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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam dunia bisnis komunikasi sangat penting untuk dilakukan baik dalam internal 

maupun eksternal perusahaan. Saat ini persaingan dalam dunia usaha semakin ketat dan 

kompetitif, apalagi ketika memasuki era informasi dan teknologi serta munculnya pasar 

bebas 2010. Perusahaan menghadapi tantangan besar dalam menghadapi stakholder dan 

komunitas lokal yang kritis dan peka terhadap perusahaan. Sehingga tugas PR (Public 

Relation) dalam membangun dan menjaga reputasi perusahaan tidaklah mudah, apalagi PR 

(Public Relation) dituntut untuk selalu menjaga komunikasi dengan publik internal 

maupun eksternal dan peka terhadap segala hal yang berkaitan dengan perusahaan. Dalam 

mengatur arus informasi mengenai perusahaan, PR harus mampu melakukan komunikasi 

dua arah dan simetris kepada stakholder dan komunitas lokal, tujuannya untuk membina 

hubungan baik dan saling mengentungkan dengan pihak-pihak terkait tersebut. Suatu 

hubungan yang baik akan mendatangkan dampak yang baik pula bagi perusahaan.  

Harper menyatakan bahwa kesenjangan kepercayaan yang ada antara bisnis dengan 

masyarakat adalah 10% karena ketidak jujuran dan 90% karena depersonalisasi hubunbgan 

secara perlahan diantara perusahaan dengan masyarakat umum. Tanpa memperhatikan 

asal- usulnya kesenjangan kepercayaan itu tidak dapat dijembatani sampai- dan kecuali 

kalau- ada suatu pemulihan kepercayaan terhadap semua komunikasi perusahaan (Moore, 

2004: 654). Melihat kesenjangan tersebut, perusahaan harus menyadari bahwa dirinya 

merupakan pendatang diantara masyarakat sekitar perusahaan. Agar kepercayaan terhadap 

perusahaan dikalangan komunitas dapat terbentuk, maka cara-cara yang paling mudah agar 
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dapat berkomunikasi dengan komunitas sekitar perusahaan, serta menjalin hubungan yang 

baik dengan masyarakat luas adalah dengan menerapkan program Corporate Social 

Responsibility atau CSR. 

Pada Era 1970-an dan 1980-an perusahaan tidak begitu peduli terhadap publik 

eksternal. Namun memasuki era 1990-an konsep CSR (Corporate Social Responsibily) 

atau tanggung jawab sosial perusahaan mulai muncul dipermukaan dan mulai diaplikasikan 

karena adanya tekanan yang berasal dari masyarakat dan pemerintah yang mendesak 

keseimbangan antara keuntungan profit dan kepedulian pada kondisi sosial dan lingkungan.  

Hal tersebut mulai menjadi wacana baru bagi perusahaan, karena secara tidak 

langsung apa yang dilakukan oleh perusahaan memberikan pengaruh bagi lingkungan 

sekitarnya. Apalagi pada bulan September 2004, ISO (International Organization for 

Standardization) sebagai induk organisasi standarisasi internasional, berinisiatif 

mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim (working group) yang membidangi 

lahirnya panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 

26000: Guidance Standard on Social Responsibility (http://www.madani-ri.com). Sehingga 

praktik CSR dalam instansi ataupun perusahaan mutlak harus dilakukan sebagai bentuk 

penyeimbang antara keuntungan komersial perusahaan dan keuntungan non komersial 

perusahaan.  

Di Indonesia perkembangan CSR mulai menguat dengan adanya Undang-Undang 

No.40 tentang perseroan terbatas  pada tahun 2007, disebutkan bahwa PT yang 

menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib 

menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (pasal 74 ayat 1)  

(http://www.tekmira.esdm.go.id/currentissues). 
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Namun seiring dengan adanya pengaruh dari globalisasi dan dampak negatif yang 

diakibatkan oleh adanya industri, aktivitas CSR sudah dilakukan oleh banyak perusahaan 

dan mereka juga menyediakan dana tersendiri untuk program ini. Perusahaan sudah banyak 

yang menyadari pentingnya  penerapan CSR sebagai bagian dalam tanggung jawab 

perusahaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan menjadikannya 

sebagai pijakan. 

Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR tersebut memang rasional untuk 

dilakukan karena perusahaan tidak akan pernah terlepas dari lingkungan sekitarnya. Selain 

itu perusahaan juga mempunyai stakholder-nya yang turut ikut andil dalam perkembangan 

perusahaan. Karena keberadaan perusahaan ditengah publik internal dan eksternal sangat 

penting dan bila tidak dijaga akan menimbulkan dampak negatif yang sangat lama dan luas 

bagi perusahaan. Sedangkan profit perusahaan efeknya hanya bisa dirasa sempit. Oleh 

karena itu fungsi CSR sebagai non profit perusahaan menjadikan kajian yang menarik. 

Dalam menjalankan peran pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable 

development) serta menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate 

Governance), konsep CSR sangat penting untuk di terapkan karena menurut Yusuf 

Wibisono (2007: 35) CSR adalah investasi masa depan. Artinya, CSR bukan lagi dilihat 

sebagai sentra biaya (cost centre), melainklan sentra laba (profit centre) di masa 

mendatang.  

Berangkat dari pemikiran tersebut, banyak perusahaan yang telah menjalankan 

konsep CSR. CSR memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam membangun reputasi 

perusahaan dalam menjalin hubungan baik dengan publik internal maupun eksternal, 

membangun kehidupan komunitas lokal maupun masyarakat luas agar lebih sejahtera. 
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Penerapan CSR juga memiliki manfaat yang besar bagi perusahaan agar tetap mampu 

bersaing di era pasar bebas dalam membentuk loyalitas konsumen, memperkuat brand, 

mewujudkan reputasi yang baik dimata publik, serta mampu menghadapi krisis sosial yang 

bisa mengancam perkembangan perusahaan. 

Salah satu perusahaan yang saat ini semakin gencar melakukan program CSR 

adalah PT.Telekomonuikasi Indonesia, Tbk atau Telkom. Sebagai suatu Badan Usaha 

Milik Negara yang memiliki komitmen untuk menjalankan peran good corporate 

citizenship atau CSR melalui penyelenggaraan program kemitraan dengan usaha kecil, 

yang bertujuan untuk mendorong kegiatan pertumbuhan ekonomi serta berusaha untuk 

masyarakat dan program bina lingkungan, yang bertujuan untuk memberdayakan dan 

mengembangkan kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitar wilayah usaha 

perusahaan. 

         Corporate Social Responsibility atau CSR yang di lakukan oleh Telkom 

berupa penyelenggaraan program kemitraan dengan usaha kecil dan program bina 

lingkungan ini, menjadi suatu hal yang wajib dilakukan. Hal tersebut didasari dengan 

Keputusan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 Tentang 

Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan  (PKBL). Selain itu juga keputusan 

Direksi PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Nomor KD.51/PS 150/CTG-10/2006 Tanggal 

13 September 2006, Tentang Pembentukan Organisasi Pusat Pengelola Program Kemitraan 

dan Program Bina Lingkungan yang dikelola oleh unit yang disebut Community 

Development Center atau CDC. 

Dalam pelaksanaan program kemitraan dengan usaha kecil, Telkom berkomitmen 

untuk memberikan pinjaman berupa uang untuk kemajuan usaha rakyat yang berskala kecil. 

Sedangkan program bina lingkungan atau program BL, merupakan program pemberdayaan 
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kondisi sosial masyarakat dari wilayah usaha BUMN melalui pemanfaatan dana dari 

bagian laba BUMN. Obyek bantuan yang dapat diberikan dalam progaram BL adalah 

korban bencana alam, pendidikan atau pelatihan, peningkatan kesehatan masyarakat, 

pengembangan prasarana dan sarana ibadah. 

Adanya penerapan CSR yang dilakukan oleh Telkom, tentunya dapat 

mempengaruhi reputasi yang dibangun dan di jaga oleh Telkom sebagai salah satu  

perusahaan Telekomunikasi Indonesia saat ini. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik 

dengan peran PT.Telkom Kandatel Malang dalam kegiatan CSR. Sehingga peneliti ingin 

meneliti pengaruh pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh Telkom dengan reputasi 

yang dibangun dan dijaga oleh Telkom selama ini dimata masyarakat yang mendapat 

terpaan CSR tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Program Corporate Social Responsibility atau CSR yang baik bagi perusahaan dan 

masyarakat adalah program yang mampu memberikan manfaat dalam pengembangan dan 

kualitas hidup masyarakat, serta mampu membentuk reputasi baik perusahaan. Oleh karena 

itu pokok permasalahan yang akan diteliti peneliti adalah: 

1. Adakah pengahuh antara program Corporate Social Responsibility terhadap 

reputasi PT.Telkom Kandatel Malang? 

2. Berapa besar pengaruh program Corporate Social Responsibility terhadap reputasi 

PT.Telkom Kandatel Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini, tujuan peneliti adalah ingin mengetahui adanya dan  besarnya 

pengaruh program Corporate Social Responsibility terhadap reputasi PT.Telkom Kandatel 

Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini, antara lain: 

 

1. Manfaat Akademis 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menambah 

melangkapi pengetahuan mahasiswa jurusan komunikasi konsentrasi Public Relations 

yaitu mengenai program Corporate Social Responsibility dan reputasi, serta dapat 

memberikan manfaat bagi penelitian sejenis selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan, 

khususnya bagi program studi ilmu komunikasi khususnya dalam dunia public relations, 

serta hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan evaluasi bagi PT.Telkom 

Kandatel Malang. 

 

E. Kajian Pustaka 

1.   Corporate Social Responsibility (CSR) 

a. Definisi Corporate Social Responsibility (CSR) 

Pada awalnya perusahaan hanya peduli terhadap publik internal dan bagaimana 

perusahaan tersebut mampu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Seiring 
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dengan perkembangan industri, mindset terhadap bisnis pun berubah. Masyarakat 

ataupun konsumen dari perusahaan menjadi lebih kritis dalam menentukan pilihan 

dalam memilih produk ataupun jasa dari suatu perusahaan. Apalagi banyaknya tuntutan 

dari masyarakat agar perusahaan peduli terhadap lingkungan  sosialnya, juga 

munculnya regulasi dari pemerintah yang mengatur hal tersebut. Hal ini menjadikan 

implementasi CSR muncul menjadi suatu konsep penting dalam bisnis. 

Pelaksanaan CSR dalam perusahaan yang menjadi suatu keharusan untuk 

dilakukan, karena tuntutan masyarakat yang kritis dan peduli terhadap perusahaan. 

Sebagai suatu investasisi sosial CSR di lakukan oleh perusahaan sebagai bentuk 

kepeduliannya terhadap stakholder dan komunitas sekitar. Praktik CSR di Indonesia 

sendiri sudah banyak diterapkan oleh berbagai perusahaan. Saat ini Perusahaan dituntut 

untuk memainkan perannya dalam menyeimbangkan antara profit dan non profit. 

CSR adalah komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk 

berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya 

meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas 

lokal dan masyarakat luas pada umumnya (CSR: Meeting Changing Expectations, 

1999). (http://www.madani-ri.com/author/admin) 

The World Bussiness Council for Sustainable Development (WBCSD) (dalam 

Wibisono, 2007:7) mendefinisiakan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan 

adalah komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi 

secara legal, dan berkontribusi untuk kepentingan ekonomi, bersama dengan 

peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan 

kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. 
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Dalam Yosal Iriantara (2010: 49) Green Paper komisi masyarakat, 

mendefinisikan CSR sebagai sebuah konsep tentang pengintrogasian kepedulian 

terhadap masalah sosial dan lingkungan hidup kedalam operasi bisnis perusahaan dan 

interaksi sukarela antara perusahaan dan stakholder-nya. 

Menurut Budimanta (2008: 78) dalam Jurnal Komunikasi (2009:153), peneliti 

ICSD (Indonesia Center for Sustainable Development), menyatakan bahwa CSR 

merupakan komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih 

baik bersama dengan para pihak yang terkait, utamanya masyrakat disekeliling dan 

lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, dimana yang dilakukan terpadu 

dengan kegiatan usahanya dengan berkelanjutan. 

 

b. Bidang-bidang Corporate Social Responsibility (CSR) 

Para pelaku bisnis atau dunia bisnis dapat menerapkan tanggung jawab sosial 

terhadap pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder organisasi, lingkungan 

alam, dan kesejahteraan sosial. Memang harus diakui bahwa beberapa organisasi usaha 

mengetahui tanggung jawab mereka di ketiga bidang tersebut dan berusaha dengan 

serius untuk mencapainya, sedangkan yang lain menekankan hanya pada satu atau dua 

bidang. Ketiga bidang CSR tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1) Stakeholder Organisasi 

Stakeholder organisasi adalah orang dan institusi yang dipengaruhi langsung oleh 

praktik organisasi tertentu dan memiliki kepentingan terhadap kinerja organisasi itu. 

Sebagian besar pelaku bisnis yang berjuang untuk bertanggung jawab terhadap 

stakeholder berkonsentrasi dan berfokus pada tiga komponen, yakni pelanggan, 

pegawai, dan investor. Barulah kemudian memilih stakeholder lain yang terkait atau 

penting bagi organisasi dan berusaha untuk mengenali kebutuhan dan asa mereka. 
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Organisasi/perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial terhadap pegawai 

yang merupakan aset yang amat berharga ini diwujudkan, antara lain dengan 

memperlakukan mereka secara adil (tidak diskriminatif), terbuka, bermartabat, tulus, 

menjadikan mereka sebagai bagian dari tim serta menghargai kebebasan dan kebutuhan 

dasar mereka, melindungi dari kecelakaan, gangguan kesehatan di tempat kerja. Di 

samping itu, juga mendorong dan membantu para pegawai untuk mengembangkan skill 

dan pengetahuan yang relevan dan dapat dipakai di tempat lain. Peka terhadap problem 

penggangguran yang serius dan bekerja sama dengan pemerintah, kelompok pekerja, 

lembaga lain dalam mengatasi masalah kehilangan pekerjaan ini.  

2) Lingkungan Alam 

Bidang kedua yang tak kalah penting dalam tanggung jawab sosial adalah berkaitan 

dengan lingkungan alam. Beroperasinya suatu perusahaan apalagi yang sudah 

menggurita di berbagai sektor pasti akan memberi dampak terhadap lingkungan alam, 

terutama dampak negatifnya. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan 

alam ini diwujudkan dalam bentuk kepedulian terhadap masa depan bumi. Kepedulian 

ini bukanlah cerminan kepentingan green consumerism semata-mata yang membela 

keamanan dan kenyamanan konsumen masa kini, tetapi untuk kepentingan generasi 

mendatang sebagai stakeholder atau moral patien. Sehubungan dengan itu, ketika 

beroperasi perusahaan harus sedapat mungkin menghindarkan diri dari kegiatan 

mencemari lingkungan (pollution) atau pengurasan sumber daya alam. Perusahaan 

secara terus menerus mengembangkan metode alternatif, baik dalam menangani 

kotoran, limbah berbahaya, maupun sampah biasa.  

3) Kesejahteraan Sosial Umum 

Semua organisasi pada hakikatnya merupakan sistem terbuka yang bergantung 

pada lingkungannya. Karena ketergantungan itu, maka setiap organisasi perlu 
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memperhatikan pandangan dan harapan masyarakat. Semua organisasi harus tanggap 

terhadap kebutuhan masyarakat. Ini berlaku pula untuk perusahaan. Tanggung jawab 

sosial telah menjadi isu yang kian penting karena masyarakat semakin besar asanya 

terhadap organisasi/perusahaan. Beberapa orang percaya bahwa untuk memperlakukan 

stakeholder dan lingkungan dengan penuh tanggung jawab, organisasi bisnis juga harus 

mendorong kesejahteraan umum masyarakat. Kemiskinan global dan pengakuan 

terhadap HAM adalah kegiatan yang sekarang sering diusung oleh perusahaan, 

terutama yang besar-besar terkait dengan tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan 

sosial umum (I Komang Ardana, 2008: 35-36). 

 

c. Perspektif Corporate Social Responsibility (CSR) 

Menurut Samuel dan Saari (Dalam Iriantara, 2010: 55), kebanyakan wujud dari 

tanggung jawab sosial korporat masih berada pada kategori filantropi korporat 

tradisional yang salah satu cirinya adalah membentuk yayasan untuk kepentingan 

perpajakan sekaligus bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Tipologi selanjutnya 

adalah tanggung jawab social korporat yang memfokuskan pada pembangunan 

berkelanjutan dan memberi perhatian pada stakeholder. Sedangkan tipologi ketiga 

adalah bisnis yang etis yang memberikan perhatian pada cara konseptual bisnis, cara 

bisnis dijalankan dan konsep tentang keuntungan yang wajar. Hal yang menarik dari 

kajiannya yaitu ada tiga perspektif CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu: 

1. Kapital reputasi, yang memandang penting reputasi untuk memperoleh dan 

mempertahankan pasar. Dengan demikian, tanggung jawab sosial pada dasarnya 

dipandang sebagai satu strategi bisnis yang bertujuan untuk meminimalkan resiko dan 

memaksimalkan keuntungan dengan menjaga kepercayaan para stakeholder. 
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2. Ekososial, yang memandang bahwa stabilitas dan keberlanjutan sosial dan 

lingkungan merupakan dua hal penting untuk keberlanjutan pasar dalam waktu panjang. 

Dengan demikian tanggung jawab sosial pada dasarnya dipandang sebagai sebuah nilai 

dan strategi bisnis untuk menjaga keberlanjutan bisnis.  Disebut nilai lantaran 

pandangan ini menekankan pada kenyataan bahwa bisnis dan pasar pada hakekatnya 

dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat. Disebut strategi lantaran karena dengan 

cara pandang seperti itu bisa membantu mengurangi ketegangan sosial dan 

membantumemfasilitasi pasar. 

3. Hak-hak pihak lain, yang memandang bahwa konsumen, para pekerja, komunitas 

yang terpengaruh kegiatan bisnis dan pemegang saham memiliki hak untuk mengetahui 

tentang korporat dan bisnisnya. Memang benar, korporat adalah institusi bisnis namun 

kemudian berkembang menjadi institusi publik yang kelangsungan hidupnya 

bergantung pada kesediaan konsumenmembeli produk dan pemegang saham 

menanamkan uangnya. Pandangan ini menekankan akuntabilitas, transparasi, serta 

investasi sosial dan lingkungan. Pandangan inilah yang sesungguhnya membentuk 

konsep dan praktik tanggung jawab sosial korporat. 

 

d. Tahapan Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) 

 Program dan kegiatan CSR dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut : 

1. Tahap Perencanaan. 

 Perencanaan terdiri atas tiga langkah utama, yaitu Awareness Buliding yang 

merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting CSR dan 

komitmen manajemen. Upaya ini dilakukan melalui seminar, lokakarya, diskusi 

kelompok, dan lain-lain. Kedua adalah CSR Assessement yang merupakan upaya untuk 

memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu 
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mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun 

struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif. Langkah ketiga 

adalah membangun CSR manual. Hasil asssessement merupakan dasar untuk 

penyusunan manual atau pedoman implementasi CSR. Upaya yang perlu dilakukan 

antara lain melalui benchmarking, menggali bagi referensi atau bagi perusahaan yang 

menginginkan langkah instan, penyusunan manual ini dapat dilakukan dengan meminta 

bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. 

2. Tahap implementasi 

Dalam memulai implementasi pada dasarnya ada tiga pertanyaan yang harus 

dijawab. Siapa orang yang akan menjalankan, apa yang mesti dilakukan, serta 

bagaimana cara melakukan sekaligus alat apa yang diperlukan. Tahap implementasi 

terdiri dari tiga langkah utama, yakni : 

a) Sosialisasi. Diperlukan untuk memperkenalkan kepada kompenen perusahaan 

mengenai berbagai aspek yang terkait dengan implementasi CSR khususnya mengenai 

pedoman penerapan CSR. 

b) Pelaksanaan kegiatan. Hal ini harus dilakukan sejalan dengan pedoman CSR yang 

ada berdasar roodmap yang telah disusun. 

c) Internalisasi. Merupakan tahap jangka panjang. Internalisasi mencakup upaya-

upaya untuk memperkenalkan CSR dalam seluruh proses bisnis perusahaan, misalnya 

melalui sistem manajemen kerja, prosedur pengadaan, proses produksi, pemasaran, dan 

proses bisnis lainnya. 

3. Tahap Evaluasi 

Tahap ini adalah tahap yang diperlukan secara konsisten dari waktu kewaktu untuk 

mengukur sejauh mana efektivitas penerapan CSR. Evaluasi juga bisa dilakukan 

dengan meminta pihak independen untuk melakukan audit implementasi atas praktik 
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CSR yang telah dilakukan. Langkah ini tidak terbatas pada kepatuhan terhadap 

peraturan dan prosedur operasi standar tetapi juga mencakup pengendalian resiko 

perusahaan. Evalusasi dalam bentuk assessement audit atau scoring juga dapat 

dilakukan secara mandatority misalnya seperti yang diterapkan dilingkungan BUMN 

untuk beberapa aspek penerapan CSR. Evaluasi tersebut dapat membantu perusahaan 

untuk memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam 

implementasi CSR, sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu 

berdasarkan rekomendasi yang diberikan. 

4. Pelaporan 

 Pelaporan diperlukan dalam rangka membangfun sistem informasi baik untuk 

keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi 

material dan relevan mengenai perusahaan (wibisono, 2007:121-125). 

 

e. Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR) 

  Aktivitas CSR memberikan manfaat bagi perusahaan, antara lain: 

1. Mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima 

perusahaan. 

2. CSR dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan 

dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis. Demikian pula ketika perusahaan diterpa 

kabar miring bahkan ketika perusahaan melakukan kesalahan, masyarakat lebih mudah 

memahami dan memaafkannya, CSR akan mendorong citra perusahaan yang dalam 

rentang waktu panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan (Susanto, 2007: 28) 

(Dalam Jurnal Komunikasi, 2009:166). 
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f. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Community 

Development  

 Komunitas menggunakan persepsi tersendiri dalam menilai perusahaan, sehingga 

akan menimbulkan pemahaman yang berbeda dengan perusahaan. Aktivitas yang 

dilakukan oleh perusahaan secara tidak langsung bisa menimbulkan dampak sosial bagi 

lingkungan dan komunitas sekitarnya. Oleh karena itu penting sekali bagi perusahaan 

untuk memperhatikan komunitas sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan 

atau CSR. 

 Menurut Moore, 2004 (dalam Andrianto, 2008), aksi kemanusiaan yang dilakukan 

oleh perusahaan dapat meningkatkan hubungan perusahaan dengan para tetangga 

dalam komunitas perusahaan/organisasi/lembaga. Suatuperusahaan/organisasi/lembaga 

mempunyai kewajiban sosial sebagai warga perusahaan untuk membantu organisasi 

kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, kemasyarakatan dan kebudayaan didaerah 

tersebut dalam melakukan aktivitasnya. Lebih dari 40% bantuan perusahaan diilhami 

oleh keinginan untuk mengembalikan (cash back) kepada komunitas yang telah 

membantunya. Arahan aksi kemanusiaan perusahaan untuk kebutuhan umum 

diarahkan kepada pemberian bantuan kesejahteraan sosial dan ekonomi komunitas 

yang mereka hadapi. Sedangkan, sumbangan untuk kesejahteraan komunitas meliputi 

bantuan untuk pelayanan sosial, organisasi kesehatan dan medis, kelompok 

kebudayaan, peningkatan asosiasi kemasyarakatan dan rekreasi, dan gerakan 

kewarganegaraan yang baik. Sehingga, bantuan aktivitas ini menimbulkan citra 

reputasi perusahaan sabagai ”perusahaan yang baik untuk tempat bekerja”, membina 

identitas lokal untuk pabrik lokal dari perusahaan nasional, dan menghapus 

ketidakpercayaan komunitas terhadap kepemilikan perusahaan  
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 Keterkaitan antara Perusahaan dan komunitas sekitar yang tidak bisa dipisahkan 

membuat implementasi CSR menjadi suatu keharusan bagi perusahaan. Menurut Yusuf 

Wibisona (2007: 138) secara umum, program CSR dapat dikategorikan ke dalam tiga 

bidang yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Program CSR sedapat mungkin 

diupayakan berbasis pada sumber daya lokal (Local Resources Based), berbasis pada 

pemberdayaan masyarakat (Communty Development Based), mengutamakan pada 

program yang berkelanjutan (Sustainable), dibuat berdasar perencanaan partisipatif 

atau didahului dengan need assesement, Linked dengan core business perusahaan dan 

fokus pada bidang prioritas. 

Community development atau pengembangan masyarakat merupakan salah satu 

bentuk kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan dan 

mensejahterakan masyarakat. Community development diarahkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya, 

sehingga mampu meningkatkan kessejahteraan hidup masyarakat. 

Secara hakekat, Community development merupakan suatu proses adaptasi 

sosial budaya yang dilakukan oleh industri, pemerintah pusat dan daerah terhadap 

kehidupan komuniti-komuniti lokal. Artinya, bahwa industri adalah sebuah elemen dari 

serangkaian elemen hidup yang berlaku di masyarakat. Sebagai suatu elemen, berarti 

industri masuk dalam struktur sosial masyarakat dan berfungsi terhadap elemen lainnya 

yang ada. Dan dengan kesadarannya industri harus dapat membawa komuniti-komuniti 

lokal bergerak menuju kemandirian tanpa merusak tatanan sosial budaya yang sudah 

ada (Rudito dan Budimanta, 2003:28). 

Menurut Budimanta, 2000 (dalam Rudito dan Budimanta, 2003:29) Community 

Development adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara 

sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna 
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mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila 

dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya. 

Menurut Yosal Iriantara (2010:173) pengembangan masyarakat pada dasarnya 

merupakan upaya pemberdayaan masyarakat melalui kemampuan dan potensi yang 

dimiliki masyarakat itu. Dalam pengembangan masyarakat ini, masyarakat adalah 

partisipan sekaligus pemetik manfaat (benefit caries) dari pembangunan. Dalam 

pendekatan pengembangan masyarakat, yang biasanya membentuk oragnisasi-

organisasi masyarakat, seperti yang ditulis Kindervatter (1979:46) memiliki 

komponen-komponen: 

1. Berorientasi kepada kebutuhan baik material maupun non material. 

2. Memanfaatkan kesejatian (endogenous) masyarakat setempat, termasuk visi dan 

misinya masa depan. 

3. Mandiri yang berarti mendasarkan pada kekuatan dan sumber daya yang 

dimilikinya. 

4. Bersifat ekologis yang memanfaatkan sumber daya secara rasional dan penuh 

kesadaran. 

5. Didasari pada transformasi struktural yang berarti adanya perubahan dalam relasi 

sosial, kegiatan ekonomi dan struktur kekuasaan.  

Dengan adanya pelaksanaan program Community Development, perusahaan dapat 

menjalin kerjasama serta hubungan baik dengan masyarakat. Reputasi perusahaan di 

mata masyarakat yang mendapat terpaan Community Development akan memberikan 

jalan dalam mempertahankan bisnis perusahaan.  

Menurut Rudito dan Budimanta (2003: 30) ada tiga alasan penting mengapa 

perusahaan melakukan kegiatan community development, antara lain adalah:  
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a. Izin lokal untuk beroperasinya perusahaan dalam mengembangkan hubungan 

dengan masyarakat lokal. Izin lokal yang dimaksud disini berarti melibatkan komuniti 

lokal dalam cakupan usaha perusahaan, dan perusahaan sebagai suatu komuniti 

pendatang dengan komuniti lokal secara bersama-sama memperoleh keuntungan usaha.  

b. Mengatur dan menciptakan strategi ke depan melalui program community 

development. Reputasi hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat lokal 

dalam community development dapat menciptakan kesempatan usaha yang baru. 

Terciptanya mata rantai suplai dan usaha diantara keterkaitan komuniti-komuniti yang 

ada dan perusahaan dapat melanggengkan kehidupan beroperasinya perusahaan. 

c. Program Community Development Sebagai Cara Untuk Membantu Pemenuhan 

Sasaran Usaha. Program commuity development mempunyai potensi untuk 

meningkatkan nilai usaha terhadap perusahaan. 

Community Development memiliki beberapa kategori dalam pelaksanaannya. 

Menurut Budimanta (2003: 43) (Dalam Rudito dan Budimanta, 2003: 33), secara 

umum ruang lingkup program-program Community Development dapat dibagi 

berdasarkan kategori sebagai berikut: 

1. Community Services, merupakan pelayanan korporat untuk memenuhi kepentingan 

masyarakat ataupun kepentingan umum, seperti pembangunan fasilitas umum antara 

lain pembangunan atau peningkatan sarana transportasi atau jalan, sarana pendidikan, 

sarana kesehatan, sarana peribadatan, peningkatan/perbaikan sanitasi lingkungan, 

pengembangan kualitas pendidikan (penyediaan guru, operasional sekolah), kesehatan 

(bantuan tenaga paramedic, obat-obatan , penyuluhan peningkatan kualitas sanitasi 

lingkungan pemukiman), keagamaan dan lain sebagainya. 

2. Community Empowering; adalah program-program yang berkaitan dengan 

memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang 
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kemandiriannya.berkaitan dengan program ini adalah seperti pengembangan ataupun 

penguatan kelompok-kelompok swadaya masyarakat, komuniti lokal, organisasi 

profesi serta peningkatan kapasitas usaha masyarakat yang berbasis sumber daya 

setempat. 

3. Community Relations; yaitu kegiatan yang menyangkut pengembangan 

kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. 

Seperti konsultasi public, penyuluhan dan sebagainya. 

Menurut Lattimore Dan, dkk (256: 2010) Community relations yang efektif 

bergantung pada pengenalan mengenai saling bergantungnya lembaga dan komunitas. 

Kejelasan dari adanya saling kepentingan antara organisasi dan komunitas, tidak 

mengaplikasikan bahwa community relations dapat dipraktikan tanpa perencanaan dan 

eksekusi hati-hati. Community relations yang efektif tidak terjadi begitu saja, juga 

bukan sebagai hasil yang tidak bisa dielakkan dari organisasi yang berjalan dengan 

baik dan senantiasa memikirkan kepentingan umum. Seperti semua aspek dalam Public 

Relations, program community  yang baik harus dibangun dalam struktur dan budaya 

organisasi. 

 

g. Peran Public Relations (PR) Dalam Pelaksanaan Corporate Social 

Responsibility 

  Hal yang mendasari dari konsep tanggung jawab sosial korporat adalah adanya 

pergeseran filosofi dalam cara menjalankan bisnis. Pergeseran filosofi itu membawa 

perubahan dalam cara pandang terhadap publik,atau menurut Hallahan (2003) lebih 

tepat disebut komunitas. Publik menjadi pihak yang terlibat dalam organisasi. Apalagi 

kini, manajemen strategis diterapkan dalam dalam pengelolaan organisasi sehingga 

lingkungan eksternal organisasi pun dipandang sama pentingnya dengan lingkungan 



19 
 

internal organisasidalam proses pencapaian tujuan. Dalam konteks ini, terjadi 

perubahan peran PR (Public Relations) dalam menjalin hubungan dengan publik-

publik organisasi. Perubahan tersebut khususnya terjadi dalam membina hubungan 

dengan komunitas. Implementasi tanggung jawab korporat yang salah satu dimensinya 

berkenaan dengan keterlibatan korporat dalam organisasinya, mendorong praktisi PR 

untuk bisa bekerja bersama-sama dengan komunitas demi kemaslahatan bersama 

(Iriantara, 2010:61). 

 Dalam implementasi CSR, PR (Public Relations) mempunyai peran yang penting 

baik secara internal maupun eksternal. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat 

memberikan kontribusi yang besar pada perusahaan, sehingga CSR menjadi suatu 

keharusan bagi perusahaan untuk membangu reputasinya. Dimana CSR merupakan 

bagian dari community development yang harus diperhatikan dan diimplementasikan 

oleh PR dalam membangun reputasi perusahaan.  

 Pada dasarnya peran suatu PR dalam perusahaan dapat dikategorikan menjadi 

empat menurut Doozier & Broom (dalam Ruslan, 2007: 20-21), yaitu: 

1. penasehat ahli (expert prescriber), yaitu seorang praktisi Public Relations yang 

berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencarikan solusi 

dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya (public relationship). 

2. Fasilitator komunikasi (communication fasilitator), dalam hal ini PR bertindak 

sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk 

mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. 

3. Fasilitator proses pemecahan masalah (problem solving process fasilitator), peran 

praktisi PR dalam proses pemecahan persoalan Public Relations ini merupakan bagian 

dari tim manajemen. 
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4. Teknisi komunkasi (Communication Technical), peranan Communication 

Technical ini menjadikan praktisi PR sebagai journalist in resident yang hanya 

menyediakan layanan teknisi komunikasi atau dikenal dengan methode of 

communication in organization. 

Menyadari bahwa peran PR dalam menjalin hubungan dengan berbagai publik 

perusahaan sangat penting. Sehingga melalui empat kategori tersebut dapat diketahui 

bahwa, dalam pelaksanaan CSR di perusahaan PR dapat bertindak sebagai penasehat 

ahli, fasilitator komunikasi dan fasilitator proses pemecahan masalah antara perusahaan 

dengan masyarakat yang mendapat terpaan CSR serta menjadi teknisi komunikasi yang 

handal dalam mengkomunikasikan program CSR yang tengah dilakukan oleh 

perusahaan. 

CSR yang dilakukan oleh perusahaan pada dasarnya bukan hanya sekedar 

filantropi atau kedermawanan perusahaan semata, tetapi murni keinginan perusahaan 

untuk menjalin dan membangun hubungan dengan komunitas secara keberlanjutan. 

Sehingga fungsi PR dalam pelaksanaan CSR sangatlah penting, namun hal tersebut 

sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Maka PR dapat 

memiliki alasan yang berbeda dalam penerapan CSR sesuai dengan kebijakan 

perusahaannya. Yusuf Wibisono (2007: 73-76) dalam bukunya membedah konsep dan 

aplikai CSR menyatakan alasan perusahaan menerapkan CSR, yang diklasifikasikan 

dalam tiga kategori, yaitu: 

1. CSR dipraktekkan lebih karena faktor eksternal (eksternal driven), artinya 

pemenuhan tanggung jawab lebih karena keterpaksaan akibat tuntutan dari pada 

kesukarelaan.  

2. Sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban (compliance). CSR diimplementasikan 

karena emang ada regulasi, hukum, dan aturan yang memaksanya. 
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3. CSR bukan lagi sekedar compliance tapi beyond compliance alias compliance plus. 

CSR diimplementasikan karena memang ada dorongan yang tulus dari dalam (internal 

driven). Perusahaan telah menyadari bahwa tanggung jawabnya bukan lagi sekedar 

kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan bisnisnya, melainkan 

juga tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

 

2. Reputasi 

a. Definisi Reputasi 

Berdirinya suatu perusahaan dengan tujuan utama yaitu untuk mendapatkan profi 

yang sebanyak-banyaknya, juga tidak akan pernah terlepas dari apa saja hal yang 

mampu mendatangkan hal tersebut. Berbagai publik perusahaan ikut mempengaruhi 

perkembangan perusahaan. sehingga perusahaan harus mampu membentuk nama baik 

suatu perusahaan, tidak hanya sampai pada pencitraan belaka tetapi juga mampu 

membentuk reputasi yang baik.  

Suatu reputasi yang baik haruslah dibentuk melalui seluruh aspek perusahaan, yaitu 

bagaimana perusahaan tersebut mampu membentuk presentasi diri yang baik sehingga 

berbagai publik perusahaan memiliki kesan yang baik pada perusahaan. Pada akhirnya 

akan membentuk suatu nilai yang diberikan bagi perusahaan dari berbagai publiknya 

yaitu berupa reputasi yang baik. 

Sebuah reputasi yang kuat memiliki implikasi-implikasi strategis bagi sebuah 

perusahaan, karena seperti yang telah ditulis oleh Formbrum, "hal itu meminta 

perhatian pada fitur-fitur atraktif sebuah perusahaan dan memperoleh pilihan-pilihan 

yang tersedia untuk para manajernya, misalnya, untuk memberikan harga yang lebih 
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tinggi atau lebih rendah pada produk-produk dan layanan atau untuk 

mengimplementasikan program-program yang inovatif. Sebagai hasilnya, entitas tak 

berwujud dari reputasi tak disangka lagi merupakan sebuah sumber dari keuntungan 

yang kompetitif. Perusahaan dengan reputasi yang kuat dan positif dapat menarik 

bakat-bakat terbaik, dan juga konsumen dan mitra bisnis yang loyal, yang semuanya 

memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan dan kesuksesan komersial 

(Argenti, 2010:96). 

Definisi reputasi menurut Gaotsi dan Wilson (2001), “evaluasi semua stakeholder 

tehadap organisasi sepanjang waktu yang didasarkan atas pengalaman stakeholder 

tersebut dengan organisasi.” Ada 5 faktor yang mempengaruhi organisasi, yaitu 

keberadaan (being), tindakan (doing), berkomunikasi (communicating), mendengarkan 

(listening) dan melihat (seeing). Organisasi perlu melakukan tindakan yang terencana 

dengan baik untuk membangun kesan di mata stakeholder-nya, maka kepercayaan 

terhadap organisasi bisa terjaga (http://yashinta1988.blogspot.com). 

Menurut Akh. Muwafik (2010: 85) Reputasi adalah suatu nilai yang diberikan 

kepada individu, instansi atau Negara. Reputasi tidak bisa diperoleh dalam waktu 

singkat karena harus dibangun bertahun-tahun untuk menghasilakan sesuatu yang bisa 

dinilai oleh publik. Reputasi juga baru dan sustanible apabila konsistennya perkataan 

dan perbuatan. 

b. Proses Terbentuknya Reputasi 

Menurut Charles J. Fombrun, (1996: 36), (dalam Muwafik, 2010: 89) ada dua 

hal penting yang perlu dilewati untuk mencapai reputasi organisasi, yaitu: 

 



23 
 

1. Identitas organisasi 

2. Citra organisasi 

 

Reputasi diawali dari identitas organisasi sebagai starting point atau titik 

pertama yang tercermin dalam : 

1. Nama perusahaan (logo) 

2. Penampilan fisik (sarana prasarana): interior, seragam, karyawan, alat transportasi, 

lingkungan. 

3. Materi/media komunikasi: brosur, leaflet, iklan, laporan tahunan, pemberitaan 

media, majalah, newslatter, materi presentasi, audio-visual, dan lainnya. 

4. Non fisik: sejarah perusahaan, nilai, dan filosofi. 

5. Pola interaksi: dalam berhubungan dengan masyarakat, pengalaman pelanggan dan 

masyarakat dalam hubungan personal dengan pimpinan dan karyawan perusahaan. 

6. Pola pelayanan, gaya kerja dan komunikasi baik internal maupun interaksi dengan 

pihak luar. 

Reputasi mempresentasikan ”jaringan” reaksi afektif atau emosional baik itu 

reaksi baik atau buruk, kuat atau lemah dari konsumen,investor, karyawan dan publik 

terhadap nama perusahaan (Frombun, 1996: 37). Sebagaimana dijelaskan dalam 

gambar berikut:     
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Gambar 1: Proses Terbentuknya Reputasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh Charles J. Fombrun, 1993: 37 (dalam Muwafik, 2010: 90). 

 

  Identitas suatu perusahaan dapat dibentuk melalui presentasi diri suatu perusahaan 

yang dapat dijabarkan dalam bentuk logo, moto, dan visi misi perusahaan. Presentasi 

diri tersebut akan dipersepsi oleh stakholder ataupun masyarakat menjadi kesan yang 

membentuk keseluruhan citra perusahaan, yaitu citra karyawan, citra konsumen, citra 

pemegang saham, dan citra komunitas yang dibangun oleh perusahaan. Dari 

keseluruhan citra yang dibentuk dengan tindakan atau perilaku perusahaan, bila 

identitas perusahaan sama dengan yang dicitrakan oleh perusahaan maka akan 

membentuk reputasi perusahaan yang baik di mata publik, stakholder, maupun 

masyarakat. 
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c. Empat Sisi Reputasi 

1. Citra Kredibilitas (Credibility) 

 Merupakan citra yang ditujukan kepada investor (yayasan) dimana credibility ini 

mempunyai 3 karakteristik, yaitu; memperlihatkan profitabilitas, dapat 

mempertahankan stabilitas, dan adanya prospek pertumbuhan yang baik. 

2. Terpercaya (Trustworrthiness) 

 Adalah citra dimata karyawan, dimana organisasi mendapat kepercayaan dari 

karyawan (karyawan percaya pada organisasi), organisasi dapat memberdayakan 

karyawan dengan optimal dan organisasi dapat menimbulkan rasa memiliki dan 

kebanggaan bagi karyawan. 

3. Keterandalan (Reliability) 

 Citra dibangun untuk konsumen, melalui selalu menjaga mutu produk atau jasa, 

menjamin terlaksananya pelayanan prima yang diterima konsumen. 

4. Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility) 

 Citra untuk masyarakat sekitar, sebarapa banyak atau berartiorganisasi membantu 

pengembangan masyarakat sekitar, seberapa peduli organisasi terhadap masyarakat dan 

jadilah perusahaan yang ramah lingkungan (Muwafik, 2010: 91). 

 

d. Indikator Penilaian Tingkat Reputasi 

1. Daya saing perusahaan dalam menjual produknya dengan harga premium pada 

kurun waktu yang tidak sebentar. 

2. Kesanggupan perusahaan dalam merekrut dan mempertahankan staf kunci yang 

berkualitas. 

3. Konsistensi perusahaan dalam mendapat dukungan words of mouth berupa 

rekomendasi positif dari publik 
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4. Keberpihakan publik ketika ada masalah (Muwafik, 2010: 91). 

 

F.  Teori Tripple Bottom Line 

 Dalam konteks global, istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan 

semakin populer terutama setelah kehadiran buku Cannibals with Forks: The Triple 

Bottom Line in 21st Century Business (1998) karya John Elkington. Mengembangkan tiga 

komponen penting sustainable development, yakni economic growth, environmental 

protection dan social equity yang digagas the World Commission on Environment and 

Development (WCED) dalam Brundtland Report (1987), Elkington mengemas CSR ke 

dalam tiga fokus: 3P (profit, planet, dan people). Perusahaan yang baik tidak hanya 

memburu keuntungan ekonomi belaka (profit), tetapi memiliki kepedulian terhadap 

kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people) (Suharto: 2008) 

(dalam http://www.tekmira.esdm.go.id/currentissues). 

Menurut Yusuf Wibisono (2007:32) Elkington memberi pandangan bahwa 

perusahaan yang ingin berkelanjutan harus lah memperhatikan “3P”. hubungan itu 

kemudian diilustrasikan dalam bentuk segitiga berikaut: 

Gambar 2: ilustrasi segi tiga Teori Triple Bottom Line 

Sosial 

(People) 

 

    Lingkungan         Ekonomi 

      (Planet)          (profit) 

Oleh Yusuf Wibisono (2007:32) 
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 Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab 

yang berpijak pada single bottom line, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam 

kondisi financial-nya saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial  dan 

lingkungannya. Teori milik Elkington ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Profit (keuntungan) 

 Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari kegiatan usaha. 

Profit sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat menjamin 

kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan aktivitas aktivitas yang dapat ditempuh untuk 

mendongkrak profit antara lain dengan meningkatkan produktifitas dan melakukan 

efisiensi biaya, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat 

memberikan nilai tambah semaksimal mungkin. Peningkatan produktivitas bisa diperoleh 

dengan memperbaiki manajemen kerja melalui penyederhanaan proses, mengurangi 

aktivitas yang tidak efisien, menghemat waktu dan proses pelayanan. Termasuk juga 

menggunakan material sehemat mungkin dan memangkas biaya sehemat mungkin. 

b) People (masyarakat) 

 Menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan stakholder penting bagi 

perusahaan, karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, 

kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan , maka sebagai bgian yang tak 

terpisahkan dengan lingkungan masyarakat, perusahaan perlu berkomitmen untuk 

berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. 

c) Planet (lingkungan) 

Hubungan kita dengan lingkungan adalah hubuingan yang timbal balik, dimana jika 

kita merawat lingkungan maka lingkunganpun akan memberikan manfaat bagi kita. 

Sebaliknya kurangnya kepedulian terhadap lingkungan kerap harus dibayar dengan harga 

mahal dengan timbulnya berbagai macam penyakit, bencana alam, tau kerusakan 
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lingkungan lainnya. Dengan melestarikan lingkungan kita akan memperoleh keuntungan 

yang lebih, terutama dari sisi kesehatan, kenyamanan, disamping tersedia sumber daya 

yang lebih terjamin kelangsungannya (Wibisono, 2007: 119). 

 

G. Hipotesis 

Ho : tidak ada pengaruh antara program Corporate Social Responsibility terhadap reputasi 

PT.Telkom Kandatel Malang. 

Hi   : ada  pengaruh yang besar antara program Corporate Social Responsibility terhadap 

reputasi PT.Telkom Kandatel Malang. 

 

H. Definisi Konseptual dan Operasional 

1.  Definisi Konseptual 

a.   Corporate Social Responsibility (CSR) 

Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah  

suatu komitmen kepedulian perusahaan untuk terus berperilaku etis dan memberikan 

kontribusi pada kesejahteraan  ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat. 

b.   Reputasi 

 Reputasi adalah hasil dari konsistensi perusahaan dalam membentuk identitas dan 

citra yang sejalan dan dibangun dalam kurun waktu lama. 

 

2.  Definisi Operasional 

a.   Program CSR (Variabel X) 

Program CSR yang dilakukan oleh perusahaan pada kalangan masyarakat, tentunya 

mendapat pandangan tersendiri dari masyarakat. Dalam pelaksanaan CSR Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilakukan oleh Telkom sebagai bentuk dari 
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community development dalam pelaksanaannya, ada beberapa indikator yang 

digunakan untuk mengukur program CSR tersebut dikalangan masyarakat sekitar. 

Indikator-indikator dalam program CSR (Corporate Social Responsibility)antara 

lain sebagai berikut: 

1. Jenis kegiatan yang dilakukan oleh Telkom melalui  CSR Program Kemitraan dan 

Bina Lingkungan. 

2. Manfaat atau kontribusi yang diberikan oleh oleh Telkom melalui Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan kepada masyarakat luas melalui program CSR 

tersebut. 

3. Frekuensi pelaksanaan CSR Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. 

b.  Reputasi Telkom (Variabel Y) 

 Reputasi perusahaan adalah hasil dari sebuah proses optimal perusahaan dalam 

membangun citra di tengah kompetisi bisnis (Muwafik, 89:2010). 

Indikator-indikator reputasi perusahaan antara lain sebagai berikut: 

1. Daya saing perusahaan dalam menjual produknya. 

2. Kesanggupan perusahaan dalam merekrut karyawan yang berkualitas. 

3. Konsistensi perusahaan dalam mendapat dukungan positif dari publik. 

4. Keberpihakan publik ketika ada masalah. 

 

I. Metode Penelitian 

I.1   Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan 

untuk mengukur satu atau lebih variabel penelitian. Lebih dari itu penelitian kuantitatif 

dilakukan untuk mengukur hubungan (korelasi, pengaruh) antara dua variabel atau lebih 

(Hamidi, 2010: 25).   



30 
 

Sedangkan jenis penelitiannya, peneliti menggunakan jenis penelitian eksplanatif.  

Penelitian eksplanatif digunakan peneliti untuk menjelaskan hubungan antar suatu 

fenomena untuk variabel. 

 

I.2.   Populasi dan Sampel Penelitian 

1.   Populasi 

Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 

objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik suatu kesimpulannya 

(Sugiyono, 2008: 80). 

Dalam penelitian ini Populasi merupakan keseluruhan objek yang berada disuatu 

wilayah yang telah ditetapkan oleh peneliti. Menurut sumber dari bagian produksi 

Kelompok Tani, anggotanya berjumlah 100 orang. Sehingga yang menjadi populasi 

peneliti yaitu Kelompok Tani di Desa Sisir-Batu dari program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan PT.Telkom Malang berjumlah 100 orang. 

2.   Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan 

penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggenarilasisasikan hasil 

penelitian. Yang dimaksud dengan menggeneralisasikan adalah mengangkat 

kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi (Arikunto,  

2006:131-132).  

Penariakan sampel digunakan peneliti untuk mengambil sampel yang 

representatif dari populasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan simple 

random sampling, yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan 

menggunakan acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi 
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tersebut. Hal ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap sejenis (Riduwan, 

2008: 58). Pengambilan sampelnya dilakukan secara sistematis. Menurut Bungin 

(2009: 108), rancangan ini dilaksanakan dengan mengambil unit populasi dari atas 

kebawah secara sistematis. Namun demikian, pengambilan angka awal tetap 

dilakukan secara acak. Biasanya angka pertama diacak antara angka 2 sampai 5, hal 

ini dilakukan agar tidak terjadi angka kelipatan dengan jarak terlalu besar atau terlalu 

kecil. Penentuan angka kelipatan yang dipilih peneliti yaitu angka 2 maka angka 

kelipat selanjutnya dilakukan sampai akhirnya berhenti pada angka 100. 

 

I.3.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada mitra binaan Telkom Program Kemitraan dan 

Bina Lingkungan yaitu Kelompok Tani di Desa Sisir-Batu. Adapun waktu pelaksanaan 

penelitian ini dilakukan pada tanggal 11 Juli – 29 Juli 2011. 

 

I.4   Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode sabagai berikut: 

1.   Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiono, 2008: 142). Metode kuesioner atau sering disebut angket ini, 

digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan 

penelitian. Peneliti ingin mengumpulkan data mengenai seberapa besar pengaruh 

program Corporate Social Responsibility terhadap reputasi PT. Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk. Data tersebut diperoleh peneliti dengan mengajukan sejumlah 

pertanyaan tertulis untuk diisi oleh responden. 
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2.   Dokumentasi 

Menurut Hamidi (2010: 140), teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan 

data yang diperoleh dari catatan (data) yang telah tersedia atau telah dibuat oleh 

pihak lain.  Teknik ini digunakan peneliti untuk memperoleh data-data baik berupa 

dokumen, foto-foto, laporan kegiatan, arsip dan data yang relevan dengan penelitian. 

 

3.   Observasi 

Menurut Sutrisno Hadi (1986) (dalam Sugiono, 2008: 145), observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersususn dari pelbagai 

proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan. Observasi digunakan peneliti untuk mengamati CSR 

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilakukan oleh Telkom pada 

Kelompok Tani di Desa Sisir-Batu. 

 

I.5   Skala Data 

Dalam penelitian ini tanggapan responden diukur dengan menggunakan skala 

Likret. Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item instrument yang 

dapat berupa pernyataan atau perntanyaan. Variabel yang terukur kemudian akan dijawab 

oleh responden. Jawaban setiap item instrument menggunakan skala Likret mempunyai 

gradasi dari sangat positif hingga sangat negatif (sugiono, 2005:107). 

Setiap item akan diberi 5 jawaban untuk setiap pertanyaan atau pertanyaan pilihan 

terhadap masing-masing jawaban akan diberi skor sebagai berikut: 

SS   = sangat setuju  = 5 

S   = setuju   = 4 
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CS  = Cukup Setuju = 3 

TS   = tidak setuju  = 2 

STS = sangat tidsk setuju = 1 

 

I.6.   Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui akurasi alat ukur, yaitu sejauh mana alat 

ukur  dapat mengukur apa yang ingin diukur. Menurut Arikunto (2006: 168), sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Tinggi 

rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran yang dimaksud. 

Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi 

product moment sebagai berikut: 

 

 

 

 

Keterangan: 

r xy   = korelasi variabel X terhadap variabel Y 

n        = jumlah sampel 

 x  = variabel yang mempengaruhi 

 y  = variabel yang dipengaruhi, Arikunto (2006: 170) 
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I.7.   Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah 

baik. Instrumen yang dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat 

dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataan, maka berapa kali 

pun diambil, tetap akan sama. Reliabilitas menunjuk padsa tingkat keterandalan sesuatu. 

Reliabel artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. (Arikunto, 2006:178). 

Karena peneliti menggunakan metode kuesioner, maka untuk menguji reliabilitas 

data, peneliti menggunakan rumus Cornbarch Alpha sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

 11r   = reliabilitas instrumen 

k      =  banyak butir pertanyaan atau banyaknya soal 

2 t  = jumlah varian butir 

t2  = varian total (Arikunto, 2006:196) 

 

I.8.  Teknik Analisa Data 

Analisis data yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui pengaruh antara program 

Corporate Social Responsibility (variabel X) dengan reputasi (variabel Y) uji F. Dengan 

rumus sebagai berikut: 
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%1002 xrKP 

Keterangan: 

n = Jumlah responden 

m = Jumlah variabel bebas  (Riduwan, 2008: 157) 

 

Dengan kaidah pengujian signifikansi: 

1. Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya signifikan, berarti 

terdapat pengaruh antara variabel X yaitu program Corporate Social Responsibility dan 

variabel Y yaitu Reputasi. 

2. Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya tidak signifikan, 

berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel X yaitu program Corporate Social 

Responsibility dan variabel Y yaitu Reputasi. 

 

Untuk menyatakan besar kecilnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y 

ditentukan dengan rumus koefisien determinan sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

KP = nilai koefisien determinan 

r    = nilai koefisien korelasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


