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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A.  Latar Belakang 

Banyaknya bidang usaha yang bermunculan di masyarakat membuat para 

pelaku usaha atau bisnis bersaing untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Suatu 

perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi langsung pada pengembangan 

masyarakat di daerah lokasinya beroperasi. Di berbagai belahan dunia korporasi 

diminta untuk mewujudkan tanggung jawab sosialnya dan tidak lama lagi semata- 

mata bekerja untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar- besarnya bagi pemilik 

modal atau pemegang saham, melainkan juga memberikan manfaat pada karyawan, 

rekanan bisnis, pemerintah, dan masyarakat sekitarnya. Melalui sistem komunikasi 

beberapa perusahaan menguraikan bagaimana orang menerima informasi, 

mengolahnya, menyimpannya, dan menghasilkannya kembali. Informasi-informasi 

yang didapat akan digunakan untuk mempertimbangkan penentuan alternatif- 

alternatif dan akhirnya dalam mengambil keputusan. Peradaban masa depan adalah 

masyarakat informasi ketika jasa informasi menjadi komoditas utama dan interaksi 

antar manusia sudah berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 

Informasi yang dikomunikasikan itu dapat mempunyai arti yang bermacam- 

macam. Lebih- lebih informasi yang ditulis, atau informasi yang dikomunikasikan 

dengan memilih cara tertulis, jika tidak diikuti suatu penjelasan dapat menimbulkan 

berbagai pengertian. Informasi merupakan kata lain dari sebuah pesan yang 

disampaikan dalam proses komunikasi. Sebagai contoh dalam komunikasi 

menyampaikan beberapa informasi yang terdapat pesan- pesan persuasif. Sedangkan 

dalam informasi yang bersifat persuasif biasanya pesan tersebut bertujuan untuk 

mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, persepsi, dan perilaku seseorang 

sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Adapun salah satu contoh penelitian dengan judul “Melakukan pembicaraan 

dengan siswa yang membutuhkan bimbingan karir” menyebutkan melalui sumber 

informasi yang dituliskan dalam salah satu kolom surat kabar tentang maksud siswa 
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mencari bimbingan karir dengan tujuan mempelajari isi informasi yang terdapat 

pesan persuasif. Sebuah eksperimen dijalankan untuk menguji daya terapan TOPB, 

dan ditemukan bahwa pesan yang menggunakan peguatan positif ke keyakinan, dan 

yang menciptakan hubungan positif antara hasil kerja dan keikutsertaan di workshop 

adalah yang menghasilkan perubahan intense perilaku kea rah kecenderungan 

keikutsertaan di workshop bimbingan karir tersebut. 

Proses pengolahan informasi, yang disini kita sebut komunikasi 

intrapersonal meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Sensasi ialah proses 

menangkap stimuli. Persepsi ialah proses memberi makna pada sensasi sehingga 

manusia memperoleh pengetahuan baru. Dengan kata lain, persepsi mengubah 

sensasi menjadi informasi.  

Dari beberapa hasil uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadinya suatu 

proses informasi yang biasanya berisi pesan bersifat persuasif baik dengan format 

positif, format negatif, maupun format tradisional mampu mempengaruhi persepsi 

seseorang ketika membaca, memahami serta mengolah suatu informasi tersebut 

untuk menghasilkan informasi serta pengetahuan baru oleh penerima informasi 

tersebut. 

Begitu juga dalam pelaksanaan kegiatan program CSR oleh suatu 

perusahaaan, melalui sistem komunikasi masyarakat mampu menerima informasi 

tentang berbagai macam program kegiatan CSR dalam perkembangan banyak 

bidang, kemudian mengolahnya, menyimpannya, lalu menghasilkannya kembali 

dengan membantu meningkatkan citra positif suatu perusahaan.  

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial 

perusahaan, merupakan wacana yang sedang mengemuka di dunia bisnis atau 

perusahaan. Wacana ini digunakan perusahaan dalam rangka mengambil peran 

menghadapi perekonomian menuju pasar bebas. Dinamika CSR di Indonesia semakin 

kuat dan berhembus dengan kencang seiring dengan perubahan yang terjadi di dunia 

pada umumnya. Angin reformasi telah menyebabkan perusahaan atmosfer relasi 

antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Titik inilah yang menjadi 

momentum meningkatnya peran aktif perusahaan atau institusi dalam pembangunan 

masyarakat. Sekarang ini konsep dan pelaksanaan CSR sudah semakin berkembang 

di Indonesia. Hanya saja pemahaman di kalangan dunia usaha tentang konsep CSR 
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masih beragam. Namun yang terpenting, agar masyarakat dapat merasakan hasil 

yang maksimal dari kegiatan CSR, maka kegiatan tersebut berkelanjutan 

(suistanable). Tetapi banyak perusahaan yang masih memahami CSR hanya sekedar 

kegiatan yang bersifat insidental, seperti pemberian bantuan untuk korban bencana, 

sumbangan, serta bentuk- bentuk charity atau filantropi lainnya. 

Pada saat yang hampir bersamaan dengan disahkannya UU PT (20/07) yang 

mewajibkan pelaksanaan “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan”, 

draft kegiatan ISO 26000 Guidance on Social Responsibility juga dikeluarkan 

(23/07). Walau masih mungkin akan berubah, draft tersebut mengajukan definisi 

yang komprehensif atas Social responsibility yaitu:  

“Responsibility of an organization for the impact of its descisions and 
activities on society and the environment, through transparent and ethical behavior 
that is consistent with sustainable development and the welfare of society; takes into 
account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and 
consistent with international norms of behavior; and is integrated throughout the 
organization.” 

 Tanggung jawab sebuah organisasi berdampak pada pengambilan 

keputusan dan aktivitas dimasyarakat sekitar, yang bersifat transparan dan sesuai 

etika yang berlaku merupakan sebuah konsistensi dengan pengembangan 

berkelanjutan dan kesejahteraan untuk masyarakat; hal ini menjadi pertimbangan 

meraih harapan besar para stakeholders. Serta pelaksanaanya dapat diakui secara 

umum dan menjadi konsistensi dalam norma- norma yang berlaku ditingkat 

internasional, dan hal itu menjadi bagian  yang akan terus menerus terjadi dalam 

sebuah organisasi.  

Adapun macam- macam kegiatan tanggung jawab sosial (CSR) yang telah 

diselenggarakan pada berbagai sektor pada masyarakat. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Marliana (2005) dengan melakukan studi pada konsumen tentang 

bagaimana penerimaan konsumen terhadap program CSR PT. Unilever “Berbagi 

Sehat” sabun Lifebuoy, serta mengkampanyekan mencuci tangan dengan sabun 

tersebut. Program CSR tersebut dilaksanakan  di kecamatan Panjang dan Kecamatan 

Kedaton Bandar Lampung pada Agustus 2005. Penelitian tersebut dimaksudkan 

untuk mengamati seberapa jauh program CSR mempengaruhi kesetiaan pada merek 

sabun mandi lifeboy. Secara umum hipotesis yang diajukan bahwa penerapan 

program Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh signifikan terhadap 
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loyalitas konsumen pada merek sabun mandi Lifebuoy dapat diterima dan teruji 

secara statistik. Dalam uji secara simultan didukung dari hasil uji Chi-square sebesar 

8,382 > Chi-square tabel sebesar 3,481, dan nilai sig 0,001 <>wald sebesar 6,424 

dengan sig sebesar 0,011 <>Corporate Social Responsibility (CSR) meskipun hanya 

dapat menjelaskan sebesar 21,6% terhadap perubahan loyalitas konsumen pada 

merek sabun mandi Lifebuoy, tetapi faktor ini sangat menentukan peningkatan 

loyalitas konsumen pada merek sabun mandi Lifebuoy secara keseluruhan. Dari 

bentuk model yang dihasilkan, apabila variabel bebas tetap, maka konstanta yang 

bernilai -9,759 mempunyai arti peningkatan loyalitas konsumen pada merek sabun 

mandi Lifebuoy adalah 0 (nol). Nilai koefisien variabel bebas CSR (X) sebesar 0,883 

dengan sig 0,004 memberikan arti apabila variabel CSR (X) mengalami peningkatan 

1%, maka loyalitas konsumen pada merek sabun mandi Lifebuoy di Kecamatan 

Panjang dan Kecamatan Kedaton akan mengalami peningkatan dengan probabilitas 

sebesar 0,883 

Selain itu contoh pada penelitian yang dilakukan oleh Saputri (2010) dengan 

judul “Analisis CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY sebagai pembentuk citra 

perusahaan dan pengaruhnya terhadap loyalitas pelanggan PT. Fast Food Indonesia 

di kota Semarang kegiatan CSR yang diselenggarakan antara lain ialah, KFC go 

green, KFC go to organic 2010, KFC bekerja sama dengan kegiatan kemanusiaan 

World Relief Program, KFC bekerja sama dengan kegiatan lembaga kesehatan 

Cuma- Cuma, KFC di dunia pendidikan dengan renovasi sekolah. Hasil penelitian 

variabel dependen dalam penelitian ini yakni profit, people, dan planet memang 

berpengaruh terhadap citra perusahaan KFC di Semarang . Hal ini terlihat dari hasil 

regresi yang menerangkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan. 

Sedangkan untuk model yang kedua, variabel dependen yakni citra perusahaan juga 

terbukti berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan KFC di Semarang. 

Contoh penelitian lain yang dilakukan oleh Damayanti (2008) yang berjudul 

“Pengaruh Terpaan Iklan Corporate Social Responsibility  Aqua di Televisi 

Terhadap Awareness Konsumen Pada Merek” menyimpulkan bahwa terdapat 

hubungan antara terpaan iklan CSR Aqua di televise terhadap awareness konsumen 

pada merek sebesar 31.5%, dan sisanya 68.5% disebabkan oleh variabel lain yang 

tidak termasuk dalam pembahasan penelitian ini. 
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Sedangkan salah satu perusahaan rokok terbesar PT. Djarum menyadari, 

pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

bangsa dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik. Oleh sebab itu, sejak tahun 

1984 melalui program Djarum Bakti Pendidikan, Djarum memberikan beasiswa 

kepada para mahasiswa- mahasiswi strata satu berprestasi tinggi dari berbagai 

perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Untuk semakin 

menegaskan komitmennya memajukan dunia pendidikan, mulai tahun ini Djarum 

Bakti Pendidikan telah berubah menjadi Djarum Beasiswa Plus 2011. Hal ini sesuai 

dengan arah kegiatan CSR PT. Djarum di bidang pendidikan yang akan fokus dan 

identik dengan pemberian beasiswa. 

Upaya tersebut secara umum dapat disebut sebagai Corporate Social 

Responsibility (CSR) dan dimaksudkan untuk mendorong dunia usaha lebih etis 

dalam menjalankan aktivitasnya agar tidak berpengaruh atau berdampak buruk pada 

masyarakat dan lingkungan hidupnya, sehingga pada akhirnya dunia usaha akan 

dapat bertahan secara berkelanjutan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang 

menjadi tujuan dibentuknya dunia usaha. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan 

telah mulai dikenal sejak awal 1970-an, yang secara umum diartikan sebagai 

kumpulan kebijakan dan praktek yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, 

pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan serta 

komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara 

berkelanjutan. (Sulistiyanto, 2009, www.ekatjiptafoundation.org). 

Aksi kemanusiaan perusahaan merupakan suatu intensitas yang mungkin 

bisa memberikan keuntungan, baik bagi perusahaan maupun masyarakat. Perusahaan 

lembaga sosial, tetapi suatu lembaga yang diorganisasikan untuk memperoleh 

keuntungan. Bantuan meningkatkan keuntungan dengan meraih itikad baik para 

karyawan pemegang saham, pelanggan, dealer, dan komunitas. 

Disamping kejujuran, tanggung jawab mungkin menjadi kualitas yang 

sangat diperlukan bagi keefektifan seorang humas. Artinya kualitas itu sangat sulit 

dibuat, terutama diantara tenaga humas yang baru dan lebih muda, yang tumbuh pada 

masa kritis dan sangat kritis dimana dedikasi dan kesetiaan terhadap segala sesuatu 

sedikit dikaitkan dengan pembentukan yang dianggap tanda- tanda seseorang yang 

konvensional. 
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Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR merupakan bentuk nyata 

kepedulian kalangan dunia usaha terhadap lingkungan di sekitar. Berbagai sektor 

dibidik dalam kegiatan ini, seperti kesehatan, ekonomi, lingkungan, sosial budaya, 

pendidikan juga olahraga bahkan yang bersfat keagamaan. Semenjak pasca reformasi 

dan beberapa musibah yang terjadi di tanah air, telah menarik simpatik perusahaan 

untuk ikut peduli dalam kemajuan diberbagai sektor pembangunan. Pelaksanaan 

tanggung jawab sosial berupa kegiatan filantropi dan pengembangan komunitas 

umumnya dikemas untuk mengupayakan citra positif. 

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Rahmanita (2009) dengan tema 

Persepsi Masyarakat sekitar terhadap aktivitas perusahaan, dimana pada penelitian 

tersebut disebutkan bagaimana masyarakat memiliki cara pandang tersendiri 

mengenai perusahaan. Cara masyarakat sekitar memandang kegiatan perusahaan 

tersebut dapat diartikan sebagai persepsi. Ada teori yang digunakan dalam penelitian 

tersebut, menurut Ambadar (2008), paradigma perusahaan yang hanya berorientasi 

memperoleh laba (profit) sebesar- besarnya sudah mulai bergeser dan mulai 

berupaya memberikan dampak positif keberadaannya bagi kesejahteraan masyarakat 

sekitar. Dampak positif yang ditimbulkan karena keberadaan perusahaan menurut 

penelitian ini ialah karena bentuk upaya perusahaan untuk menjalin hubungan baik 

dengan masyarakat melalui komunikasi publik perusahaan. Hubungan baik yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini ialah tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih 

dikenal dengan Corporate Social Responsibility atau CSR. 

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa melalui media 

komunikasi informasi tentang kegiatan CSR mempengaruhi beberapa faktor yaitu 

persepsi masyarakat terhadap suatu organisasi dan nilai tambah terhadap citra suatu 

perusahaan melalui produknya.  

Dalam hal ini persepsi merupakan suatu pemahaman atau pengertian 

terhadap suatu obyek yang berada di lingkungan sekitarnya, sebab dari pemahaman 

tersebut merupakan faktor yang sangat penting dan sangat mempengaruhi suatu 

perilaku kehidupan khususnya pada kalangan perokok maupun non perokok, sejauh 

mana mereka dalam memahami suatu obyek, baik secara umum maupun spesifik 

sehingga mereka mampu memberikan suatu kesimpulan bagi dirinya sebelum 

melakukan sesuatu terhadap obyek tersebut. Banyak hal yang mempengaruhi 
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seseorang baik dari informasi serta pemahaman dirinya maupun berasal dari 

lingkungan dimana mereka berada. 

Seorang individu mungkin saja pada saat memandang satu benda akan 

mempersepsikannya secara berbeda dengan individu lainnya, karena sejumlah faktor 

akan membentuk dan mempengaruhi persepsi seseorang. Cara pandang pada suatu 

objek dan menafsirkan objek tersebut, sangat dipengaruhi oleh karakteristi pribadi 

dari para pelaku individu tersebut. 

Dewasa ini terdapat banyak perusahaan yang memperbaiki strategi 

pemasaran suatu produk dan mereknya dengan merebut persepsi konsumen dan 

bertujuan untuk memberikan keuntungan yang positif bagi perusahaanya. Dianggap 

sangat dominan persepsi seorang konsumen sehingga perusahaan mampu berlomba- 

lomba demi memperoleh citra yang positif oleh masyarakatnya. 

Dalam penelitian Sugiantoro (2010) tentang persepsi konsumen terhadap 

rokok A’mild  pada iklan Sampoerna versi “bukan basa basi” memperoleh bahwa 

responden yang mengetahui iklan tersebut ternyata memberikan respon yang positif 

terhadap image produk tersebut. Alasan dalam pernyataan mereka bahwa sampoerna 

A-mild merupakan rokok kretek yang mempunyai kadar tar dan nikotin yang rendah. 

Sehingga dapat dinyatakan bahwa iklan ssampoerna versi “bukan basa basi” tersebut 

sudah ada dalam benak audience dan telah menciptakan suatu posisi yang positif 

pada konsumen atau audience. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ekawati, dkk (2008) yang melihat  

peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap rokok pada siswa SMU di 

kelurahan Penatih menyebutkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan, sikap dan 

perilaku untuk menghindari rokok karena para peserta yang terdiri dari siswa tersebut 

mampu mempersepsikan bahwa rokok memang membahayakan bagi kesehatan. 

Selama ini masyarakat berpersepsi bahwa merokok merupakan masalah kesehatan 

pada masyarakat dimana merokok merupakan faktor resiko dari beberapa penyakit 

seperti kardiovaskular, impotensi, serebrovaskuler, dan berbagai macam kanker yang 

disebabkan oleh bahan kimia dan partikel yang ada dalam asap rokok tersebut. 

Menurut Budiono, kepala Balitbang Depdiknas sekitar 13,2% dari remaja Indonesia 

usia 15-19 tahun telah merokok saat ini, sehingga jika tidak dicegah melalui 

kampanye bahaya merokok bagi kesehatan, akan bertambah jumlahnya. Menurutnya 
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menggunakan tembakau dengan dicara dikunyah dan dihisap (merokok) akan 

mengakibatkan 25 jenis penyakit.  

Kebanyakan dari hasil penelitian tentang rokok banyak yang 

mempersepsikan bahwa rokok adalah sesuatu yang negatif bagi kesehatan dan 

mereka yang mengungkapkan hal tersebut ialah orang- orang yang mantan pecandu 

rokok berat atau mungkin orang- orang yang memang tidak menyukai rokok. Untuk 

itu mereka mengupayakan agar pelaksanaan gerakan sosial anti merokok sering 

diadakan, seiring dengan akibat- akibat yang ditimbulkan bagi seseorang yang 

merokok atau orang yang ada disekitar orang yang sedang merokok.  

Sesuai dengan penelitian Kozlowski  dalam Setiawan, I. dkk (2005) tentang 

persepsi terhadap rokok ringan menemukan bahwa 20 – 40% perokok rokok ringan 

percaya bahwa rokok dengan label rendah tar, rendah nikotin, atau light tersebut 

dapat menurunkan risiko dari masalah kesehatan. Sesuai dengan bahwa rokok ringan 

mempunyai risiko yang lebih rendah dalam perkembangan penyakit kanker paru-

paru dibandingkan rokok reguler. Dengan demikian menyebabkan perokok rokok 

regular mengambil pilihan untuk beralih ke rokok ringan daripada harus berhenti 

merokok. Penelitian ini mencoba untuk membandingkan antara konsumen (perokok) 

rokok ringan dan konsumen (perokok) rokok regular jika dilihat dari bagaimana 

pengaruh faktor-faktor determinan terhadap risiko yang dirasakan konsumen pada 

produk tersebut.  

Persaingan yang ketat tampak pada kegiatan positif yang mampu 

menyelamatkan reputasi suatu perusahaan. Dimana perusahaan rokok merupakan 

salah satu jenis industri yang dinilai buruk oleh masyarakat akibat efek negatif 

produk yang mereka hasilkan. Berdasarkan uraian diatas penelitian ini akan 

mengambil studi pada masyarakat yang non perokok dimana mereka mampu 

mempersepsikan tentang rokok yang pada perusahaan rokok itu sendiri terdapat 

program sosial yang bersifat membantu dan memberdayakan masyarakatnya agar 

lebih sejahtera. 

Oleh sebab itu mengacu pada beberapa fenomena tersebut peneliti ingin 

melakukan penelitian tentang Pengaruh informasi tentang program CSR ”Corporate 

Social Responsibility” perusahaan rokok terhadap persepsi tentang rokok pada non 

perokok. 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yang mengacu berdasarkan 

latar belakang diatas adalah adakah  pengaruh informasi tentang program “Corporate 

Social Responsibility” pada perusahaan rokok terhadap persepsi tentang rokok pada 

non perokok? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu kepada judul dan permasalahan maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengkaji dan mengetahui adakah pengaruh informasi tentang program 

“Corporate Social Responsibility” pada perusahaan rokok terhadap persepsi tentang 

rokok pada non perokok. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan mampu memberikan wacana baru serta masukan terhadap 

perkembangan teori di bidang psikologi industri khususnya tentang psikologi 

konsumen yang melihat apakah ada pengaruh informasi program ”Corporate Social 

Responsibility” pada perusahaan rokok terhadap persepsi tentang rokok pada non 

perokok.  

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan memberikan informasi kepada perusahaan agar masing- masing 

perusahaan mengetahui peran program “Corporate Social Responsibility” pada 

perusahaan rokok terhadap persepsi tentang rokok pada non perokok, sehingga 

perusahaan dapat mendesain program kegiatan sosial sebagai wujud tanggung jawab 

perusahaan yang lebih baik untuk meningkatkan jumlah produksi serta langkah untuk 

meningkatkan citra oleh perusahaan tersebut. 

 


