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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Corporate Social Responsibility (CSR) 

 2.1.1 Definisi CSR  

 Sampai saat ini CSR belum mempunyai definisi yang tunggal, namun secara 

empiris CSR telah diterapkan oleh perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan yang 

didasarkan atas kesukarelaan (voluntary). CSR dilakukan dengan motivasi yang berbeda-

beda tergantung pada sudut pandang dan bagaimana cara perusahaan memaknai CSR itu 

sendiri.  

Menurut Kotler and Lee (2005), “corporate social and responsibility is a 

commitment to improve community well being throught discretionary business practice 

and contribution of corporate resources”. Dalam definisi tersebut, Kotller dan Lee 

memberikan penekanan pada kata discretionary yang berarti kegiatan CSR semata-mata 

hanya sebagai komitmen perusahaan secara sukarela guna meningkatkan kesejahteraan 

komunitas, bukan merupakan aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum dan 

perundang-undangan seperti kewajiban untuk membayar pajak atau kepatuhan 

perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan.   

Menurut Schermerhorn (1993) memberi definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

(CSR) sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara 

mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan public eksternal.   
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Dalam buku CSR dari voluntary menjadi mandatory (2011:21) World Business 

Council for Sustainable Development (WBSCD) merumuskan CSR sebagai komitmen 

berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berprilaku etis dan memberi kontribusi 

bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan 

keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.  

Jika dipetakan, pendefinisian CSR yang relatif lebih mudah dipahami adalah dengan 

mengembangkan konsep Triple Bottom Lines (Elkington, 1998) dan menambahkannya 

dengan satu line tambahan yakni procedure (Suharto, 2007a). Dengan demikian CSR 

adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi 

kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet) secara 

berkelanjutan berdasarlan prosedur (procedure) yang tepat dan professional.  

 2.1.2 Konsep Triple Bottom Lines 

Dalam CSR, perusahaan tidak diharapkan pada tanggung jawab yang hanya 

berpatokan pada single bottom line yaitu nilai perusahaan yang dilihat dari kondisi 

keuangannya saja. Tetapi tanggung jawab perusahaan juga harus berpedoman pada triple 

bottom lines yaitu tidak hanya aspek financial tetapi juga sosial dan lingkungan. Kondisi 

keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan, 

tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.   

Istilah Triple Bottom Line pertama kali dipopulerkan oleh John Elkington (1997). 

Konsep ini mengelompokkan CSR ke dalam tiga aspek yaitu kesejahteraan atau 

kemakmuran ekonomi (ecomoic prosperity), peningkatan kualitas lingkungan 

(environmental quality) dan keadilan sosial (social justice). Dalam konsep ini 
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menegaskan bahwa perusahaan yang ingin menerapkan pembangunan yang berkelanjutan 

harus memerhatikan konsep Triple P yaitu profit, planet dan people. Bila aspek tersebut 

dikaitkan dengan konsep Triple P, dapat disimpulkan bahwa profit sebagai wujud aspek 

ekonomi, planet sebagai wujud aspek lingkungan dan people sebagai aspek social. 

Adapun tiga prinsip dasar yang dikenal dengan 3P yang dijelaskan dalam buku 

Membedah konsep dan aplikasi CSR (Yusuf Wibisono, 2007: 32) yaitu sebagai berikut: 

a) Profit (Keuntungan) 

Profit merupakan tujuan utama dari setiap perusahaan. Arti kata profit 

sendiri merupakan tambahan pendapatan perusahaan guna kelangsungan 

hidup perusahaan tersebut.  

b) People (Masyarakat Pemangku Kepentingan) 

Masyarakat merupakan stakeholders yang penting bagi suatu perusahaan. 

Kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada masyarakat, khususnya 

masyarakat sekitar perusahaan. Melalui hubungan yang harmonis dan citra 

yang baik di mata masyarakat akan menjaga eksisitensi perushaan.  

c) Planet 

Unsur yang tidak kalah penting yaitu planet atau lebih dikenal dengan 

lingkungan. Banyak pelaku industri yang hanya ingin mengdongkrak laba 

sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. 

Padahal hubungan perusahaan dengan lingkungan adalah hubungan 

sebab-akibat. Dimana jika perusahan melestarikan lingkungan, 

lingkungan pun akan memberikan manfaat kepada perusahaan. Beberapa 
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program CSR yang berpijak pada prinsip ini ini biasanya berupa 

penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan 

permukiman, pengembangan pariwisata (ekoturisme), dsb. 

   

  

 

 

Gambar 2.1 

 2.1.3 Jenis-jenis Program CSR  

 Dari konsep triple P, menurut Kotler dan Lee dalam buku CSR from Charity to 

Sustainability (2008: 131) membagi program CSR kedalam enam jenis. Adapun jenis-

jenis program CSR tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Cause Promotions 

 Dalam program ini perusahaan bertujuan untuk menciptakan kesadaran 

(awareness) terhadap suatu masalah sosial. Contohnya kampanye 3D (dilihat, 

diraba dan diterawang) yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peredaran uang palsu di 

Indonesia.  

2. Cause Related Marketing 

 Dalam program ini perusahaan menyumbangkan sebagian penghasilannya 

untuk kegiatan sosial berdasarkan besarnya produk yang terjual. Kegiatan ini 
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biasanya dilaksanakan pada jangka waktu tertentu, penjualan produk tertentu dan 

aktivitas tertentu. Contohnya Mcdonald’s menyumbangkan 2.5% dari total struk 

pembelanjaan selama bulan ramadhan untuk diberikan kepada panti asuhan dan 

panti jompo di seluruh Indonesia.  

3. Corporate Social Marketing 

 Dalam program ini, perusahaan melakukan kampanye yang berfokus 

untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan menignkatkan kesehatan dan 

keselamatan public, menjaga kelesatrian lingkungan hidup serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.  Contohnya adalah Produk antiseptik Dettol dan 

hypermarket Carrefour bersinergi dalam perayaan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun 

Sedunia. Kampanye ini untuk menyebarkan kesadaran masyarakat terhadap 

kebersihan tangan dan kebiasaan mencuci tangan. 

4. Corporate Philanthropy 

 Dalam program ini perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam 

bentuk donasi atau sejumlah uang kegiatan amal atau kepedulian sosial. 

Conntohnya PT Telkom yang memberikan memberikan paket sembako 

menjelang Hari Raya Idul Fitri.  

5. Community Volunteering 

 Dalam program ini perusahaan mendukung dan mendorong para karyawan 

atau mitra usaha untuk menyisihkan waktu guna membantu organisasi masyarakat 

lokal maupaun masyrakat yang menjadi sasaran program ini. Contohnya PT 

Fortune Tbk melalui program Warga Mengajar, dimana karyawan Fortune 

menjadi guru di beberapa PAUD yang menjadi sasaran.  
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6. Socially Responsible Business Practice (Community Development) 

 Dalam program ini perusahaan menginvestasi melalui kegiatan sosial 

melampaui kewajibannya oleh hukum dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 

komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Contohnya menyediakan saran 

sanitasi seperti yang dilakukan oleh Lifebouy.  

Masing-masing perusahaan memiliki jenis program CSR yang berbeda-beda tergantung 

pada tujuan dan manfaat pelaksanaan CSR yang ingin dicapai oleh perusahaan. 

 2.1.4 Manfaat CSR  

 Kegiatan CSR tidak lagi dianggap sekedar mebagi-bagikan uang tetapi membuat 

program yang bisa melahirkan dampak tidak hanya sekedar hasil. Dengan demikian 

program CSR dapat memiliki manfaat jangka panjang baik untuk perusahaan maupun 

masyarakat. Menurut Rogovsky dalam buku membedah konsep dan aplikasi CSR 

(2007:137) ada beberapa manfaat program CSR yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi individu karyawan  

a. Menghadapi tantangan penegmbangan dan berprestasi dalam lingkungan 

baru  

b. Meningkatkan pengethauan perusahaan atas komunitas local dan 

memberikan kontribusi bagi komunitas local  

c. Mengembangkan keterampilan yang ada dan mendapat persepsi baru ats 

bisnis 

2. Manfaat bagi penerima program 
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a. Memperoleh pengalaman dari organisasi/perusahaan besar  

b. Mendapatkan keahlian dan keterampilan professional yang tidak dimiliki 

organisasi/perusahaan 

3. Manfaat bagi perusahaan  

a. Memperkaya kapabilitas karyawan yang telah menyelesaikan tugas 

bekerja sama komunitas 

b. Meningkatkan pengetahuan tentang komunitas local  

c. Meningkatkan citra dan profil perusahaan  

 2.1.5 Tahap Implementasi CSR serta Indikator Keberhasilan CSR  

  Setelah merencanakan program CSR mulai dari menentukan jenis serta tujuan 

yang akan dicapai dalam program CSR, tahap selanjutnya yaitu implementasi CSR. Jika 

hanya merencanakan yang terbaik tetapi tidak diimplementasikan dengan baik maka tidak 

akan berarti apapun sehingga tujuan tidak akan tercapai. Oleh karena itu perlu disusun 

strategi untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Tahap implementasi terdiri dari 

tiga tahap yaitu sosialisasi, pelaksanaan dan internalisasi. Sosialisasi ini diperlukan 

dengan tujuan untuk mendapat dukungan penuh dari seluruh komponen perusahaan. 

Pelaksanaan kegiatan pun harus sesuai dengan rencana yang telah disusun.   

 Menurut Yusuf Wibisono (2007: 151) ada dua indikator untuk mengukur sejauh 

mana efektifitas program CSR, yaitu sebagai berikut: 

Indikator Internal: 
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1. Ukuran Primer 

a. Minimize  

Mewujudkan hubungan yang harmonis dan kondusif dengan meminimalisir 

perselisihan atau konflik antara perusahaan dengan masyarakat. 

b. Asset 

Terjaga dan terpeliharanya Asset perusahaan yang terdiri dari pemilik, pimpinan 

perusahaan, karyawan serta fasilitas pendukung. 

c. Operational 

Seluruh kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan lancar.   

Indikator Eksternal: 

1. Indikator Ekonomi 

a. Tingkat pertambahan kualitas sarana dan prasarana umum 

b. Tingkat peningkatan kemandirian masyarakat secara ekonomis 

c. Tingkat peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat secara berkelanjutan  

2. Indikator Sosial 

a. Frekuensi terjadinya konflik social  

b. Tingkat kualitas hubungan sosial antara perusahaan dengan masyarakat 

c. Tingkat kepuasan masyarakat  

2.2 CSR dalam Perspektif Komunikasi dan Kehumasan  
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Dalam kehidupan manusia, berkomunikasi dianggap salah satu aktifitas yang 

paling penting. Begitupula dengan perusahaan. Layaknya manusia, perusahaan perlu 

untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Untuk melaksanakan tugas 

tersebut, salah satu divisi kerja yang dipilih perusahaan untuk menjembatani hubungan 

komunikasi dengan perusahaan yaitu Public Relations (PR) atau yang sering kita 

ketahui sebagai Humas (Hubungan Masyarakat). PR (humas) memiliki peranan yang 

penting dalam hubungan antara perusahaan dengan publik yaitu PR bertindak sebagai 

penghubung antara perusahaan dengan publik internal dan eksternalnya. Dengan kata 

lain, PR harus menempatkan kakinya di dalam perusahaan dan satu kaki yang lainnya 

di luar perusahaan (publik).  

PR bertugas untuk menjalin komunikasi timbal balik antara perusahaan dengan 

publiknya untuk menciptakan pengertian dan dukungan bagi tercapainya tujuan dari 

perusahaan itu. Dalam kaitannya dengan komunikasi, Public Relations menjalankan 

komunikasi dengan tujuan untuk menciptakan sebuah efek yaitu citra perusahaan. 

Menyelenggarakan komunikasi untuk membentuk citra perusahaan di mata public. Hal 

itu ditujukan untuk menumbuhkan saling pengertian antar kedua pihak sehingga 

menciptakan hubungan yang harmonis dengan public. Hubungan yang harmonis ini 

akan terbentuk apabila komunikasi berlangsung dengan baik. Maka dari situlah citra 

perusahaan di mata publik terbentuk.  

Pelaksanaan program CSR merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh 

Public Relation (Humas). CSR atau tanggung jawab social perusahaan dapat 

didefinisikan sebagai suatu konsep etika bisnis yang mewajibkan perusahaan untuk 
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mengambil bagian dalam kegiatan yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.  

Dalam pelaksanaan program CSR, Public Relations tetap mempunyai peran penting 

baik secara internal maupun eksternal dalam aktifitas CSR. Karena pada dasarnya public 

dari Public Relations adalah public internal dan eksternal. Peran Public Relations dalam 

aktifitas CSR akan berkembang menjadi lebih kompleks seiring dengan kemajuan dari 

program CSR perusahaan.  

Penerapan CSR merupakan tantangan sekaligus kesempatan bagi perusahaan untuk 

membangun corporate image (citra) di mata stakeholdersnya. Dalam konteks 

pembentukan citra perusahaan, Public Relations terlibat didalamnya karena pada 

dasarnya CSR merupakan kegiatan Public Relations.  

 2.2.1 Definisi Public Relations 

Menurut Cutlip, Center, dan Broom (2000:6) dalam edisi keenam buku Effective 

Public Relations bahwa public relations adalah fungsi manajemen yang 

mengidentifikasi, membangun, dan mempertahankan hubungan yang saling 

menguntungkan antara organisasi dengan berbagai public yang menjadi penentu 

kesuksesan dan kegagalannya.  

Menurut Frank Jefkins (2003:9) Public Relations adalah semua bentuk 

komunikasi yang terencana, baik itu kedalam maupun keluar, antara suatu organisasi 

dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang 

berlandaskan pada saling pengertian.  
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James E. Grunig dan Todd Hunt menyatakan bahwa public relation adalah 

manajemen komunikasi antara organisasi dengan masyarakatnya. Dari beberapa 

pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa public relations adalah fungsi manajemen 

yang bertugas untuk membangun komunikasi dari sebuah organisasi terhadap publik 

demi tercapainya saling pengertian antar kedua belah pihak.  

Menurut F. Rachmadi dalam buku Public Relation Praktis mengemukakan ada 

empat esensi public relations, salah satunya yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

memperoleh goodwill, kepercayaan, saling pengertian, dan citra yang baik dari public 

masyarakat.  

 2.2.2 Peran Public Relations 

Kegiatan Public Relations akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan perusahaan itu sendiri. Rosady Ruslan (2006:21) membagi peran public 

relation bersifat dua arah yaitu membina hubungan ke dalam (publik internal) dan 

membina hubungan keluar (publik eksternal). Beberapa kegiatan Public Relations 

sebagai pendukung fungsi manajemen perusahaan, yaitu sebagai berikut: 

1. Building Corporate Identity dan Image (Membangun Identitas dan Citra 

Perusahaan) sebagai pendukung manajemen perusahaan. Sasaran dari PR (humas) 

yaitu dengan menciptakan identitas dan citra perusahaan yang positif serta 

mendukung kegiatan komunikasi timbal balik dua arah dengan berbagai pihak.  

2. Facing Crisis (Menghadapi Krisis). Menghadapi krisis merupakan bagian dari 

kehidupan Public Relations yaitu dengan menangani complain, membentuk 

manajemen krisis dan public relations recovery image, serta memperbaiki image.  
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Suhandang (2004) menyebutkan bahwa titik berat kegiatan yang dilakukan oleh 

Public Relations adalah membentuk kepentingan dan kepercayaan publiknya. 

Sukatendel (1990) menjelaskan bahwa public relations adalah metode komunikasi 

untuk menciptakan citra positif dan mitra organisasi atas dasar menghormati 

kepentingan bersama. Praktisi Public Relations harus berusaha menciptakan dan 

memelihara hubungan yang bermanfaat bagi publiknya. Segala bentuk kegiatan yang 

dilakukan oleh Public Relations tidak lain bertujuan untuk menanamkan dan 

memperoleh pengertian, jasa baik, kepercayaan dan penghargaan dari public serta 

masyarakat umum.  

 

 2.3 Citra Perusahaan  

 2.3.1 Definisi Citra 

 Citra merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh seorang public relations. 

Menurut Alma (2007:375) Citra adalah kesan yang dipikirkan dan yang diketahui oleh 

seseorang atau kelompok mengenai suatu hal, baik perusahaan maupun produknya yang 

diperoleh melalui pengalaman. Citra merupakan penilaian individu maupun masyarakat 

dari aktivitas yang dilaksanakan oleh perusahaan. Suatu perusahaan harus melakukan 

hubungan dengan masyarakat yang termasuk dalam wilayah usaha agar memperoleh citra 

yang positif. Citra tidak dapat diukur secara sistematis tetapi dampaknya dapat dirasakan 

melalui tanggapan positif atau negatif dari publik. 

Menurut Bill Canton, Citra adalah kesan, perasaan, gambaran diri publik terhadap 

perusahaan; kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu obyek, orang atau 



22 
 

organisasi. Citra terbentuk dari persepsi individu yang berasal dari proses akumulasi 

kepercayaan sehingga membentuk suatu opini publik. 

Membangun dan memperbaiki Citra harus berdasarkan pada realitas, maksudnya 

adalah citra tidak hanya apa yang dikomunikasikan, tetapi juga harus sesuai dengan 

realitas. Dikatakan Citra yang baik berarti masyarakat mempunyai kesan positif terhadap 

perusahaan. Citra positif lebih memudahkan perusahaan untuk berkomunikasi secara 

efektif dan membuat publik lebih memahami. Sedangkan citra yang kurang baik berarti 

masyarakat mempunyai kesan negatif terhadap perusahaan dan membuat komunikasi 

antar perusahaan dan publik menjadi tidak efektif.  

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa citra itu ada tetapi tidak dapat 

digambarkan secara fisik karena citra hanya ada di dalam pikiran kita. Dengan demikian 

bukan berarti citra tidak bisa diketahui dan diubah, citra dapat diubah namun perubahan 

citra relatif lambat.   

 2.3.2 Manfaat citra bagi perusahaan  

 Citra adalah bagaimana seseorang memandang suatu perusahaan, organisasi, 

suatu komite, atau suatu aktivitas. Menurut Siswanto Sutojo manfaat citra perusahaan 

yang baik dan kuat yaitu sebagai berikut: 

1. Daya saing jangka menengah dan panjang yang mantap 

Perusahaan berusaha memenangkan persaingan pasar dengan menyusun 

strategi pemasaran taktis  

2. Menjadi perisai selama krisis 
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Sebagian besar masyarakat dapat memahami atau memanfaatkan 

kesalahan yang dibuat perusahaan dengan citra yang baik, yang 

menyebabkan mereka mengalami krisis.  

3. Menjadi daya Tarik eksekutif handal, yang mana eksekutif handal adalah 

aset perusahaan  

4. Meningkatkan efektivitas strategi pemasaran 

5. Menghemat biaya operasional karena citranya yang baik  

 2.3.3 Proses Pembentukan Citra  

 John S. Nimpoeno, dalam penelitian tentang tingkah laku konsumen seperti yang 

dikutip Danasaputra menjelaskan proses pembentukan citra dalam struktur kognitif, 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

 “…. Proses-proses psikodinamis yang berlangsung pada individu konsumen 

berkisar antara komponen-komponen persepsi, kognisi, motivasi dan sikap konsumen 

terhadap produk. Keempat komponen itu diartikan sebagai mental representation (citra) 

dari stimulus” (Nimpoeno, dalam Danasaputra, 1995:36).  

Stimulus 

Kognisi 

Persepsi 

Motivasi 

Sikap Perilaku  
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 Public relations digambarkan sebagai input-output, proses intern dalam model ini 

adalah pembentukan citra, sedangkan input adalah stimulus yang diberikan dan output 

adalah tanggapan atau perilaku tertentu. Citra itu sendiri digambarkan melalui persepsi- 

kognisi-motivasi-sikap.  

 Model pembentukan citra ini menunjukkan bagaimana stimulus yang berasal dari 

luar mempengaruhi respon. Stimulus (rangsang) yang diberikan pada individu dapat 

diterima ataupun ditolak. Jika rangang ditolak, maka proses selanjutnya tidak akan 

berjalan, hal ini menunjukkan bahwa rangsang tersebut tidak efektif dalam 

mempengaruhi individu. Sebaliknya jika rangsang itu diterima oleh individu, berarti 

terdapat komunikasi dan perhatian dari individu sehingga proses selanjutnya dapat 

berjalan.  

 Empat komponen persepsi-kognisi-motivasi-sikap diartikan sebagai citra individu 

terhadap rangsang. Walter Lipman menyebutnya sebagai “picture in our head”. Adapun 

penjelasan empat komponen sebagai berikut: 

 Persepsi diartikan sebagai hasil pengamatan terhadap unsur lingkungan yang 

dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan. Individu akan memberikan makna 

terhadap rangsang berdasarkan pengalaman mengenai rangsang.  

 Kognisi yaitu suatu keyakinan diri dari individu terhadap stimulus. Keyakinan 

ini akan timbul apabila individu telah mengerti rangsang tersebut sehingga 

individu harus diberikan informasi-informasi yang cukup yang dapat 

mempengaruhi perkembangan kognisinya.  
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 Motivasi dan sikap yang ada akan menggerakkan respons seperti yang 

diinginkan oleh pemberi rangsang. Motif adalah keadaan dalam pribadi 

seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-

kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan.  

 Sikap Menurut Jalaludin Rakhmat (2005) adalah kecenderungan bertindak, 

berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi atau 

nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk 

berperilaku dengan cara-cara tertentu. Sikap melibatkan tiga komponen yang 

saling berhubungan, yaitu: 

1. Kognitif 

Komponen kognitif berkaitan dengan apa yang dipelajari dan tentang apa yang 

diketahui suatu objek. Komponen ini berupa kepercayaan, pengetahuan, atau 

pikiran yang didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan objek.  

2. Afektif 

Komponen afektif sering disebut sebagai factor emosional yang berkaitan 

dengan perasaan terhadap suatu objek sikap. Objek disini dirasakan sebagai 

menyenangkan atau tidak menyenangkan.  

 

 

 

3. Behavior (Konatif) 
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Komponen konatif yaitu perilaku yang terlihat melalui tindakan. Komponen 

ini menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku 

seseorang berkaitan dengan suatu objek sikap yang dihadapinya.  

Berikut ini adalah bagan dari orientasi public relations yakni image building 

(membangun citra), dapat dilihat sebagai model komunikasi dalam Public Relations. 

Gambar 2.3  

(Pembuat model: Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto) 

 2.3.4 Tolak Ukur mencapai Citra Positif  

  Citra, identitas, dan reputasi memiliki definisi yang berbeda namun saling 

berhubungan satu sama lain. Citra, identitas dan reputasi sebuah organisasi/perusahaan 

merupakan bagian terpenting dari fungsi corporate communication (komunikasi 

korporat). Menurut Argenti (2003: 44-45) citra adalah penglihatan publik terhadap 

perusahaan. Citra merupakan kesan total sebuah organisasi/perusahaan yang ada didalam 

pikiran individu. Setiap organisasi/perusahaan memiliki citra yang berbeda dari setiap 

individu.  

 Identitas terdiri dari orang-orang dalam perusahaan, produk dan jasa. Dengan 

adanya identitas membantu masyarakat untuk mengingat citra sebuah 
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organisasi/perusahaan. Pemahaman public terhadap organisasi akan menimbulkan 

reputasi positif terhadap organisasi/perusahaan. Reputasi adalah hasil dari persepsi 

public.  

 Jadi apabila identitas perusahaan diterima akan memberikan kontribusi pada citra 

perusahaan tergantung pada informasi dan nilai yang ada pada benak publik. Jika kesan 

pada perusahaan sesuai dengan nilai yang dianut oleh individu, maka individu tersebut 

akan membentuk reputasi yang baik mengenai perusahaan.  

Menurut Muslimin (2004: 90) tolak ukur mencapai citra positif perusahaan meliputi 

beberapa poin, yaitu sebagai berikut: 

1. Citra 

Citra tidak bisa dilihat wujudnya tetapi dapat dirasakan. Citra adalah hasil penilaian baik 

atau buruk dari masyarakat luas mengenai perusahaan.  

2. Kepercayaan  

Kepercayaan timbul karena ada rasa percaya kepada pihak lain yang memang memiliki 

kualitas yang dapat mengikat dirinya, seperti tindakan yang konsisten, jujur dengan janji-

janji, adil, bertanggung jawab, suka membantu dan rendah diri.  

3. Realitas 

Citra merupakan realita, oleh karena itu pengembangan dan perbaikan citra harus 

didasarkan pada realita atau kenyataan. 

4. Manfaat 
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Semua hasil kerjasama dari berbagai pihak baik dari perusahaan, karyawan maupun 

masyarakat akan merasakan manfaat apabila tujuan perusahaan telah tercapai. Hasil dari 

tercapainya tujuan tidak hanya mendatangkan keuntungan untuk perusahaan saja tetapi 

juga untuk semua stakeholders. 

5. Keterikatan  

Keterikatan mengarah pada kedekatan. Keterikatan menimbulkan perilaku timbal balik 

atas kehadiran satu dan yang lain. 

 

2.4 Kaitan antara Pemahaman Masyarakat tentang Implementasi CSR terhadap 

Citra Perusahaan 

Di era saat ini keberhasilan perusahaan ditentukan oleh perhatiannya terhadap 

lingkungan sosial disekitar. Maksudnya adalah kesuksesan perusahaan dilihat dari 

bagaimana perusahaan mengelola tanggung jawab sosial terhadap komunitas di tempat 

beroperasinya perusahaan. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap 

lingkungannya adalah dengan melakukan kegiatan CSR. Program CSR sudah diarahkan 

pada pencapaian tujuan-tujuan sosial perusahaan yang telah terungkap pada visi dan misi 

perusahaan dalam melakukan CSR. Perusahaan selalu berusaha untuk menyesuaikan 

aktivitas perusahaan dengan harapan agar masyarakat dapat menerima keberadaan 

perusahaan serta perusahaan diakui karena telah memberikan kontribusi positif kepada 

masyarakat.  

CSR diimplementasikan sebagai upaya dalam konteks ke PR-an. Perusahan 

melakukan kegiatan CSR tidak hanya sekedar aktifitas untuk mencari profit. Namun 



29 
 

memberikan efek positif sebagai strategi untuk membentuk citra perusahaan. Dengan 

diterapkannya CSR dan diterima oleh penerima CSR (masyarakat) akan menghasilkan 

dampak positif berupa citra yang baik pada perusahaan.  

Proses pembentukan citra akan menghasilkan sikap, pendapat, tanggapan atau 

perilaku tertentu. Untuk mengetahui bagaimana citra suatu perusahaan di mata public 

dibutuhkan adanya penelitian. Melalui penelitian, perusahaan dapat mengetahui secara 

pasti sikap publik terhadap perusahaan, mengetahui apa yang disukai dan tidak disukai 

oleh publiknya. Dengan demikian perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang 

tepat bagi kebijaksanaan perusahaan selanjutnya. 

Setiap individu memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat suatu obyek 

yang sama. Kottler dan Keller (2009:179) mendefinisikan persepsi sebagai proses dimana 

kita memilih, mengatur dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan 

gambaran dunia yang berarti. Menurut Rakhmad (2005), persepsi adalah pengalaman 

tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.  

Melalui persepsi individu dapat mengerti dan menyadari mengenai keadaan diri 

individu itu sendiri. Persepsi itu merupakan aktivitas yang ada dalam diri individu seperti 

perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan aspek-aspek lain yang 

ada dalam diri individu masyarakat akan ikut berperan dalam persepsi tersebut (Walgito, 

2000:54).  

Setelah masyarakat menerima kegiatan CSR, masyarakat akan memberikan 

umpan balik berupa saran, kritik, dan tanggapan. Umpan balik dari masyarakat tersebut 
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yang membentuk pandangan atau persepsi masyarakat terhadap perusahaan tersebut. 

Sehingga dari persepsi masyarakat akan membentuk kesan atau citra perusahaan, baik itu 

citra positif maupun negatif.  

 2.4.1 Teori Manajemen Citra   

Teori Manajemen Citra Organisasi (theory of organizational image management) 

dikemukakan oleh Joseph Eric Massey (2003). Dalam teori ini  menjelaskan tentang 

tujuan utama dari public relation yaitu bagaimana cara menciptakan dan memelihara citra 

organisasi. Massey menjelaskan bahwa terdapat tiga tahap citra organisasi, yang pertama 

tahap penciptaan citra, tahap pemeliharaan citra, dan tahap memperbaiki citra organisasi.   

Massey mengatakan bahwa pihak perusahaan perlu membina citra yang terbangun 

di dalam benak stakeholders. Perusahaan perlu memperhatikan perkembangan yang 

terjadi di lingkungan dimana perusahaan berada. Perusahaan perlu menjamin interaksi 

yang dinamis dengan stakeholders. Teori Manajemen Citra Organisasi ini menjelaskan 

dua alasan mengapa mengelola citra organisasi sangat penting. Pertama, citra menentukan 

tanggapan stakeholder terhadap organisasi secara kognitif, afektif, dan dalam perilaku. 

Kedua, citra yang tersampaikan (shared images) memungkinkan hubungan saling 

ketergantungan antara organisasi dengan para stakeholder. Citra lebih berkaitan dengan 

apa yang dibangun atau digambarkan di benak publik eksternal dan sifatnya lebih mudah 

berubah. Oleh karena itu mengelola citra organisasi membutuhkan dialog yang tanggap 

atas lingkungan perusahaan. 

 2.4.2 Community Relations 
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 Community relations (hubungan komunitas) merupakan bagian dari kegiatan 

Public Relations. Dalam konteks PR, Corporate Social Responsibility (CSR) di 

implementasikan dalam program dan kegiatan community relations, tetapi ada juga yang 

mengatakan community relations merupakan bentuk dari CSR. Community Relations 

(hubungan komunitas) merupakan unsur kunci dari konsep tanggung jawab social 

perusahaan (CSR).  

 Wilbur J. Peak dalam karyanya “community relations” yang dimuat dalam Lesly’s 

Public Relations Handbook (Onong Uchjana Effendy, 1992:149), mendefinisikan 

hubungan komunitas merupakan partisipasi suatu lembaga yang berencana aktif dan 

sinambung dengan masyarakat di dalam suatu komunitas untuk memelihara dan membina 

lingkungannya demi keuntungan kedua pihak yaitu lembaga dan komunitasnya. Dengan 

kata lain community relations merupakan upaya perusahaan untuk membina hubungan 

yang baik antara perusahaan dengan komunitas atau masyarakat demi meningkatkan 

kepedulian sosial. 

 Reputasi perusahaan terlihat pada keberhasilan atau kegagalan dari hubungan 

masyarakat. Reputasi perusahaan semakin bergantung pada bagaimana perusahaan 

tersebut diterima oleh masyarakat setempat dan cara perusahaan berperilaku dalam 

masyarakat setempat dimana perusahaan terebut berada. Reputasi akan menentukan 

keberhasilan dalam perusahaan tersebut.  

 2.4.3 Keterlibatan komunitas pada program CSR  

Bagi perusahaan membantu komunitas merupakan investasi yang penting. Saat 

ini perusahaan tidak hanya sekedar membagi-bagikan sumbangan berupa uang atau 
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barang kepada masyarakat yang hanya bersifat charity (sumbangan) dan berjangka 

pendek. Perusahaan memandang masyarakat atau komunitas sebagai mitra untuk 

mencapai kemaslahatan dan kemajuan bersama.  

Menurut Rogovsky (2000) manfaat keterlibatan komunitas – perusahaan adalah 

sebagai berikut: 

Komunitas pada Perusahaan 

 Reputasi dan citra yang lebih baik  

 Lisensi untuk beroperasi secara social 

 Bisa memanfaatkan pengetahuan dan tenaga kerja local 

 Keamanan yang lebih besar 

 Infrastruktur dan lingkungan social yang lebih baik  

 Menarik dan menjaga personel yang kompeten untuk memiliki komitmen yang 

tinggi 

 Menarik tenaga kerja, pemasok, pemberi jasa dan mungkin pelanggan local yang 

bermutu 

 Laboratorium pembelajaran untuk inovasi organisasi 

Perusahaan pada Komunitas 

 Peluang penciptaan kesempatan kerja, pengalaman kerja dan pelatihan  

 Pendanaan investasi komunitas, pengembangan infrastruktur  

 Keahlian komersial  

 Kompetisi teknis dan personal individual pekerja yang terlibat  

 Representative bisnis sehayai jurus promosi bagi prakarsa komunitas  
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Dilihat dari sisi bisnis, perusahaan harus melaksanakan program CSR secara maksimal 

dan berkelanjutan. Dari sisi komunitas, diharapkan memberi respon positif serta berperan 

aktif dalam menyukseskan program CSR. Oleh karena itu kemitraan dalam dunia usaha 

harus lebih ditingkatkan sehingga nantinya akan terwujud public, private and community 

partnership.  

2.5 Hipotesis 

Menurut Sugiono (2009), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk pertanyaan. Pada penelitian ini, peneliti menentukan hipotesis sebagai 

berikut: 

Ho : Tidak ada pengaruh pemahaman masyarakat tentang kegiatan CSR Program 

Penghijauan PT Selecta terhadap citra perusahaan di kalangan warga masyarakat 

Dusun Gondang Desa Tulungrejo, Bumiaji, Batu. 

H1 : Terdapat pengaruh pemahaman masyarakat tentang kegiatan CSR Program 

Penghijauan PT Selecta terhadap citra perusahaan di kalangan warga masyarakat 

Dusun Gondang Desa Tulungrejo, Bumiaji, Batu. 


