 

membangun masyarakat dari berbagai bidang. 

Kesadaran menjadi kondisi ideal dalam konteks pemberdayaan 

masyarakat yang sering diimplementasikan dalam bentuk program CSR 

merupakan aktivitas yang lintas sektor dan menjadi modal sosial yang harus 

dioptimalkan memlalui mekanisme kemitraan yang berperan meningkatkan 

sosio-ekonomi masyarkat dan komunitas lokal yang berada di sekitar 

perusahaan. Program ini diimplementasikan dan diarahkan untuk 

memperbesar akses masyarakat dalam mencapai sosio-ekonomi yang lebih 

baik bila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangungan 

sehingga masyarakat ditempat tersebut diharapkan lebih mandiri dengan 

kualitas kehidupan dan kesejahteraanya yang lebih baik dengan tercapainya 
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sasaran kapasitas masyarakat dan sasaran kesadaran. Sasaran kapasitas 

masyarakat harus dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan (empowerment) 

agar anggota masyarakat dapat ikut dalam proses produksi atau institusi 

penunjang dalam proses produksi, kesataraan (equity) dengan tidak 

membedakan status dan keahlian, keamanan (security), keberlanjutan 

(sustainability) dan kerjasama (cooperation). Kegiatan CSR penting dalam 

upaya membangun citra dan reputasi perusahaan yang pada akhirnya 

meningkatkan kepercayaan baik dari konsumen maupun mitra bisnis 

perusahaan tersebut.  

Dari data yang diperoleh peneliti, sebagai sebuah perusahaan yang 

sedang berkembang, PT. Amerta Indah Otsuka juga telah melakukan 

program-program kepedulian dan pengembangan masyarakat yang hasilnya 

sudah banyak dirasakan oleh warga masyarakat sekitar perusahaan seperti 

progran Satu Hati yang lebih berkonsentrasi terhadap dunia pendidikan, 

gerakan menanam 1000 pohon, Khitanan masal, pengobatan gratis. Ini 

merupakan wujud dari tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan 

masyarakat, sehingga keberadaan PT. Amerta Indah Otsuka tidak hanya 

dirasakan manfaatnya oleh para karyawan dan para pemegang saham 

(Stakeholders) saja, namun juga oleh masyarakat khususnya masyarakat 

sekitar sebagai stakeholders. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu adanya suatu analisa 

terhadap keberhasilan program CSR yang diadakan oleh perusahaan untuk 

masyarakat sekitar demi untuk membangun citra perusahaan itu sendiri, 
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karena program yang dijalankan PT. Amerta Indah Otsuka tidak hanya 

menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan semata, namun juga 

menjamin adanya kesinambungan baik pertumbuhan masyarakat maupun 

didalam menunjang bisnis perusahaan. 

 
B. Rumusan masalah 

Berkenaan dengan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Corporate Social Responsibility 

dalam meningkatkan citra perusahaan PT. Amerta Indah Otsuka. 

 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan 

program Corporate Social Responsibility terkait dalam usahanya 

meningkatkan citra perusahaan PT. Amerta Indah Otsuka 

 

D. Manfaat Penelitian 

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi para 

akademisi maupun dan masyarakat umum serta diharapkan dapat 

memberi manfaat guna menambah khasanah ilmu komunikasi secara 

umum dan perusahaan secara khusus di Indonesia. 
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2. Manfaat praktis 

a Sebagai pedoman dan masukan bagi perusahaan dalam 

meningkatkan citra positif perusahaan dengan adanya program 

tanggung jawab sosial. 

b Sebagai informasi dan inspirasi bagi praktisi bisnis (para pelaku 

usaha, pemegang saham, dan komisaris) bahkan investor untuk 

memahami pentingnya program tanggung jawab sosial perusahaan 

serta melaksanakannya sebagai kepedulian dan komitmen dalam 

pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan 

 

E. Tinjauan Pustaka   

E.1. Public Relations (Humas) 

Definisi Public Relations dari DR. Rex Harlow dalam bukunya yang 

berjudul “A Model for Public Relations for Profesional Practices” yang 

dikeluarkan oleh International Public Relations Association (IPRA) setelah 

mengkaji lebih kurang 472 definisi Public Relations yang berbunyi  “Public 

Relations adalah fungsi manajemen yang khas dan mendukung pembinaan, 

pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya, menyangkut 

aktivitas komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerja sama, melibatkan 

manajemen dalam persoalan atau permasalahan, membantu manajemen mampu 

menanggapi opini public,mendukung manajemen dalam mengikuti dan 

memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai sistem peringatan dini 
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dalam mengantisipasi kecenderungan menggunakan penelitian serta teknik 

komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama”. (Ruslan, 2001 : 16)  

Cutlip, Center dan Brown menyebutkan Public Relations is distinctive 

management function which help establish and mutual lines of communications, 

understanding acceptance and cooperation between on organization and is public 

(Public Relations adalah fungsi manajemen secara khusus yang mendukung 

terbentuknya saling pengertian dalam komunikasi, pemahaman, penerimaan dan 

kerja sama antara organisasi dengan berbagai publiknya. (Soemirat, 2003 :14) 

E.1.1. Ciri-ciri Humas (Public Relations) 

Hubungan masyarakat terjemahan dari public relations, adapun ciri-ciri 

hubungan masyarakat menurut Prof. Drs. Onong Uchjana Effendi dalam bukunya 

Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, 2001; 132 adalah: 

1. Komunikasi yang dilakukan berlangsung dua arah secara timbal balik. 

2. Kegiatan yang dilakukan terdiri atas penyebaran informasi, dan 

pengkajian pendapat umum. 

3. Tujuan yang dicapai adalah tujuan organisasi tempat humas berada. 

4. Sasaran yang dituju adalah khalayak didalam organisasi dan diluar 

organisasi. 

5. Efek yang diharapkan adalah terbinanya hubungan yang harmonis antara 

organisasi dan khalayak. 
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Walapun definisi humas yang diungkapkan beragam, tetapi pada prinsip dan 

pengertiannya sama. Sebagai acuan, salah satu definisi Humas yang diambil dari 

The British Institute Of Publik Relation ( Ruslan, 2001: 17) menyatakan : 

1. “Publik Relation activity is management of communications between an 

organization and publics”. 

(Aktifitas Publik Relations adalah mengelola komunikasi antara organisasi 

dan publiknya) 

2. “Public Relations is deliberate, planned sustain effort to establish and 

maintain mutual understanding between on organization and its public”. 

(Praktik Publik Relation adalah memikirkan merencanakan dan 

mencurahkan rasa daya untuk membangun dan menjaga dan saling 

pengertian antara organisasi dan publiknya) 

Public Relations adalah fungsi manajemen dari sikap budi berencana dan 

berkesinambungan yang dengan itu organisasi – organisasi dan lembaga – 

lembaga yang bersifat umum dan pribadi berupaya membina pengertian, simpati 

dan dukungan dari mereka yang ada kaitannya yang mungkin ada hubungan, 

dengan jalan menilai pendapat umum diantara mereka, untuk mengkorelasi 

sedapat mungkin, kebijaksanaan dan tata cara mereka yang dengan informasiyang 

berencana dan tersebar luas, mencapai kerja sama yang lebih produktif dan 

pemenuhan kepentingan bersama yang lebih efisien (Effendy, 1986:20). 

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 
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1. Humas merupakan kegiatan yang bertujuan memperoleh goodwill, 

kepercayaan, saling pengertian, dan citra yang baik dari public atau 

masyarakat. 

2. Sasaran Humas adalah menciptakan opini public yang favourable 

menguntungkan semua pihak. 

3. Humas merupakan unsur yang sangat penting dalam manajemen guna 

mencapai tujuan yang spesifik dari organisasi atau perusahaan. 

4. Humas adalah usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara 

suatu badan atau organisasi dengan masyarakat melalui suatu proses 

komunikasi timbal balik atau dua arah. 

E.1.2. Peranan Humas (Public Relations) 

        a. Membina hubungan ke dalam (Public Internal) 

Yang dimaksud dengan public internal adalah yang menjadi bagian dari 

badan atau perusahaan atau organisasi itu sendiri. Dan mampu 

mengidentifikasi atau mengenal hal yang menimbulkan gambaran negatif 

pada masyarakat, sebelum kebijaksanaan itu dijalankan oleh organisasi. 

        b. Membina hubungan keluar (Public Eksternal) 

Yang dimaksud public eksternal adalah publik umum (masyarakat) 

mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran yang positif terhadap 

lembaga yang diwakilinya (Ruslan, 2001;20-21). 
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E.1.3. Fungsi Humas (Public Relations) 

 Fungsi Humas adalah upaya yang mantap, berencana dan 

berkesinambungan untuk menciptakan dan membina pengertian bersama antara 

organisasi dan khalayak. Jadi jelas bahwa fungsi utam Humas untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar lembaga, organisasi atau 

perusahaan dengan publiknya baik intern ataupun ekstern dalam rangka 

menanamkan pengertian, motivasi dan partisipasi public dalam upaya 

menciptakan iklim pendapat public yang menguntungkan. 

Menurut Cultip, Center dan Cantiong seperti yang dikutip oleh Onong U. 

Effendi, 1986:46 fungsi Humas adalah : 

1. Menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuan organisasi  

2. Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan 

menyebarkan informasi dari organisasi kepada public dan menyalurkan 

opini public pada organisasi. 

3. Melayani public dan memberikan nasehat kepada pimpinan organisasi 

untuk kepentingan umum. 

4. Membina hubungan secara harmonis antara organisasi dan public baik 

intern maupun ekstern. 

 

E.1.4. Tujuan Humas (Public Relations) 

            Tujuan sentral Humas yang akan dicapai adalah tujuan organisasi dimana 

Humas itu dibentuk. Tujuan organisasi yang diperjuangkan oleh manajemen dan 
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ditunjang oleh Humas itu bergantung pada sifat organisasi. Tujuan organisasi 

dalam bentuk Perusahaan berbeda dengan organisasi yang berbentuk Universitas, 

berbeda pula dengan organisasi yang berbentuk Pemerintahan. Sifat organisasi 

dapat berbeda, tetapi dalam kegiatan Humas terdapat kesamaan, yakni upaya 

membina hubungan harmonis antara organisasi dengan public (Effendi, 1986; 95). 

 

E.2. Corporate Social Responsibility 

E.2.1. Pengertian Corporate Social Responsibility 

Menurut Hendrik Budi 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 menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian 

terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.  

 Menurut Yosal Iriantara (2007: 49) tanggung jawab sosial korporat 

sebagai komitmen berkelanjutan kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan 

memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi sekaligus memperbaiki 

mutu hidup angkatan kerja dan keluarganya serta komunitas lokal masyarakat 

secara keseluruhan. 

 Menurut Milton Friedman (Baron, 2002) yang dikutip Dwi Kartini 

(2009:10) Tanggung jawab sosial perusahaan adalah menjalankan bisnis sesuai 

dengan keinginan pemilik perusahaan, yakni maksimasi laba, sementara pada saat 

yang sama mengindahkan aturan dasar yang digariskan dalam suatu masyarakat 

sebagaimana diamanatkan oleh hukum dan perundang-undangan. 



13 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Corporate Social 

Responsibility (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara 

sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial. 

Definisi CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu tindakan atau 

konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) 

sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana 

perusahaan itu berada. contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, 

mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak 

mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk 

desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat 

banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan fenomena strategi perusahaan 

yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholders. 

Harapan dari pelaksanaan CSR selain memberdayakan masyarakat, dari 

sisi perusahaan, jelas agar operasional berjalan lancar tanpa gangguan. Jika 

hubungan antara perusahaan dan masyarakat tidak mesra, bisa dipastikan ada 

masalah. Pelaksanaan program CSR belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. 

Itu disebabkan oleh minimnya perhatian perusahaan terhadap pelaksanaan CSR 

(Untung, 2009:39). 

Menurut Hendrik Budi Untung (2009: 6) manfaat CSR bagi perusahaan 

antara lain :  

a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan. 
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b. Mendapatkan 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, misal terkait dampak pembuangan limbah. 

g. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders. 

h. Memperbaiki hubungan dengan regulator. 

i. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. 

j. Peluang mendapatkan penghargaan. 

Menurut Wibisono, terdapat lima pilar yang menjadi tolak ukur dalam 

program corporate social responsibility. Kelima pilar tersebut adalah: 

a Building Human Capital 

Adalah kegiatan yang memberdayakan masyarakat untuk menciptakan 

sumber daya manusia yang handal. 

b Strengthening Economies 

Perusahaan tak hanya pihak yang hanya memikirkan diri mereka sendiri, 

namun mereka juga dituntut (meski secara tidak langsung) untuk 

memberdayakan perekonomian yang ada di sekitarnya. Tanggung jawab 

mereka tak hanya memperkaya perusahaan namun juga bagaimana 

membuat lingkungan yang ada di sekitar perusahaan tersebut bisa sejahtera. 

c  Assessing Sosial Chesion 

Tak hanya untuk urusan ekonomi saja, namun juga sosial. Perusahaan tak 

hanya memiliki tanggung jawab yang bersifat materil melainkan juga moril, 
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dalam artian perusahaan juga ikut menciptakan kondisi sosial yang ada di 

sekitar perusahaan aman dan nyaman. 

d Encouraging Good Governance 

Dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus memiliki etika bisnis dan tak 

diperbolehkan untuk menjalankan kegiatan bisnisnya dengan semaunya 

sendiri. Good corporate govermance menjadi suatu hal yang mutlak harus 

dilaksanakan. 

e Protecting The Environment 

Dewasa ini kita sering mendengar istilah tentang go green. Perusahaan juga 

memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan, terlebih 

mereka menggunakan sumber daya yang ada di lingkungan mereka tinggal, 

otomatis mereka memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kelestarian 

lingkungan yang ada di sekitar perusahaan. 

(http://labitacanadase.webs.com/apps/blog/entries/show/2694870-

pengertian-definisi-csr-corporate-social-responsibilty) 

E.2.2. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) 

Menurut Nor Hadi (2011:142) Implementasi tanggung jawab sosial 

perusahaan merupakan tahap aplikasi social responsibility sebagaimana telah 

direncanakan sebelumnya. Penerapan tanggung jawab sosial membutuhkan iklim 

organisasi perusahaan yang saling percaya dan kondusif, sehingga memunculkan 

motivasi dan komitmen karyawan pelaksana. 
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Nor Hadi (2009) yang dikutip Nor Hadi (2011:124) merumuskan diagram 

yang menggambarkan tahapan perencanaan, evaluasi, dan implementasi tanggung 

jawab sosial (social responsibility). 

 

 
Visi merupakan landasan filosofis operasional suatu entitas, dengan tidak 

memandang jenis entitasnya. Sebagai landasan filosofis, visi menjadi core value 

satu aktivitas sehingga menjiwai berbagai bentuk aktivitas yang menjadi 

kebijakan entitas. Dalam aktivitas keberpihakan terhadap masyarakat dan 

lingkungan, praktik tanggung jawab sosial harus didasarkan pada landasan kuat 

yang dijadikan pijakan kebijakan. Untuk itu, penetapan visi yang sinergis dengan 

visi perusahaan menjadi penting. 
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Misi merupakan penjabaran secara lebih operasional  dari visi. Sehingga, 

misi tanggung jawab sosial perusahaan merupakan wahana untuk 

mrnginformasikan siapa perusahaan, landasan filosofis perusahaan, apa inti atau 

garis aktivitas perusahaan dimata stakeholders.  

Tujuan merupakan scope hasil akhir yang dicapai perusahaan sebagaimana 

tertuang dalam perencanaan. Tujuan, merumuskan apa yang akan diselesaikan 

oleh perusahaan dalam keberpihakan terhadap para pemangku kepentingan, dan 

kapan akan diselesaikan, serta mengukur secara akurat kegiatan dilakukan. 

Target merupakan batas dan acuan ketercapaian pekerjaan jangka pendek 

dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan merupakan pedoman 

umum sebagai acuan pelaksanaan tanggung jawab perusahaan. Kebijakan, 

merupakan arah dasar yang diambil pimpinan dan menjadi warna orientasi satu 

program.  

Menetapkan strategi implementasi tanggung jawab sosial memiliki 

ketergantungan arah mana kebijakan tanggung jawab sosial yang akan dilakukan. 

Strategi di sini merupakan sarana untuk menjabarkan visi, misi, dan kebijakan 

tanggung jawab sosial yang akan dipraktikkan.  

Praktik tanggung jawab sosial perusahaan (corporate sosial responsibility) 

antar perusahaan berada dalam variance cukup besar. Terdapat perusahaan 

melakukan tanggung jawab sosial penuh keseriusan dan menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dengan operasional perusahaan, bahkan dijadikan strategi perusahaan. 

Namun, terdapat pula perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial sebatas 
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memenuhi standar minimal, anjuran aturan dan polesan bahwa dirinya telah 

melakukan tanggung jawab sosial sebagaimana dilakukan perusahaan lain. 

Wibisono Yusuf (2007) yang dikutip dalam Nor Hadi (2011:56) 

menyatakan bahwa tindakan yang harus dilakukan dalam rangka mengurangi 

kekurang-efektifan praktik tanggung jawab sosial adalah dengan melakukan 

identifikasi problematika yang dihadapi serta kebutuhan riil yang dirasakan 

stakeholders.  

Menurut Dwi Kartini (2009:47) Dewasa ini banyak terjadi perubahan-

perubahan drastis dalam implementasi CSR. Dibutuhkan upaya dan strategi ekstra 

agar implementasi CSR sanggup bahkan berjalan sesuai dengan ide dan konsep 

dasarnya. 

CSR berbeda dengan kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan 

secara spontan atau berkala namun tidak kontinu. Perbedaannya sangat jelas, yaitu 

bila kegiatan sosial hanya dilakukan oleh perusahaan sekali waktu (tidak kontinu) 

dan tidak bertujuan jangka panjang, namun kalau CSR memang sudah menjadi 

bagian internal dari rencana perusahaan dan memiliki tujuan jangka panjang serta 

pelaksanaannya dilakukan secara kontinu. 

Menurut Kotler  ada beberapa model atau bentuk dari CSR, yaitu: 

a Cause Promotion 

Merupakan salah satu bentuk dari CSR yang ditunjukkan dengan 

kepedulian perusahaan terhadap isu-isu tertentu yang sedang beredar dalam 

masyarakat, lalu perusahaan mengajak semua lapisan masyarakat untuk ikut 

peduli pada isu tersebut. 
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b Cause Related Marketing 

Bentuk CSR seperti ini sering kita lihat sehari-hari. Pernahkah suatu 

ketika kita membeli produk tertentu atau kita disarankan untuk membeli 

produk tertentu yang ternyata berapa persen dari penjualan produk tersebut 

akan didonasikan untuk mencegah masalah tertentu. 

Kita sering melihatnya di televisi, di mana sebuah iklan produk 

minuman kemasan dan sabun menghimbau kepada seluruh lapisan 

masyarakat untuk membeli produk tersebut, karena dengan membeli sama 

artinya dengan menyumbang untuk mengatasi masalah tertentu. 

c Corporate Social Marketing 

Pada corporate social marketing ini perusahaan memiliki target untuk 

mengubah perilaku masyarakat dari yang kurang baik menjadi baik. Salah 

satu bentuk kegiatannya adalah misalnya perusahaan aktif berkampanye 

tentang bahaya narkoba. Tak hanya sekadar berkampanya namun perusahaan 

juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan. 

d Corporate Philanthropy 

Merupakan salah satu bentuk CSR berupa pemberian kontribusi atau 

bantuan secara langsung baik dalam bentuk dana maupun jasa kepada pihak 

yang membutuhkan baik itu perorangan maupun lembaga atau kelompok. 

Contoh dari Corporate Philantrophy ini misalnya adalah penyaluran beasiswa 

kepada anak-anak sekolah yang berprestasi namun kurang mampu. 
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e Corporate Volunteering 

Bila kegiatan CSR sebelumnya tidak melibatkan karyawan secara 

langsung untuk menangani CSR, pada corporate volunteering, perusahaan 

akan melibatkan karyawannya secara langsung dalam kegiatan CSR yang 

dilakukan oleh perusahaan. Bentuk CSR yang terakhir ini memang kurang 

popular dibandingkan dengan bentuk CSR yang sebelum-sebelumnya. 

(http://manajemenusaha.com/?p=264) 

Contoh kegiatan CSR yang melibatkan langsung karyawan perusahaan 

misalnya program perusahaan untuk menyalurkan bantuan dibidang 

pengajaran bagi mereka-mereka yang tinggal di tempat terpencil dan belum 

mendapatkan fasilitas berupa pengajaran yang layak. 

Dari kelima bentuk-bentuk CSR yang telah diuraikan di atas, mungkin 

bentuk yang kelima atau corporate volunteering lah yang kurang popular. 

Satu hal yang mungkin menjadi pertimbangan mengapa bentuk CSR yang 

kelima kurang populer, yaitu karena karyawan akan meninggalkan 

pekerjaannya selama beberapa periode untuk melaksanakan program 

corporate volunteering dan hal tersebut bisa jadi akan mengancam “nyawa” 

perusahaan. Namun demikian, corporate volunteering tetap bisa dijalankan 

meskipun butuh perencanaan yang sangat matang untuk menerapkannya 

E.2.3 Manfaat CSR 

a Manfaat bagi perusahaan. 

Menurut Fajar Nursahid (2009:102) Bagi perusahaan, keseluruhan 

aktivitas sosial yang dilakukan dengan memberikam kontribusi terhadap 
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pengembangan kualitas SDM melalui program-program CSR bermanfaat 

bagi reputasi bisnis perusahaan itu sendiri. Hal ini penting mengingat betapa 

sulitnya membangun dan mempertahankan reputasi perusahaan, dan 

sedemikian besar pengaruhnya untuk menopang kelangsungan bisnis.  

Salah satu keuntungan dari CSR adalah meningkatnya citra positif 

perusahaan. CSR merupakan salah satu kegiatan positif yang dilakukan oleh 

perusahaan, dan tentu saja bila perusahaan melakukan kegiatan yang positif 

serta bermanfaat untuk banyak pihak, perusahaan tersebut akan mendapatkan 

feed back yang positif pula. 

Bagai efek domino ketika perusahaan bisa membangun citra positif 

mereka yang salah satunya diwujudkan melalui program CSR, yang di 

antaranya adalah: kepercayaan masyarakat sekitar semakin bertambah pada 

perusahaan yang itu artinya perusahaan bisa dengan leluasa melakukan 

kegiatan bisnisnya di wilayah tersebut, menambah pangsa pasar atau target 

pasar, serta meningkatkat produktivitas karyawan karena nilai perusahaan 

yang semakin meningkat menjadikan mereka juga ingin ikut berkompetisi 

secara sehat. 

Program pemberdayaan SDM yang dilakukan oleh perusahaan dapat 

dikatakan berhasil jika dalam pelaksanaan programnya diikuti dengan 

keterlibatan masyarakat yang tinggi. Selain itu, pilihan-pilihan programnya 

juga didasarkan pada kemampuan masyarakat dan potensi daerah setempat. 

Lebih dari itu program-program tersebut juga mempunyai kemanfaatan dalam 

jangka panjang dan berkesinambungan. 
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E.3. Citra Perusahaan 

Menurut Onong Uchjana (2006:166) Citra adalah pengetahuan mengenai 

kita dan sikap-sikap terhadap kita yang mempunyai kelompok-kelompok 

kepentingan yang berbeda, atau cara dunia sekeliling kita memandang kita. 

Citra dapat dikatakan sebagai persepsi masyarakat dari adanya 

pengalaman, kepercayaan, perasaan, dan pengetahuan masyarakat itu sendiri 

terhadap perusahaan, sehingga aspek fasilitas yang dimiliki perusahaan, dan 

layanan yang disampaikan karyawan kepada konsumen dapat mempengaruhi 

persepsi konsumen terhadap citra.  

Dengan demikian citra merupakan salah satu aset terpenting dari 

perusahaan atau organisasi yang selayaknya terus menerus dibangun dan 

dipelihara. Citra yang baik merupakan perangkat kuat, bukan hanya untuk 

menarik konsumen dalam memilih produk atau perusahaan, melainkan juga dapat 

memperbaiki sikap dan kepuasan pelanggan terhadap perusahaan.  

Citra perusahaan tidak bisa direkayasa, artinya citra tidak datang dengan 

sendirinya melainkan dibentuk oleh masyarakat, dari upaya komunikasi dan 

keterbukaan perusahaan dalam usaha membangun citra positif yang diharapkan. 

Upaya membangun citra tidak bisa dilakukan secara serampangan pada saat 

tertentu saja, tetapi merupakan suatu proses yang panjang. Karena citra 

merupakan semua persepsi atas objek yang dibentuk oleh konsumen dengan cara 

memproses informasi dari berbagai sumber sepanjang waktu. 

Citra merupakan bangunan mental yang dikembangkan oleh konsumen 

pada focus kesan yang sangat terseleksi diantara banyak keseluruhan kesan dan 
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akan menjadi suatu proses kreatif dimana kesan yang terseleksi itu diperinci, 

dimantapkan dan diatur. Setiap orang mempunyai kecenderungan untuk 

menciptakan kesan-kesan berkaitan dengan obyek yang dikenakan. 

Citra adalah kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan. 

Dimana pemahaman yang berasal dari suatu informasi yang tidak lengkap akan 

mengakibatkan citra yang tidak sempurna (Kasali, 1994: 2004) 

Sekarang ini banyak sekali perusahaan atau organisasi memahami sekali 

perlunya memberi perhatian yang cukup untuk membangun suatu citra yang 

menguntungkan bagi suatu perusahaan tidak hanya dengan melepaskan diri 

terhadap terbentuknya suatu kesan public negative. Citra perusahaan adalah 

gragile commodity (Komiditas yang rapuh/mudah pecah) namun kebanyakan 

perusahaan juga meyakini citra perusahaan yang positif adalah esensial, sukses 

yang berkelanjutan dan dalam jangka panjang. 

Pengertian citra itu sendiri menurut Rosady Ruslan mengatakan bahwa 

citra itu sendiri abstrak (Infangible), tetapi wujudnya bisa dirasakan dari hasil 

penelitian, penerimaan, kesadaran, dan pengertian, baik semacam tanda respek 

dan rasa hormat dari public sekelilingnya atau masyarakat luas terhadap 

personelnya (dipercaya) dan dapat diandalkan dalam pemberian pelayanan yang 

baik (Ruslan, 1999:50) 

Proses membentuk citra tidak bisa berlangsung cepat tetapi perlu didukung 

adanya informasi dan pengalaman yang akan mempengaruhi penelitian seseorang, 

karena citra dipengaruhi oleh cara pandang individu dan factor: 
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a) Efek Kognitif  

Yaitu sesuatu yang menambah pengetahuan dalam otak kita yang akan 

mempengaruhi cara kita mengorganisasikan citra kita tentang 

perusahaan sehingga berpengaruh terhadap perubahan perilaku kita 

yang ditimbulkan dari apa yang kita  amati dan alami sehingga 

menimbulkan kesamaan sikap tentang suatu baik itu positif maupun 

negatif 

b) Persepsi  

Yaitu pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan yang 

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. 

Persepsi memberikan makna pada stimuli indrani (Sensori Stimuli, 

1991:51). Tahapan sebelumnya terjadi persepsi diawali dengan adanya 

perhatian yang dilakukan nantinya akan mengarah pada kognisi, afeksi 

yang diaktualisasikan dalam perwujudan tingkah laku (Rakhmad, 

1991:51) 

Jadi citra itu dengan sengaja perlu diciptakan agar bernilai positif, dan 

merupakan aset terpenting dari suatu perusahaan atau organisasi.  

E.3.1. Macam-Macam Citra  

Menurut Frank Jefkins dalam Manajemen Humas dan Komunikasi, 

(Ruslan, 2002:77-79), menjelaskan beberapa jenis citra yang dikenal di 

dunia aktivitas hubungan masyarakat, antara lain: 
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a. Citra Cermin (Mirror Image) 

Citra dinyakini oleh perusahaan, terutama para pemimpinnya yang 

tidak percaya terhadap kesan orang luar terhadap perusahaan yang 

dipimpinnya tidak selamanya selalu dalam posisi baik. Setelah 

diadakan studi tentang tanggapan, kesan dan citra di masyarakat 

ternyata terjadi perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan 

citra dilapangan, bisa terjadi justru mencerminkan citra negatifnya bisa 

muncul.  

b. Citra Kini (Current Image) 

Citra merupakan kesan yang baik diperolah dari orang lain tentang 

perusahaan atau hal yang berkaitan dengan produknya. Kemudian ada 

kemungkinan berdasarkan pada pengalaman dan informasi diterima 

yang kurang baik, sehingga dalam posisi tersebut pihak Humas/PR 

akan menghadapi resiko yang sifatnya permusuhan, kecurigaan, 

prasangka buruk (Prejudice), dan hingga muncul kesalahpahaman 

(Misunderstanding) yang menyebabkan citra ini yang ditanggapi 

secara tidak adil atau bahkan kesan yang negative diperolehnya.  

c. Citra Keinginan (Wish Image) 

Citra ini adalah seperti apa yang ingin dan dicapai oleh manajemen 

terhadap lembaga perusahaan lebih dikenal (good awareness), 

menyenangkan dan diterima dengan kesan yang selalu positif 

diberikan (take and give) oleh publiknya atau masyarakat umum. 
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d. Citra Perusahaan (Corparate Image) 

Jenis ini adalah berkaitan dengan perusahaan sebagai tujuan utamanya, 

bagaimana menciptakan citra perusahaan (Corparate Image) yang 

positif, lebih dikenal serta diterima oleh publiknya, mungkin tentang 

sejarahnya, kualitas pelayanan prima, keberhasilan dalam bidang 

marketing, dan hingga berkaitan dengan tanggung jawab social (social 

care) dsb. Dalam hal ini pihak Publik Relations bahkan ikut 

bertanggung jawab untuk mempertahankan citra perusahaan agar 

mampu mempengaruhi harga sahamnya tetap bernilai tinggi (liquid) 

untuk berkompetensi di pasar bursa saham.   

e. Citra Majemuk (Multiple Image) 

Citra ini merupakan pelengkap dari citra perusahaan, misalnya 

bagaiana pihak Public Relations akan menampilkan pengenalan 

(awareness) terhadap identitas, atribut logo, brands name, seragam 

para front liner, sosok gedung, dekorasi lobby kantor, dan penampilan 

para profesionalnya, kemudian diidentikkan ke dalam suatu citra 

majemuk yang diintegrasikan terhadap citra perusahaan. 

f. Citra Penampilan (Performance Image) 

Citra ini lebih ditujukan kepada subjeknya bagaimana kinerja atau 

penampilan diri para professional pada perusahaan bersangkutan, 

misalnya dalam memberikan berbagai bentuk dan kualitas pelayanan, 

bagaimana pelaksanaan etika menyambut telepon, tamu, dan 

pelanggan serta publiknya, serba menyenangkan serta memberikan 
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kesan yang selalu baik. Mungkin masalah citra penampilan ini kurang 

diperhatikan atau banyak disepelekan orang.  

Humas dalam aktivitasnya membentuk dan mengembangkan citra 

perusahaan diperlukan kreatifitas dan kerja keras dan tentunya ditunjang dari 

penggunaan media. Media yang digunakan untuk mengkomunikasikan citra yaitu: 

(Irawan, 1996:63) 

a. Simbol atau logo, citra yang kuat mengandung satu atau lebih 

symbol yang mampu menarik perhatian. 

b. Media televisi dan cetak, melalui penayangan iklan, acara khusus 

yang diselenggarakan perusahaan dan catalog, brosur yang dibuat 

untuk disebarkan  

c. Suasana, ruang fisik dimana perusahaan itu berada penataan ruang 

untuk melakukan aktivitasnya yang bertujuan untuk mempermudah 

publiknya 

d. Sponsorship, perusahaan memberikan sponsor pada suatu kegiatan 

masyarakat dalam peristiwa tertentu.  

 
E.4. Teori S-O-R dan Teori Peran 

E.4.1. Teori S-O-R 

 Dalam penelitian ini teori utama yang digunakan adalah teori S-O-R. Teori 

S-O-R atau Stimulus-Organism-Response, semula berasal dari psikologi, namun 

kemudian menjadi teori komunikasi, karena objek model dari psikologi dan ilmu 

komunikasi adalah sama yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-
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komponen: sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi, dan konasi, stimulus atau pesan 

yang disampaikan kepada komunikan dan kemampuan komunikan inilah yang 

melanjutkan proses berikutnya. Setelah komunikan mengolah dan menerimanya, 

maka terjadilah respon dari komunikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 Stimulus disini adalah pesan yang disampaikan. Dalam penelitian ini 

stimulusnya adalah program CSR yang dilaksanakan PT. Amerta Indah Otsuka. 

Organisme adalah komunikan yang diterpa pesan yaitu lingkungan sekitar 

khususnya dan mayarakat luas umumnya. Sedangkan respon adalah efek dari 

pesan tersebut berupa sikap. 

Menurut Syaiful Rohim (2009:167) Prinsip SOR pada dasarnya 

merupakan suatu prinsip belajar yang sederhana, dimana efek merupakam reaksi 

terhadap stimulus tertentu. Dengan demikian seseorang dapat mengharapkan atau 

memperkirakan suatu kaitan erat antara pesan-pesan media dan reaksi audience. 

Elemen-elemen utama dari teori ini adalah : (a) pesan (stimulus); (b) seorang 

penerima / receiver (Organisme); dan (c) efek (response).  

 

Stimulus 

(Program CSR) 

Organisme 
(Masyarakat dan 

lingkungan ) 
- Perhatian 
- Pengertian 
- Penerimaan 

 

Respon 

-Sikap 
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E.4.2. Teori Peran 

Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminology 

aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. 

Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman 

bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut  teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya 

sebagai pengacara, dokter, guru, orangtua, anak, wanita, pria, dan lain 

sebagainya, diharapkan agar seorang tersebut berperilaku sesuai dengan peran 

tersebut. Mengapa seseorang mengobati orang lain, karena dia adalah seorang 

dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter aka ia harus mengobati orang 

sakit yang datang kepadanya. Perilaku ditentukan oleh peran social, kemudian 

sosiolog yang bernama Glen Elder (1975) membantu memperluas 

penggunaan teori peran.  

Pendekatannya dinamakan “life-course” memaknakan bahwa setiap 

masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai 

perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam 

masyarakat tersebut. Contohnya, sebagaian besar warga masyarakat Negara 

kita Indonesia akan menjadi murid sekolah ketika berusia lima atau enam 

tahun, menjadi peserta pemilu pada usia tujuh belas tahun, bekerja usia dua 

puluh tahun, dan pension usia lima puluh lima tahun. Urutan tadi dinamakan 

tahapan usia “age grading” 

Untuk dapat melihat secara sederhana penjelasan mengenai Teori 

Peran, apa dan bagaimana definisi serta mekanisme dari teori peran itu 
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sendiri, maka terlebih dahulu dapat kita lihat penjelasan teori peran yang 

dikaji terhadap hubungan sosial antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam hubungan antar manusia terdapat tiga teori yang dapat dijadikan acuan 

untuk membantu menerangkan model dan kualitas hubungan antar manusia 

tersebut, salah satunya adalah teori peran.  

Dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang biasanya 

manusia akan menjadi apa dan siapa, tergantung pada lingkungan sekitarnya 

atau pada siapa ia bergaul. Manusia tidak bisa hidup sendirian, sebab terdapat 

adanya rasa saling ketergantungan satu sama lain. Dalam pergaulan hidup, 

manusia menduduki fungsi yang bermacam-macam. Dalam hubungan antar 

manusia terdapat seorang pemimpin dan bawahan, pemerintah dan 

masyarakatnya, dan lain sebagainya. 

Menurut teori peran dalam kajiannya terhadap hubungan antar 

manusia ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario atau 

peran-peran yang telah disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan 

bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Contohnya manusia yang 

berkumpul disuatu tempat dengan jumlah yang banyak kemudian disebut 

sebagai masyarakat, masyarakat kemudian menunjuk seorang sebagai 

pemimpin, misalnya Ketua RT, yang berperan mengatur dan membimbing 

masyarakat. Kemudian dalam lingkup yang lebih besar yaitu negara, ditunjuk 

seorang presiden dengan peran yang diatur oleh masyarakat sendiri. Jadi 

dengan kata lain sudah tertulis bahwa seorang presiden harus bagaimana, 

seorang gubernur harus bagaimana, seorang guru harus bagaimana, murid 
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harus bagaimana. Demikian juga sudah tertulis peran apa yang harus 

dilakukan oleh suami, isteri, ayah, ibu, anak, dan seterusnya. 

Menurut teori ini, jika seorang mematuhi skenario, maka hidupnya 

akan harmonis, tetapi jika menyalahi skenario, maka ia akan dicemooh oleh 

”penonton” dan ditegur oleh ”sutradara”. Contohnya dalam era reformasi ini, 

bila seorang pemimpin atau presiden yang menyalahi skenario atau perannya 

maka akan dapat di demo oleh masyarakat. 

Kemudian sama halnya dengan kehidupan perpolitikan antar negara 

atau dalam dunia internasional, dapat kita lihat dari teori peran yang 

didasarkan pada analisis politik. Pemikiran John Wahlke, tentang teori peran 

memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik. Ia membedakan 

peran berdasarkan pada aktor yang memainkan peranan tersebut, yaitu peran 

yang dimainkan oleh aktor politik dan peran oleh suatu badan atau institusi. 

Ia menunjukkan bahwa aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan 

tindakannya dengan norma-norma perilaku yang berlaku dalam peran yang 

dijalankannya. Sedangkan ia mendeskripsikan peranan institusi secara 

behavioral, dimana model teori peran menunjukkan segi-segi perilaku yang 

membuat suatu kegiatan sebagai institusi. Kerangka berpikir teori peran juga 

memandang individu sebagai seorang yang bergantung dan bereaksi terhadap 

perilaku orang lain. 
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F. Definisi Konseptual  

Untuk mendapatkan pembahasan yang terarah mengenai penelitian, 

maka definisi konseptual dalam penelitian ini perlu dikemukakan, hal ini 

bertujuan untuk menghindari salah pengertian mengenai konsep yang ada. 

Maksud konseptual dalam hal ini adalah suatu batasan yang di rumuskan 

sebagai upaya menyeragamkan pengertian antara peneliti dengan pembaca 

penelitian. Adapun konsep yang perlu di definisikan adalah : 

1. Program Corporate Social Responsibility  

Definisi CSR (Corporate Social Responsibility)adalah suatu 

tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai 

kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka 

terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Contoh 

bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan 

kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, 

pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk 

desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk 

masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar 

perusahaan tersebut berada. Corporate Social Responsibility (CSR) 

merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi 

kebutuhan dan kepentingan stakeholders 
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2. Citra Perusahaan  

Citra adalah kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan 

pengetahuan, informasi dan pengertiannya tentang fakta-fakta dan 

kenyataan. Citra perusahaan merupakan kesan psikologis dan gambaran 

dari berbagai kegiatan suatu perusahaan di mata khalayak publiknya yang 

berdasarkan pengetahuan, tanggapan serta pengalaman-pengalaman yang 

telah diterimanya. 

 

G. Metode Penelitian  

G.1. Tipe dan pendekatan penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif  yang bertujuan untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu yang tengah berlangsung pada saat 

riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Observasi  

dilakukan peneliti pada saat memasuki situasi sosial tertentu sebagai objek 

penelitian. 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, data-data 

yang dikumpulkan berupa kata-kata atau narasi, gambar dan bukan angka. Metode 

kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu kata yang 

mengandung makna (Sugiyono, 2008:3). Dalam penelitian ini makna diperoleh 

melalui serangkaian tahapan penelitian terkait dengan peran CSR dalam 

meningkatkan citra perusahaan PT. Amerta Indah Otsuka. 
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G.2. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat bagi peneliti untuk melakukan 

penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini peneliti akan memperoleh data dan 

informasi berkaitan dengan permasalahan yang ditetapkan. Adapun lokasi 

penelitian ini dilakukan di PT. Amerta Indah Otsuka jl.Raya Malang Pasuruan 

KM.11 Desa Pancarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan. 

G.3. Instrumen penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat untuk mengumpulkan, memperoleh 

data untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Instrumen 

dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri yang merupakan sarana 

utama dalam mengumpulkan data, terutama pada saat proses wawancara, analisis 

data, dan ketika membuat kesimpulan akhir. 

G.4. Teknik pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ini terdiri dari:  

a. Wawancara semi terstruktur 

Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dilakukan lebih 

bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Bertujuan untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Wawancara dengan 

partisipan untuk menemukan tema atau kategori pengalaman yang dipandang 

dari perspektif partisipan. Wawancara akan dilakukan kepada partisipan 

secara terpisah antara satu dan yang lainnya. Wawancara dilakukan dengan 

kepala humas PT. Amerta Indah Otsuka dan beberapa warga masyarakat 

sekitar yang memberikan keterangan yang menyangkut program-program 
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CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam membangaun citra 

perusahaan itu sendiri. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berdasarkan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu berbentuk catatan, tulisan, gambaran atau karya-

karya. Teknik ini dilakukan sebagai pelengkap dari metode wawancara untuk 

mengumpulkan data tentang profil perusahaan, biografi, peraturan, kebijakan 

dan juga program-program CSR perusahaan. 

 

G.5. Subjek penelitian 

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah karyawan bagian GA 

dengan alasan karyawan tersebut adalah orang yang paling mengetahui tentang 

seluk beluk termasuk program-program humas, dan 3 orang masyarakat sekitar 

perusahaan yang mengetahui tentang program CSR yang dilaksanakan oleh 

perusahaan untuk masyarakat sekitar perusahaan serta manfaat dari program yang 

diadakan tersebut.  

Subjek penelitian ini adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu 

ataupun kelompok yang berhubungan dengan latar peristiwa yang diteliti. Subyek 

penelitian dalam penelitian ini adalah bagian GA PT.Amerta Indah Otsuka dan 

warga sekitar yang memperoleh program CSR yang akan memberikan informasi 

tentang aktifitas CSR yang dilakukan oleh PT. Amerta Indah Otsuka. Adapun 

informan adalah bagian GA yang memiliki pengetahuan sebagai GA perusahaan 
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dan mempunyai banyak pengalaman dan pengetahuan mengenai aktifitas CSR di 

perusahaan. Adapun kriteria yang digunakan adalah :  

a. Pegawai tetap pada perusahaan PT. Amerta Indah Otsuka 

b. Berpartisipasi dan bertanggung jawab pada aktifitas program CSR. 

 
Sementara kriteria masyarakat yang akan diteliti adalah : 

a.  Warga asli Desa Pancarkeling, Kejayan Pasuruan 

b. Usia 20 – 45 tahun 

c. Warga yang memperoleh program CSR 

Dari kriteria diatas, peneliti menemukan tiga orang informan kunci yaitu 

dari pihak PT. Amerta Indah Otsuka serta tiga orang informan kontrol dari 

masyarakat Kejayan Pasuruan. Berikut nama-nama dan jabatan masing-masing 

Informan : 

1. Informan Kunci 

1) As’ad Abdul Wahid selaku Head of Kejayan Factory yang 

mempunyai masa kerja selama 10 tahun di PT. Amerta Indah 

Otsuka. 

2) Ujang Supian selaku Kepala GA yang mempunyai masa kerja 

selama 6 tahun di PT. Amerta Indah Otsuka 

3) Deddy Irwidy selaku Staff GA yang mempunyai masa kerja 

selama 8 tahun di PT. Amerta Indah Otsuka 

2. Informan Kontrol 

1) Slamet Mardiono, berusia 40 tahun yang merupakan tokoh 

masyarkat  
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2) Imam Khambali, berusia 43 tahun dan menjadi Ketua RW 

01 Desa Kejayan Pasuruan 

3) Suprianto, berusia 38 tahun, menjadi Sekertaris Desa 

Kejayan Pasuruan. 

 

G.6. Teknik analisa data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif  

yaitu menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan CSR di perusahaan, 

melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan, 

sehingga mampu mendeskripsikan terhadap semua yang ditemui yang mana 

informasinya diperoleh dari wawancara. 

G.7. Teknik Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data yang di kumpulkan, penulis melakukan 

teknik Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data ,dengan memanfaatkan sesuatu 

yang lainya diluar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap 

data tersebut.Menurut Maleong (2008:83) membedakan empat macam Triangulasi 

diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan 

teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya 

menggunakn teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Teknik 

Triangulasi yang digunakan menggunakan tringulasi sumber, memandingkan 

data, mengecek balik data kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda (Sugiyono 2008:83). Triangulasi dengan sumber 
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artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. 

 

 

 


