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ABSTRAK 

As’ari.2016.Perbedaan Intensi Berpartisipasi pada Program CSR (Corporate 
Social Responsibiliy) Berdasarkan Variasi Bentuk Program dan Citra Perusahaan. 

Skripsi. Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Utama: Siti Nuzulia, S.Psi., M.Si. 

Kata Kunci: Intensi , Citra Perusahaan, Corporate Social Repsonsibility
Program CSR (corporate social responsibility) adalah program tanggung jawab 

sosial terhadap masyarakat sekaligus melibatkan masyarakat untuk meningkatkan 

kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar secara berkelanjutan. 

Program CSR dikatakan berhasil ketika program tersebut dapat meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik dan medapatkan partisipasi yang 

positif dari masyarakat. Partisipasi masyarakat pada program CSR dipengaruhi 

oleh sikap penilaian masyarakat terhadap variasi bentuk program dan citra 

perusahaan 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan intensi berpartisipasi pada program CSR (Corporate Social 
Responsibiliy) berdasarkan variasi bentuk program dan citra perusahaan. Metode 

ekperimen yang digunakan randomzed two-groups desain, posttest only. 
Responden penelitian ini berjumlah 30 orang.  

Teknik analisis data dalam menguji hipotesis dilakukan dengan menggunakan two 
way anova untuk menguji perbedaan intensi berpartisipasi pada program CSR 

(Corporate Social Responsibiliy) berdasarkan variasi bentuk program dan citra 

perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan perlakuan berupa 

variasi bentuk program CSR dan citra perusahaan.
Hasilnya menunjukkan bahwa pada atribut intensi berpartisipasi pada program 

CSR berdasarkan variasi bentuk program diperoleh signifikansi 0,009 (sig <0,05), 

pada citra perusahaan diperoleh signifikansi 0,251 (sig>0,05), serta pada bentuk 

program CSR dan citra perusahaan diperoleh signifikansi 0,215 (sig>0,05). Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa adanya perbedaan intensi berpartisipasi pada 

program CSR berdasarkan variasi bentuk program CSR , tidak adanya perbedaan 

intensi berpartisipasi pada program CSR berdasarkan citra perusahaan dan tidak 

adanya perbedaan intensi berpartisipasi pada program CSR berdasarkan variasi 

bentuk programnya dan citra perusahaan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Corporate social responsibility atau CSR kini merupakan sebuah hal yang 

penting bagi sebuah perusahaan. Kehadiran sebuah perusahaan di tengah kehidupan 

masyarakat memberikan dampak positif dan negatif terhadap kehidupan masyarakat 

tersebut. Terserapnya tenaga kerja dan meningkatnya kehidupan ekonomi di sekitar 

perusahaan merupakan dampak positif dari adanya perusahaan di tengah masyarakat, 

sedangkan disisi lain eksploitasi sumber daya alam dan rusaknya lingkungan di sekitar

perusahaan merupakan salah satu dampak negatif yang tidak dapat dihindari. Maka 

pelaksanaan CSR adalah hal yang wajib bagi sebuah perusahaan. CSR menjadi sebuah 

kompensasi dari perusahaan kepada masyarakat sekitar perusahaan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban sosial.

Ernst and Young, (dalam Anatan, 2009 : 141) mengemukakan bahwa 

perusahaan memiliki empat tanggung jawab utama yaitu terhadap karyawan, 

konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Empat tanggung jawab tersebut menjadi 

dasar untuk melakukan program CSR karena kehadiran dan keberadaan perusahaan 

disuatu komunitas dan masyarakat tidak terlepas dari berbagai dampak yang 

ditimbulkan. Marnelly (2012:49) menyatakan bahwa aktivitas korporasi atau 
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perusahaan membawa dampak yang nyata terhadap kualitas kehidupan manusia baik 

itu terhadap individu, masyarakat, dan seluruh kehidupan. Terjadinya deforestasi, 

pemanasan global, pencemaran lingkungan, kemiskinan, kebodohan, penyakit 

menular, akses hidup dan air bersih, berlangsung terus-menerus hingga akhirnya 

muncul konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Gagasan CSR 

menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan bukan lagi mencari profit semata, 

melainkan juga tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan.  

Di Indonesia, praktik CSR merupakan wacana yang menarik di dunia bisnis 

atau usaha. Berbagai macam program di buat oleh perusahaan sebagai wujud 

kepeduliannya terhadap sosial dan lingkungan. Berikut ini adalah tabel distribusi 

kegiatan CSR di Indonesia: 

Tabel 1.1 Jenis kegiatan CSR di Indonesia Berdasarkan Jumlah 

Kegiatan dan Dana 
No Jenis/Sektor Kegiatan Jumlah Kegiatan Jumlah Dana (Rp)

1 Pelayanan Sosial 95 Kegiatan (34,1%) 38 Miliyar (33%)

2 Pendidikan dan Penelitian 71 kagiatan  (25,4%) 66,8 Miliar (57,9%)

3 Kesehatan 46 kegiatan (16,4%) 4,5 Miliar (3,8%)

4 Kedaruratan 30 kegiatan (10,8%) 2,9 Miliar (2,5%)

5 Lingkungan 15 kegiatan (5,4%) 395 Juta (0,3%)

6 Ekonomi Produktif 10 kegiatan (3,6%) 640 Juta (0,6%)

7 Seni, Olahraga dan Pariwisata 7 kegiatan (2,5%) 1 Miliar (0,9%)

8 Pembangunan Prasaran dan 

Perumahan

5 kegitan (1,8%) 1,3 Miliar (1%)

9 Hukum, Advokasi dan Politik 0 kegitan 0

Jumlah Total 279 kegiatan 115,3 Miliar 

Sumber: Saidi dan Abidin (dalam Suharto, 2006)
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Program CSR sudah sangat tegas diatur di Indonesia yaitu dalam undang-

undang Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, 

dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 

tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina 

Lingkungan, khusus untuk perusahaan-perusahaan BUMN. Setelah itu tanggung 

jawab sosial perusahaan dicantumkan lagi dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan 

perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan 

sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat 

(2) pasal ini manyatakan kewajiban tersebut diperhitungkan sebagai biaya perseroan 

yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 

Selanjutnya ayat (3) menyebutkan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang terkait. Kemudian ayat (4) menyatakan ketentuan lebih 

lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan 

Pemerintah (Marnelly, 2012; 50).

Regulasi yang dibuat oleh pemerintah melalui undang-undangnya semakin 

mempertegas bahwa adanya program CSR semakin mendesak dan menjadi sebuah 

keharusan bagi perusahaan yang berdiri di Indonesia. Tetapi paradigma yang seperti 

itu merupakan paradigma sempit, apabila perusahaan hanya memandang bahwa 

program CSR merupakan keharusan yang bersifat memaksa demi memenuhi 

tanggung jawab hukum dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku (Legal Responsibility). Karena pada dasarnya perusahaan tidak hanya 

mempunyai satu tanggung jawab saja, melainkan mempunyai tiga tanggung jawab 

yaitu tanggung jawab ekonomi terhadap pemegang saham, tanggung jawab hukum 

dan mematuhi undang-undang dan tanggung jawab sosial (CSR) terhadap masyarakat 

(Anne, 2005; 52). 

Program CSR dapat di implementasikan kepada masyarakat dengan berbagai 

macam cara atau model. Menurut Saidi dan Abidin (2004) mengungkapkan 

bahwasanya terdapat empat model yang dilakukan perusahaan di Indonesia untuk 

menerapkan program CSR, yaitu: pertama, keterlibatan perusahaan secara langsung 

didalam program CSR dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau 

menyerahkan sumbangan kepada masyarakat tanpa perantara, misal adalah PT. 

Freeport yang menyediakan layanan medis bagi masyarakat Papua melalui klinik-

klinik kesehatan dan rumah sakit modern di Banti dan Timika dan di bidang 

pendidikan, PT Freeport menyediakan bantuan dana pendidikan untuk pelajar Papua 

(Rahmat, 2009; 39). 

Kedua, program CSR yang dilakukan melalui yayasan atau organisasi sosial 

perusahaan yaitu perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau 

groupnya, Misal; Astra Group, melalui Yayasan Dharma Bhakti Astra menyebutkan 

bahwa mereka telah melakukan program pemberdayaan UKM melalui peningkatan 

kompetensi dan kapasitas produsen (Rahmat, 2009; 40).

Ketiga, bermitra dengan pihak lain yaitu perusahaan menyelenggarakan CSR 

melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (NGO/ LSM), 
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instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana 

maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya, misal; PT. Freeport bekerjasama 

dengan pihak pemerintah Mimika melakukan peremajaan gedung-gedung dan sarana 

sekolah. Selain itu, PT. Freeport juga melakukan program pengembangan wirausaha 

seperti di Komoro dan Timika (Rahmat, 2009;40).

Keempat, mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium yaitu 

perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial 

yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibawah ini adalah tabel program CSR 

berdasarkan metode atau cara yang digunakan beserta persentase dan dana yang di 

alokasikan oleh perusahaan di Indonesia. 

Tabel 1.2 Kegiatan CSR Berdasarkan Jumlah  

Kegiatan dan Dana 
No Model Jumlah 

Kegiatan

Dana (Rp)

1 Langsung 113 (40,5%) 14,2 Miliar

2 Yayasan Perusahaan 20 (7,2%) 20,7 Miliar

3 Bermitra dengan Lembaga Sosial 114 (51,6%) 79 Miliar

4 Konsorsium 2 (0,7?%) 1,5 Miliar

Jumlah Total 279 Kegiatan 115,3 Miliar

Sumber: Saidi dan Abidin (dalam Suharto, 2006) 
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Menurut Suharto (2010;10) program CSR dibagi menjadi 5 bidang, yaitu: 

bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang lingkungan, bidang modal sosial serta 

bidang ekonomi dan kewirausahaan. Program pemberdayaan ekonomi dan 

kewirausahaan, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah keterlibatan masyarakat 

dalam mengikuti program. Partisipasi masyarakat harus diutamakan agar program 

tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai program milik bersama, 

sehingga masyarakat mempunyai perasaan memiliki (Mulyadi, dkk. 2012: 906) 

Pada dasarnya bukan hanya program dibidang pemberdayaan ekonomi dan 

kewirausahaan saja yang menuntut partisipasi dari masyarakat, namun semua hal 

yang menyangkut program CSR, masyarakat dan stakeholder diharapkan mempunyai 

partisipasi yang tinggi dalam ikut serta mensukseskan program CSR dari perusahaan. 

Menurut Rosyida dan Nasdian (2011:51) Partisipasi dari stakeholder dan masyarakat 

menjadi penting karena merupakan bentuk dari sejauh mana program CSR membawa 

dampak pada masyarakat. Hal tersebut karena keberhasilan program CSR salah 

satunya berkaitan dengan bagaimana program CSR tersebut dapat berpengaruh secara 

signifikan dan pada akhirnya membawa dampak positif terhadap kehidupan 

komunitas disekitar wilayah perusahaan. Semua dapat tercapai ketika masyarakat 

mempunyai intensi yang tinggi untuk berpartisipasi pada program CSR yang 

dilakukan oleh perusahaan. 

Partisipasi masyarakat pada program CSR yang dilakukan oleh beberapa 

perusahaan misalnya PT Semen Indonesia. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat tiga bidang CSR yang telah di lakukan oleh PT Semen Indonesia yang 
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meliputi bidang lingkungan, bidang sosial, dan bidang ekonomi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  program CSR yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia dapat 

memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat sekitar, walaupun demikian 

pada beberapa program tidak berdampak secara signifikan terhadap kualitas 

kehidupan masyarakat dan mendapatkan partisipasi rendah dalam program 

pembangunan sarana fisik (Ariefianto, 2015; 122).  

Hasil yang tidak jauh berbeda didapatkan oleh program CSR yang dilakukan 

oleh PT Wirakarya sakti, berdasarkan data penelitian yang sebelumnya dilakukan 

menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap program CSR berdasarkan 

tahapan perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil dan evaluasi, secara keseluruhan 

tergolong dalam kategori sedang (Afifah, 2011).  

Dua perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang mendapatkan 

partisipasi yang cukup rendah dari masyarakat pada program CSR. Hasil yang 

berbeda ditunjukkan oleh perusahaan susu yaitu PT. Fonterra Brans Indonesia produk 

Anlenenya yang melakukan pemeriksaan tulang kepada msyarakat secara gratis dan 

gerak jalan bersama Anlene dalam memperingati hari osteoporosis Nasional 2011. 

Perusahaan ini mampu mengumpulkan 13.000 orang dan mengumpulkan uang 

sebesar Rp 300 juta yang di sumbangkan kepada Perhimpunan Osteoporosis 

indonesia (PEROSI) dan Persatuan Warga Tulang Sehat Indonesia (PERWATUSI). 

Sedangkan Unilever melalui Lifebuoy melakukan gerakan cuci tangan pakai 

sabun. Gerakan ini dilakukan untuk memperingati hari cuci tangan sedunia. Gerakan 

cuci tangan pakai sabun di ikuti oleh 300 Sekolah Dasar se Jabodetabek dengan 
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jumlah siswa yang berpartisipasi sebanyak 13.000 anak. Tidak hanya itu, program ini 

juga mendapatkan rekor dari Musium Rekor Indonesia (MURI) kategori Cuci Tangan 

Pakai Sabun (CTPS) terbanyak. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti terhadap 20 

responden untuk mengetahui antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

program CSR. Studi pendahuluan tersebut dilakukan dengan cara  menyebarkan skala 

yang berisi pernyataan terkait dengan jenis perusahaan, variasi bentuk program CSR 

dan bidang yang menjadi sasaran program CSR. Secara umum hasil dari studi 

pendahuluan di atas menunjukkan bahwa 60% responden antusias dalam 

berpartisipasi dalam program CSR yang dilakukan perusahaan, 26,25% tidak antusias 

untuk berpartisipasi dalam progam tersebut dan 13,75% memilih untuk netral karena 

tidak mengetahui tentang program CSR. 

Jenis program CSR yang mendapatkan partisipasi yang paling tinggi dari 

responden adalah jenis program CSR dengan bentuk Ethical corporate social 

responsibility yaitu sebesar 85%. Program tersebut merupakan bentuk program CSR 

yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir kerusakan lingkungan akibat 

dari kegiatan bisnisnya. bentuk program tersebut adalah seperti yang di lakukan oleh 

PT. Freeport Indonesia yang melakukan penghijauan di wilayah sekitar lokasi 

pertambangan dengan melibatkan warga lokal. Sedangkan bentuk program CSR yang 

cenderung kurang mendapatkan partisipasi dari responden adalah bentuk program 

Strategic corporate social responsibility yaitu hanya sebesar 55% dari jumlah 

responden yang berpartisipasi. Program tersebut merupakan progam yang dilakukan 
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oleh perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan atau penjualan 

produk dan citra perusahaan.  

Berdasarkan studi pendahuluan lanjutan yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap 20 responden. Penelitian dilakukan dengan cara memberikan dua pilihan  

kepada responden yang berisi dua perusahaan yang mempunyai dua track record 

yang berbeda. Perusahaan satu merupakan perusahaan kertas yang berbahan baku dari 

kayu Akasia. Perusahaan tersebut kerap kali terlibat dalam kasus pembukaan hutan 

dengan cara membakar hutan yang selanjutnya ditanami pohon Akasia untuk 

menambah bahan baku. Perusahaan lain merupakan perusahaan kertas yang 

menggunakan sistem kertas daur ulang dalam proses produksinya. Hasilnya adalah 

100% dari responden memilih untuk membeli produk perusahaan pertama dan lebih 

antusias serta terbuka untuk berpartisipasi dalam program yang dilakukan oleh 

perusahaan pertama. 

Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri merupakan jenis 

perusahaan yang mendapatkan partisipasi paling tinggi dari responden yaitu sebesar 

65% dan jenis perusahan yang bergerak dalam bidang ekstraksi merupakan 

perusahaan yang mendapatkan partisipasi paling rendah dari responden karena 

persentase intensi untuk tidak berpartisipasi pada responden sebesar 40%. Hal 

tersebut karena citra korporasi dalam industri tambang dan migas berbeda dengan 

industri jasa, perkebunan atau manufaktur secara umum. Dilihat dari aspek 

lingkungan dan relasinya dengan komunitas lokal, citra industri tambang relatif “lebih 

buruk” dari industri lainnya (Yakoveleva, 2005). 
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Davis (2002) menyatakan bahwa citra perusahaan tambang yang relatif 

negatif di dalam persepsi para pegiat NGO (Non-Government) khususnya dalam hal 

lingkungan, menjadi pertimbangan penting bagaimana perusahaan berusaha 

memperbaiki citra mereka. Sebagai contoh adalah kasus strategi bisnis “brutal” yang 

dilakukan oleh perusahaan minyak Shell terhadap masyarakat kawasan Ogoni di 

Negeria. Kasus tersebut menghasilkan citra yang buruk terhadap Shell di seluruh 

dunia. Bahkan Green Peace menempatkan perusahaan ini sebagai perusahaan migas 

terburuk di dunia. Akibat peristiwa ini Shell harus mengubah paradigma bisnisnya 

terhadap perubahan pandangan masyarakat dunia. Membangun citra positif menjadi 

sebuah keharusan yang dilakukan oleh Shell agar masyarakat di dunia tidak lagi 

memandang sebelah mata yang akhirnya berdampak pada pendapatan perusahaan. 

Riset yang dilakukan oleh Roper Search Worldwide (dalam Asy’ari, 2009; 

16) menujukkan 75% responden memberi nilai lebih kepada produk dan jasa yang 

dipasarkan oleh perusahaan yang memberi kontribusi nyata kepada komunitas 

melalui program pembangunan. Sekitar 66% responden siap berganti merk kepada 

merk perusahaan yang memiliki citra sosial yang positif. Hal ini membuktikan 

terjadinya perluasan ”minat” konsumen dari produk menuju korporat. Konsumen 

menaruh perhatianya terhadap tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih luas, 

yang menyangkut etika bisnis dan tanggung jawab sosialnya. 

Penjelasan diatas di dukung oleh pernyataan yang dikutip dari Spector 

(1961; 47) yang menyatakan bahwa: 
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“The image of the manufacturer affects people's selection or rejection 
of his products. Whether sales are enhanced more by a favorable image than 
they are impeded by a negative image is a subject for conjecture, although 
there are reasonable grounds for believing the negative image to be the more 
potent determinant of consumers' choices”.

Hal tersebut karena citra menjadi salah satu pegangan bagi banyak orang 

dalam mengambil berbagai keputusan penting seperti membeli barang atau jasa yang 

dihasilkan dan tentunya hal ini akan menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk 

mempunyai sikap kooperatif dan lebih antausias untuk berpartisipasi terhadap 

kebijakan dan program yang dibuat oleh perusahaan. 

Citra positif menjadi penting karena akan memberikan pengaruh terhadap 

bagaimana sikap dan penilaian seseorang terkait dengan apa yang mereka lihat, dalam 

hal ini adalah perusahaan dalam manivestasinya berupa citra perusahaan, yang 

kemudian akan mempengaruhi reaksi dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

progam CSR perusahaan. Sikap penilaian pada variasi bentuk program CSR tidak 

dapat dipisahkan dari intensi berpartisipasi pada program CSR.  

Sarwono dan Meinarno (2011; 83) menyatakan bahwa pada dasarnya 

terdapat komponen afeksi dalam sikap yang meliputi perasaan atau emosi seseorang 

terhadap obyek dari sikap yang dapat diketahui melalui perasaan suka atau tidak suka, 

senang atau tidak sedang terhadap obyek sikap. Maka apabila seseorang mengenali 

dan memiliki pengetahuan yang luas tentang obyek sikap yang disertai dengan 

perasaan positif, maka individu akan mendekati obyek sikap tersebut. Hal tersebut 

berarti seseorang akan lebih suka dan lebih antusias untuk berpartisipasi pada 

program CSR yang dilakukan oleh perusahaan yang mendapatkan penilaian positif 
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dari individu atau masyarakat dan akan sebaliknya apabila perusahaan atau kegiatan 

yang dilakukan perusahaan tersebut mendapatkan penilaian yang negatif dari individu 

atau masyarakat maka dampaknya adalah bahwa individu atau masyarakat akan 

enggan untuk berpartisipasi dalam program CSR yang dilakukan oleh perusahaan 

tersebut. 

Penelitian sebelumnya mengenai citra perusahaan yang di lakukan oleh 

Chanafi, dkk (2015; 6) ditemukan  faktor  lain  dalam  pengaruh  persepsi masyarakat 

tentang implementasi CSR dan dampaknya pada citra perusahaan yakni partisipasi 

dan sikap. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi 

keberhasilan pelaksanaan program CSR selain persepsi, yaitu partisipasi dan sikap. 

Hasil penelitian tersebut berarti terdapat pengaruh antara sikap dan partisipasi 

seseorang terhadap program CSR dapat memberikan pengaruh terhadap keberhasian 

pelaksanaan program CSR tersebut. 

Dijaman sekarang ini masyarakat lebih kritis dalam menilai dan merespon 

segala sesuatu yang sedang dihadapi, begitu juga dalam hal pelaksanaan program 

CSR. Melalui persepsinya maka masyarakat akan memberikan sikap penilaian 

terhadap citra perusahaan yang melakukan program CSR. 

Shirley Harrison, (dalam Finalty, 2012: 18) menyatakan bahwa beberapa 

elemen yang membentuk citra perusahaan terdiri dari beberapa hal, diantaranya 

adalah personality dan reputation perusahaan yang merupakan kepercayaan public

terhadap perusahaan, akumulasi penilaian dan pendapat masyarakat mengenai 

perusahaan, termasuk didalamnya program social responsibility yang dimiliki oleh 
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perusahaan. hal ini menunjukkan bahwa penilaian masyarakat terhadap atribut 

perusahaan, baik produk, pelayanan maupun  program CSR akan serta membangun 

citra perusahaan. 

Maka berdasarkan permasalahan diatas diduga ketika citra perusahaan 

positif maka akan berdampak pada partisipasi masyarakat yang positif pula pada 

kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dan begaitu pula sebaliknya apabila 

citra perusahaan negatif. Maka dari itu peneliti ingin melakukan eksperimen tentang 

“Perbedaan Intensi Berpartisipasi Masyarakat program CSR berdasarkan variasi 

bentuk program dan citra perusahaan”. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan cara 

melakukan eksperimen untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat terhadap 

program CSR yang dilakukan perusahaan yang mempunyai citra negatif dan 

perusahaan yang  mempunyai citra positif.  

Perusahaan yang dicirikan mempunyai citra postif adalah perusahaan yang 

mempunyai kesan postif di tengah masyarakat seperti tidak melakukan perusakan 

lingkungan, dan keberadaanya membawa dampak positif bagi masyarakat melalui 

program-program yang dilakukan sebelumnya. sedangkan perusahaan yang 

mempunyai citra negatif adalah sebaliknya, yaitu perusahaan yang mempunyai kesan 

negative di tengah masyarakat seperti, tidak ramah lingkungan yang berdampak pada 

rusaknya lingkungan sekitar serta berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat 

sekitar. 

Variasi bentuk program CSR juga akan dipertimbangkan dalam penelitian 

ini. variasi bentuk program yang akan menjadi pertimbangan dalam penelitian ini 
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terdiri dari tiga jenis yaitu Ethical Corporate Social Responsibility, Strategic 

Corporate Social Responsibility dan  Altroistic Corporate Social Responsibility 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.2.1. Apakah ada perbedaan intensi berpartisipasi masyarakat pada program CSR 

berdasarkan variasi bentuk program ? 

1.2.2. Apakah ada perbedaan intensi berpartisipasi masyarakat terhadap program

CSR berdasarkan citra perusahaan ? 

1.2.3. Apakah ada perbedaan intensi berpartisipasi masyarakat pada program CSR 

berdasarkan variasi bentuk program dan citra perusahaan ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.3.1. Menguji ada atau tidaknya perbedaan intensi berpartisipasi masyarakat pada 

program CSR berdasarkan variasi bentuk program CSR. 

1.3.2. Menguji ada atau tidaknya perbedaan intensi berpartisipasi masyarakat 

terhadap program CSR berdasarkan citra perusahaan. 

1.3.3. Menguji ada atau tidaknya perbedaan intensi berpartisipasi pada program 

CSR berdasarkan variasi bentuk program dan citra perusahaan. 



15

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, baik 

manfaat praktis maupun manfaat teoris, adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.4.1. Manfaat secara teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan dan penambahan refrensi bagi peneliti selanjutnya, terutama dalam 

bidang psikologi industri dan organisasi dan psikologi sosial mengenai 

perbedaan intensi berpartisipasi masyarakat pada program Corporate Social 

Responsibility (CSR) berdasarkan variasi bentuk program dan citra perusahaan. 

1.4.2. Manfaat secara praktis 

1.4.2.1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan akan memperoleh gambaran bagaimana partisipasi masyarakat 

terhadap program CSR yang dilakukan perusahaan berdasarkan variasi bentuk 

program dan citra perusahaan yang berbeda melalui sikap  masyarakat terhadap 

program CSR, sehingga pihak perusahaan dapat mengambil langkah yang tepat 

dan bijak terkait dengan program CSR yang akan di lakukan di tengah 

masyarakat. 

1.4.2.2. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi informasi yang dapat diakses 

masyarakat sehingga masyarakat akan lebih kritis dalam partisipasinya di dalam 

program CSR yang dilakukan oleh perusahaan, maka diharapkan masyarakat 
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lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait dengan partisipasinya dalam 

program CSR yang dilakukan oleh perusahaan. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

  

2.1 Intensi Partisipasi 

2.1.1 Intensi 

2.1.1.1 Pengertian Intensi 

Intensi menurut Chaplin (2004; 254) didefinisikan sebagai cara untuk 

mencapai suatu tujuan; ciri-ciri yang dapat dibedakan dari proses-proses psikologis, 

yang mencakup referensi atau kaitannya dengan satu obyek. Intensi merupakan suatu 

proses mental yang disadari dan timbul atas kemauan manusia itu sendiri yang 

tercakup dalam kognisi (merasa dan menerima), konasi ( usaha, kemauan, hasrat dan 

keinginan), dan perasaan (mencintai dan membenci). Pernyataan tersebut diperkuat 

oleh Warshaw dan Davis (dalam Landry, 2003) yang menyatakan bahwa intensi 

adalah tingkatan dimana seseorang memformulasikan rencana untuk menunjukkan 

suatu tujuan masa depan yang spesifik atau tidak, secara sadar. Dapat dikatakan pula 

bahwa intensi merupakan predisposisi dari sebuah perilaku. 

Fishbein dan Ajzein (dalam Sarwono, 2002:243) mengukur sikap terhadap 

niat (intensi) sama dengan mengukur perilaku itu sendiri, karena hubungan antara niat 

dan perilaku adalah yang paling dekat. Intensi merupakan suatu indikasi dari kesiapan 

seseorang untuk menunjukkan perilaku dan hal ini merupakan anteseden dari 
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perilaku. Setiap perilaku yang bebas, yang ditentukan oleh kemauan sendiri selalu di 

dahului oleh niat (intensi).  

Berdasaarkan penjelasan diatas mengenai pengertian intensi maka dapat 

diketahui posisi dan peran intensi dalam perilaku yang dimunculkan oleh manusia. 

Maka berdasarkan penjelasan tentang pengertian intensi dapat disimpulkan bahwa 

intensi merupakan sebuah proses psikologis yang memunculkan sebuah dorongan  

kepada individu untuk memunculkan respon dalam bentuk perilaku tertentu. Intensi 

seseorang mempengaruhi pengambilan keputusan dari seseorang tersebut, apakah dia 

akan mengambil keputusan tertentu atau tidak, karena didalamnya terdapat faktor 

motivasional. 

2.1.1.2  Perkembangan Teori Intensi 

Teori perilaku berencana (Ajzen, 1991) menyatakan bahwa ada beberapa 

asumsi dasar yang perlu diperhatikan dalam pemahaman intensi. Pertama, intensi 

merupakan penangkap atau perantara faktor-faktor motivasional yang mempunyai 

dampak tertentu pada suatu perilaku. Kedua, intensi menunjukkan seberapa keras niat 

seseorang untuk berani mencoba atau berusaha melakukan suatu perilaku. Ketiga, 

intensi juga menunjukkan seberapa besar upaya seseorang untuk mewujudkan 

rencananya dalam menyusun suatu perilaku tertentu. Namun dalam 

perkembangannya. Terdapat dua teori intensi, yaitu Reasoned Action dan teori 

Planned Behavior menurut Ajzen (1980) dalam (Sarwono & Meinarno, 2011; 90) . 

Lebih jelasnya akan dijelaskan melalui penjelasan dibawah ini. 
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1. Teori Reasoned Action.

Teori reasoned action, adalah adanya anggapan bahwa pada umumnya 

manusia selalu bertindak dengan cara yang masuk akal. Manusia  bertindak dengan 

memperhatikan informasi yang tersedia, serta secara mutlak dan tegas 

mempertimbangkan akibat dan maksud dari tindakan yang direncanakan, sesuai 

dengan fokusnya pada perilaku Volitional, dan batas-batas teori diatas, disebutkan 

bahwa intensi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku 

merupakan faktor paling dekat dari perilaku yang muncul. Disamping kemungkinan 

adanya peristiwa-peristiwa tidak terduka, manusia selalu mengharapkan dapat 

berperilaku sesuai dengan intensi mereka (Ajzen,1988). 

Berdasarkan  teori diatas maka dapat diketahui bahwa intensi ditentukan 

oleh dua faktor utama, yaitu faktor yang berasal dari kepribadian orang yang 

bersangkutan dan faktor yang berasal dari pengaruh-pengaruh lingkungan sosialnya. 

2. Teori Planned Behavior (TPB) 

Intensi individu untuk berperilaku sesuai dengan minatnya merupakan inti 

dari teori ini. teori ini disandarkan pada tiga faktor utama yang saling berhubungan, 

yaitu kecenderungan seseorang untuk berperilaku tertentu yang didasarkan atas 

keyakinan dan kepercayaan dirinya mengenai boleh atau tidaknya dilakukan jika 

seseorang dalam kondisi dan keadaan pada situasi tertentu (attitude toward behavior),

persepsi individu terhadap harapan yang diinginkan oleh lingkungan (Subjektive 

norm), dan persepsi seseorang tentang kemampuan dirinya dalam melakukan perilaku 

tertentu serta perkiraan mengenai seberapa sulit dan mudahnya  (perceived behavior 



20

control). Semakin besar dukungan pada ketiga faktor diatas maka kemungkinan akan 

semakin kuat  dan tinggi pula intensi pada seseorang untuk mewujutkan perilaku 

tertentu. 

2.1.1.3 Aspek-aspek Intensi 

Dalam perkembangannya teori intensi berkembang menjadi dua teori yaitu: 

teori reasoned Action dan teori planned behavior. Namun dalam penelitian ini, 

peneliti akan menjadikan teori planned behavior sebagai dasar dari aspek-aspek 

intensi dengan alasan bahwa teori ini lebih kompleks. Maka aspek-aspek dari intensi 

terdiri dari attitude toward behavior, Subjektive norm dan perceived behavior control.

Berikut penjelasnya: 

1. Attitude toward behavior 

Menurut Fishbein dan Ajzen (1988) attitude toward behavior adalah 

keyakinan terhadap tingkah laku dan evaluasi hasil. Keyakinan terhadap tingkah laku 

ditentukan oleh keyakinan yang paling menonjol pada individu pada tingkah laku 

tertentu. Setiap keyakinan yang paling menonjol menghubungkan tingkah laku 

dengan hasil tertentu atau dengan atribut tertentu sehubungan dengan  ditampilkannya 

tingkah laku tersebut. 

2. Subjektive Norm 

Aspek ini merupakan persepsi individu terhadap tuntutan dari lingkungan 

sosialnya untuk menampilkan atau tidak menampilkan tingkah laku tertentu. 

Subjektive Norm atau norma subjektif merupakan fungsi dari beberapa keyakinan 

yang disebut sebagai kayakinan terhadap norma-norma yang berlaku. Keyakinan-
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keyakinan ini merupakan keyakinan individu terhadap individu atau kelompok lain, 

bahwa mereka akan setuju atau tidak setuju apabila ia melakukan tingkah laku 

tertentu. 

Fishbein dan Ajzen (1975) norma subjektif secara umum akan ditentukan 

oleh dua dterminan, yaitu persepsi mengenai harapan individu atau kelompok tertentu 

terhadap dirinya yang menjadi acuan untuk menampilkan perilaku atau tidak, dan 

motivasi individu untuk memenuhi harapan tersebut. 

Normatif belief atau keyakinan terhadap norma dapat terbentuk sebagai hasil 

dari sebuah proses penyimpulan yakni jika seseorang yakin dan percaya bahwa 

orang-orang yang penting bagi dirinya akan merasa senang apabila dia menampilkan 

tingkah laku tertentu maka seseorang itu akan menyimpulkan bahwa kelompok yang 

menjadi acuannya berkeinginan agar dirinya menampilkan perilaku tersebut. 

3. Perceived Behavior Control 

Faktor ini memberikan gambaran mengenai persepsi individu mengenai 

kemudahan atau kesulitan individu dalam menampilkan perilaku dan diasumsikan 

merupakan refleksi dari pengalaman yang telah terjadi sebelumnya serta hambatan-

hambatan yang diantisipasi. 

Teori mengenai Perceived Behavior control (PBC) memiliki motivasi 

terhadap intensi. Orang yang percaya bahwa mereka tidak memiliki keahlian ataupun 

kesempatan untuk memunculkan suatu perilaku, tidak mungkin mewujutkan perilaku 

yang diniatkannya itu meskipun kedua aspek sebelumnya mendukungnya. 
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PBC juga diasumsikan sebagai fungsi yang terkait dengan beliefs

(keyakinan-keyakinan). Keyakinan dalam PBC adalah mengenai kehadiran atau 

ketidak hadiran faktor-faktor yang memfasilitasi atau menghalangi munculnya 

perilaku tertentu, yang kemudian disebut dengan control beliefs.  Keyakinan 

mengenai sumber (Informasi, skill, emosi dan tekanan) dan kesempatan (kesempatan 

dan ketergantungan terhadap faktor lain) dipandang sebagai dasar terbentuknya PBC 

(Ajzen, 1988)  

Fishbein dan Ajzen (1975) menyatakan bahwa intensi atau niat untuk 

berperilaku ditentukan oleh dua hal, yaitu  sikap (attitude) terhadap perilaku  itu 

sendiri, dan norma subjektif (subjective norms) tentang perilaku itu. Selanjutnya 

Sarwono (2002) juga menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku ditentukan oleh dua 

hal, yaitu: kepercayaan atau  keyakinan (belief) tentang konsekuensi-konsekuensi dari 

perilaku dan evaluasi terhadap konsekuensi-konsekuensi tersebut untuk diri subyek 

itu  sendiri. Intensi mempengaruhi perilaku secara  langsung serta merupakan indikasi 

seberapa kuat keyakinan seseorang untuk mencoba suatu  perilaku dan seberapa besar 

usaha yang akan digunakannya untuk melakukan sebuah  perilaku (Sarwono & 

Meinarno, 2011;91) 
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2.1.2 Partisipasi 

2.1.2.1 Pengertian partisipasi 

Partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai 

keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan. Partisipasi berarti 

keikutsertaan seseorang ataupun sekelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara 

sadar. Chaplin (2009;354) menyatakan bahwa partisipasi adalah proses ikut 

mengambil bagian dalam satu kegiatan. 

Definisi partisipasi sangat beragam, salah satunya disampaikan oleh Nasdian 

(2003) (dalam Afifah, 2011), bahwa partisipasi adalah proses aktif dimana inisiatif 

diambil oleh masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan 

menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat 

melakukan kontrol efektif. Hal ini berarti masyarakat secara sadar dan tanpa paksaan 

mengambil keputusannya untuk berpartisipasi dan masyarakat diberi kemampuan 

untuk mengelola potensi yang dimiliki secara mandiri. Partisipasi komunitas dalam 

pengembangan masyarakat adalah suatu proses bertingkat dari pendistribusian 

kekuasaan pada komunitas sehingga mereka memperoleh kontrol lebih besar pada 

hidup mereka sendiri.  

Suryabrata (1980:79) menyatakan bahwa partisipasi adalah penyertaan 

pikiran dan perasaan seseorang kedalam suatu kelompok, dimana situasi kelompok 

mendorong agar setiap anggota dapat menyumbangkan kemampuannya kearah tujuan 

kelompok dan ikut bertanggung jawab atas kelompoknya.  
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Pengertian tentang partisipasi yang lain di sampaikan oleh Sumarto 

(2004:17) bahwa partisipasi warga adalah proses ketika warga, sebagai individu 

maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi 

proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung 

mempengaruhi mereka. 

Notoatmojo (2005:275) mengemukakan definisi yang lebih lengkap dan 

kompleks mengenai partisipasi. Menurutnya partisipasi adalah keterlibatan anggota 

masyarakat dalam pengambilan keputusan, implementasi program, evaluasi serta 

memperoleh manfaat dari keterlibatannya dalam pengembangan program. Partisipasi 

adalah suatu proses sosial diamana anggota suatu kelompok masyarakat yang tinggal 

pada wilayah geografis tertentu mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhnnya, 

mengambil keputusan dan memantapkan mekanisme untuk memenuhi kebutuhannya 

Partisipasi dalam pengembangan komunitas harus menciptakan peran serta 

yang maksimal dengan tujuan agar semua orang dalam masyarakat tersebut dapat 

dilibatkan secara aktif pada proses dan kegiatan masyarakat. Prinsip dalam partisipasi 

adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya mungkin 

dicapai jika masyarakat sendiri ikut serta mengambil bagian, sejak dari awal, proses 

dan perumusan hasil. Keterlibatan masyarakat akan menjadi penjamin bagi suatu 

proses yang baik dan benar. 
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2.1.2.2 Jenis Partisipasi

Cohen dan Uphoff (1977) membagi jenis keterlibatan masyarakat yang 

menunjukkan adanya partisipasi dalam pembangunan, yaitu sebagai berikut: 

1.  Partisipasi dalam pembuatan keputusan, yaitu masyarakat terlibat dalam 

memutuskan program, proyek apa yang cocok, bermanfaat untuk 

meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Partisipasi dalam bentuk ini 

berupa pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam mengemukakan 

pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan 

ditetapkan. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menilai suatu  

keputusan atau kebijakan yang sedang berjalan. Partisipasi dalam pembuatan 

keputusan adalah dimana prioritas-prioritas pembangunan dipilih dan 

dituangkan dalam bentuk program yang sesuai dengan kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat. Dengan mengikut sertakan masyarakat, secara 

tidak langsung mengalami latihan untuk menentukan masa depan secara 

demokratis. 

2. Partisipasi dalam penerapan kegiatan, yaitu masyarakat ikut serta 

melaksanakan program dan proyek yang dikerjakan sudah ditetapkan oleh 

pihak tertentu. Dalam pelaksanaan program pembangunan, bentuk partisipasi 

masyarakat dapat dilihat dari jumlah yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk-

bentuk yang dipartisipasikan misalnya tenaga, bahan dan uang, semuanya 

atau sebagian-sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat 

berpartisipasi, sekali-sekali atau berulang-ulang. 
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3.  Partisipasi dalam menikmati hasil, yaitu masyarakat ikut memanfaatkan 

hasil-hasil pembangunan yang telah mereka kerjakan. Pemerataan 

kesejahteraan dan fasilitas, pemerataan usaha dan pendapatan, ikut 

menikmati atau menggunakan hasil-hasil pembangunan ( jalan, jembtan, 

gedung, air minum dan berbagai sarana atau prasana sosial ) adalah bentuk 

dari partisipasi dalam menikmati dan memanfaatkan hasil-hasil 

pembangunan. Penikmatan hasil dari program pembangunan juga 

ditunjukkan kepada pegawai pengelola dalam peningkatan kesejahteraanya 

termasuk peningkatan daya potensi dan kreatifitasnya. Partisipasi 

pemanfaatan ini selain dapat dilihat dari penikmatan dari hasil-hasil 

pembangunan, juga terlihat dari dampak hasil pembangunan terhadap tingkat 

kehidupan masyarakat, peningkatan pembangunan berikutnya dan partisipasi 

dari pemeliharaan dan perawatan hasil pembangunan. 

4. Partisipasi dalam evaluasi, yaitu masyarakat ikut mengevaluasi dan menilai 

berhasil tidaknya sebuah program/proyek pembangunan yang mereka 

kerjakan. Penilaian ini dilakukan baik langsung maupun tidak langsung, 

misalnya dalam ikut serta dalam mengawasi dan menilai atau secara tidak 

langsung misalnya memberikan saran-saran, kritikan dan protes. 

Laksana (2008;61) menjelaskan bahwa secara umum partisipasi masyarakat 

dapat dilihat dari bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk nyata 

(memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak 

nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan 
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ketrampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah 

pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representative.

Berdasarkan pernyataan diatas, tipe-tipe atau jenis-jenis partisipasi 

didasarkan atas tahap-tahap kegiatan, yang dapat digolongkan antara lain tahap 

perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil, dan evaluasi. Bentuk sumbangan dapat 

digolongkan, antara lain pikiran, tenaga, harta benda, ketrampilan dan dalam bentuk 

partisipasi sosial. 

Penelitian ini lebih fokus pada tahapan penerapan atau pelaksanaan program, 

yaitu tahap dimana masyarakat hanya ikut serta melaksanakan program yang sudah 

ditetapkan oleh pihak yang membuat keputusan. Bentuk-bentuk partisipasi dari 

masyarakat misalnya tenaga, bahan dan uang, semuanya atau sebagian, sekali-kali 

atau berulang-ulang 

2.1.2.3 Dimensi Partisipasi 

Partisipasi masyarakat dalam program CSR yang dilakukan oleh perusahaan, 

masyarakat dituntut untuk mengalokasikan segala waktu, pikiran serta tindakan untuk 

ikut serta mensukseskan program CSR yang dilakukan oleh perusahaan. 

Terkait dengan partisipasi masyarakat dalam program CSR, Davis dan 

Newstrom (1990) menyebutkan tiga aspek penting dalam partisipasi, yaitu: 

keterlibatan secara psikis, kontribusi dan tanggung jawab yang selanjutnya diberikan 

penjelasan sebagai berikut: 

1. Keterlibatan secara psikis, tidak semata-mata keterlibatan fisik. Jadi yang 

terlibat adalah diri “Self”, bukan hanya keterampilannya. Keterlibatan ini 
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bersifat psikologis dari pada fisik. Seseorang yang berpartisipasi apabila 

dalam dirinya tidak sekedar melaksanakan tugas-tugas yang dikerjakannya 

saja, melainkan ikut memberikan saran, ide dan masukan bagi 

pengembangan lembaga tempat orang tersebut bekerja atau dalam sebuah 

program. 

2. Melakukan kontribusi. Ini berarti bahwa individu diberi kesempatan untuk 

menyalurkan sumber-sumber inisiatif dan kreatifitasnya agar tercapai tujuan 

kelompok. Menurut Chaplin (2009), inisiatif adalah kegiatan yang terlibat 

dalam awal suatu seri peristiwa dan kreatifitas adalah kemampuan 

menghasilkan bentuk baru dalam seni atau dalam memecahkan masalah-

masalah dengan metode-metode baru. 

3. Menerima tanggung jawab dalam aktifitas kelompok. Ini merupakan proses 

sosial, yaitu bahwa orang-orang terlibat sendiri dalam organisasi dan 

bersedia untuk  mewujutkan keberhasilannya. Apabila mereka berbicara 

mengenai organisasinya atau lembaganya, mereka akan mengatakan “kami” 

bukan “mereka”.

Notoatmodjo (2005:275) menyatakan bahwa terdapat tiga dimensi partisipasi 

dari sudut pandang yang berbeda berdasarkan tahapan partisipasi yang dapat 

mendukung serta melangkapi aspek partisipasi yang disampaikan oleh Davis and 

Newstrom (1990). Beberapa dimensi tersebut diantaranya adalah: 

1. Keterlibatan semua unsur atau keterwakilan kelompok (Group 

Representation) dalam proses pengambilan keputusan. Namun mengingat 
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sulitnya membuat peta pengelompokan masyarakat, maka cara paling mudah 

pada tahap ini adalah mengajak semua anggota masyarakat untuk mengikuti 

tahap ini. 

2. Kontribusi massa sebagai pelaksana/implementor dari keputusan yang 

diambil. Setelah keputusan diambil ada tiga kemungkinan reaksi masyarakat 

yang muncul, yaitu: a) secara terbuka menerima keputusan dan bersedia 

melaksanakannya, b) secara terbuka menolaknya dan c) tidak secara terbuka 

menolak, namun menunggu perkembangan yang terjadi. Meskipun 

demikian, pengambilan keputusan harus terus menerus mendorong agar 

semua pihak bersikap realisitis, menerima keputusan secara bertanggung 

jawab, serta secara bersama-sama menanggung risiko dari keputusan 

tersebut. Hal ini harus disadari, karena program-program yang diputuskan 

adalah program yang ditujukan untuk masyarakat oleh karena itu 

pelaksananya juga masyarakat. 

3. Anggota masyarakat secara bersama-sama menikmati hasil dari program 

yang dilaksanakan. Bagian ini penting, karena sering terjadi karena merasa 

paling berjasa, ada pihak tertentu menuntut bagian manfaat yang paling 

besar. Oleh karenanya, pada tahap ini perlu ada keselarasan antara asas 

pemerataan dan asas keadilan. 

Dapat disimpulkan bahwa dalam partisipasi terdapat beberapa dimensi 

berdasarkan tahapan partisipasi yaitu keterlibatan semua unsur atau keterwakilan 

kelompok dalam proses pengambilan keputusan, kontribusi massa sebagai pelaksana 
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dari keputusan yang diambil dan anggota masyarakat secara bersama-sama  

menikmati hasil dari program yang telah dilaksanakan. Dari semua dimensi  yang 

didasarkan pada tahapan partisipasi tersebut harus mencakup dimensi yang lebih 

khusus yaitu, terlibat secara psikis, melakukan kontribusi  dan menerima tanggung 

jawab dalam aktifitas kelompok. 

2.1.2.4 Syarat Terbentuknya Partisipasi 

Notoatmodjo (2005:276) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat 

terbentuk apabila memenuhi beberapa syarat dibawah ini, beberapa syarat tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Adanya rasa saling percaya antar anggota masyarakat, maupun antara 

anggota masyarakat dan pihak petugas. Ketidak percayaan dan saling curiga 

dapat merusak semangat untuk berpartisipasi yang mulai tumbuh. Rasa 

saling percaya diciptakan melalui suatu niat baik untuk melakukan sesuatu 

demi kesejahteraan masyarakat. 

2. Adanya ajakan dan kesempatan bagi anggota masyarakat untuk berperan 

serta dalam kegiatan atau program. Sering terjadi masyarakat bersikap tidak 

peduli terhadap program-program apapun yang berlangsung diwilayah 

tempat tinggalnya. Padahal sebenarnya masyarakat mempunyai potensi yang 

besar dan beragam untuk bisa berpartisipasi. 

3. Adanya manfaat yang dapat dan segera dapat dirasakan oleh masyarakat. 

Konsep ini penting karena masyarakat biasanya bersikap praktis.  
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4. Adanya contoh dan keteladanan dari para tokoh dan pemimpin masyarakat, 

terutama pada masyarakat yang bercorak paternalistik. 

Sumarno (2004:50) menambahkan prinsip yang dikembangkan untuk 

mendorong warga desa berpartisipasi adalah: 

1. Saling percaya diantara partisipan 

2. Kesetaraan dan partisipatoris, setiap orang yang terlibat mempunyai posisi 

setara dan peluang yang sama. 

3. Demokratis dan terbuka terhadap perbedaan 

4. Nyata, informasi disampaikan apa adanya 

5. Taat asas dalam berfikir, mengambil kesimpulan berdasarkan nalar. 

6. Terfokus pada kepentingan warga desa. 

Diantara kedua penjelasan diatas terdapat kesamaan yaitu dibutuhkan rasa 

saling percaya diantara anggota masyarakat, adanya kesempatan semua masyarakat 

untuk terlibat atau demokratis dan adanya manfaat yang dapat dirasakan oleh 

masyarakat. Namun demikian hal terpenting yang dapat mendorong dan mewujutkan 

partisipasi, hal utama dan pertama yang harus dimiliki masyarakat adalah adanya rasa 

percaya antara masyarakat dengan masyarakat maupun antara masyarakat dengan 

perusahaan yang melakukan program CSR. 

2.1.2.5 Faktor- faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor 

dari dalam masyarakat (internal), yaitu kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk 
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berpartisipasi, maupun faktor dari luar masyarakat (eksternal) yaitu peran aparat dan 

lembaga formal yang ada.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Faktor internal 

Untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat 

sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku 

individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis 

kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan (Slamet, 1994:97). Secara teoritis, 

terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, 

tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya 

pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada 

partisipasi (Slamet, 1994:137-143). 

Menurut Plumer (dalam Suryawan, 2004:27), beberapa faktor yang 

mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

a) Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan 

mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini 

membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan 

bentuk dari partisipasi yang ada. 

b) Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu 

akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikit pun 

waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan 
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yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara 

komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi; 

c) Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat berpengaruh bagi 

keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk 

memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada. 

d) Jenis kelamin. Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih 

menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan 

kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki 

dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap 

suatu pokok permasalahan. 

e) Kepercayaan terhadap budaya tertentu. Masyarakat dengan tingkat 

heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan 

menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang 

digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan 

konsep-konsep yang ada. 

2. Faktor-faktor Eksternal 

Menurut Sunarti (dalam Tata Loka, 2003:9), faktor-faktor eksternal ini dapat 

dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan 

mempunyai pengaruh terhadap program ini. pihak kunci adalah siapa yang 

mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna 

kesuksesan program.  

2.1.2.6 Tingkatan Partisipasi 
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Menurut Prety, J. (1995) ada tujuh karakteristik tipologi partisipasi, yang 

didasarkan pada tingkatannya, yaitu : 

1. Partisipasi pasif atau manipulatif. Ini merupakan bentuk partisipasi yang 

paling lemah. Karakteristiknya adalah masyarakat menerima pemberitahuan 

apa yang sedang dan telah terjadi. Pengumuman sepihak oleh pelaksana 

program tidak memperhatikan tanggapan masyarakat sebagai sasaran 

program. Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di 

luar kelompok sasaran belaka. 

2. Partisipasi informatif. Di sini masyarakat hanya menjawab pertanyaan-

pertanyaan untuk proyek, namun tidak berkesempatan untuk terlibat dan 

mempengaruhi proses keputusan. Akurasi hasil studi, tidak dibahas bersama 

masyarakat. 

3. Partisipasi konsultatif. Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, 

sedangkan orang luar mendengarkan, serta menganalisis masalah dan 

pemecahannya. Dalam pola ini belum ada peluang untuk pembuatan 

keputusan bersama. Para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan 

pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti. 

4. Partisipasi insentif. Masyarakat memberikan korbanan dan jasa untuk 

memperoleh imbalan insentif berupa upah, walau tidak dilibatkan dalam 

proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan. 

Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan 

setelah insentif dihentikan. 
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5. Partisipasi fungsional. Masyarakat membentuk kelompok sebagai bagian 

proyek, setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati. Pada tahap 

awal, masyarakat tergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap 

kemudian menunjukkan kemandiriannya. 

6. Partisipasi interaktif. Masyarakat berperan dalam proses analisis untuk 

perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan, Pola 

ini cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragama 

perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis. Masyarakat 

memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan 

mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan. 

7. Mandiri (self mobilization). Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara 

bebas (tidak dipengaruhi pihak luar) untuk merubah sistem atau nilai-nilai 

yang mereka junjung. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga-

lembaga lain untuk mendapatkan bantuan dan dukungan teknis serta 

sumberdaya yang diperlukan. Yang terpenting, masyarakat juga memegang 

kandali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan. 

Syahyuti (2006) menyebutkan bahwa terdapat enam bentuk partisipasi 

masyarakat lokal yang berdasarkan tingkatanya, diantaranya dijelaskan dalam tabel 

dibawah ini. 
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Tabel 2.1: Tabel Tingkatan Partisipasi Masyarakat 

No Bentuk Partisipasi Tipe Partisipasi Peran Masyarakat

1 Co-option Tidak ada input apapun dari 

masyarakat lokal yang dijadikan 

bahan.

Subjek

2 Co-operation Terdapat insentif, namun proyek telah

didesain oleh pihak luar yang 

menentukan seluruh agenda dan proses 

secara langsung.

Employees atau

Subordinat

3 Consultation Opini masyarakat ditanya, namun 

pihak luar menganalisis informasi 

sekaligus memutuskan bentuk aksinya 

sendiri

Clients

4 Collaboration Masyarakat lokal bekerjasama dengan 

pihak luar untuk menentukan prioritas, 

dan pihak luar bertanggung jawab 

langsung kepada proses.

Collaborators

5 Co-learning Masyarakat lokal dan luar saling 

membagi pengetahuannya, untuk 

memperoleh saling pengertian, dan 

bekerjasama untuk merencanakan aksi, 

sementara pihak luar hanya 

memfasilitasi.

Partners

6 Collective action Masyarakat lokal menyusun dan 

melaksanakan agendanya sendiri, 

pihak luar absen sama sekali

Directors

Konsep pembangunan yang partisipatif merupakan suatu proses 

pemberdayaan pada masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk mengidentifikasi 

kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar 
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perencanaan program CSR. Oleh karena itu, maka konsep dari program CSR yang 

partisipatif mengandung tiga unsur penting, yaitu : Peningkatan peran masyarakat 

dalam perencanaan, implementasi program, pemanfaatan hasil program, dan evaluasi 

proses pelaksanaan program,  Orientasi pemahaman masyarakat akan peran tersebut, 

dan Peran pemerintah sebagai fasilitator. 

Partisipasi mendorong setiap warga masyarakat untuk mempergunakan hak 

dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang 

menyangkut kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan program CSR, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Partisipasi masyarakat dapat terwujud seiring 

tumbuhnya rasa percaya masyarakat kepada perusahaan penyelenggara program CSR.

Melalui pembangunan yang partisipatif, masyarakat diharapkan dapat mampu secara 

kritis menilai lingkungan sosial ekonomi dan mengidentifikasi bidang-bidang yang 

perlu diperbaiki. 

2.1.3 Pengertian Intensi  Berpartisipasi  

Berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya mengenai pengertian intensi 

dan pengertian partisipasi maka dapat disimpulkan bahwa intensi berpartisipasi 

adalah sebuah niat yang didalamnya terdapat faktor motivasional yang dapat 

mendorong seseorang untuk melakukan tingkah laku dan berperan aktif dalam 

pelaksanaan program CSR. Maka dapat dikatakan bahwa intensi berpartisipasi 

merupakan predisposisi dari perilaku berpartisipasi yang belum di aktualisasikan oleh 

individu. 
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2.1.4 Dimensi Intensi Berpartisipasi 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya antara penjelasan mengenai dimensi 

intensi dengan penjelasan mengenai dimensi partisipasi masih dijelaskan secara 

terpisah, maka dalam pembahasan ini diantara keduanya akan dijelaskan yaitu terkait 

dengan dimensi intensi berpartisipasi, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Niat untuk keterlibatan secara psikis, tidak semata-mata keterlibatan fisik. 

Jadi yang terlibat adalah diri “Self”, bukan hanya keterampilannya. 

Keterlibatan ini bersifat psikologis dari pada fisik. Seseorang yang 

berpartisipasi apabila dalam dirinya tidak sekedar melaksanakan tugas-tugas 

yang dikerjakannya saja, melainkan ikut memberikan saran, ide dan 

masukan bagi pengembangan lembaga tempat orang tersebut bekerja atau 

dalam sebuah program. 

2. Niat untuk melakukan kontribusi. Ini berarti bahwa individu diberi 

kesempatan untuk menyalurkan sumber-sumber inisiatif dan kreatifitasnya 

agar tercapai tujuan kelompok. Menurut Chaplin (2009), inisiatif adalah 

kegiatan yang terlibat dalam awal suatu seri peristiwa dan kreatifitas adalah 

kemampuan menghasilkan bentuk baru dalam seni atau dalam memecahkan 

masalah-masalah dengan metode-metode baru. 

3. Niat untuk menerima tanggung jawab dalam aktifitas kelompok. Ini 

merupakan proses sosial, yaitu bahwa orang-orang terlibat sendiri dalam 

organisasi dan mau mewujutkan keberhasilannya. Apabila mereka berbicara 
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mengenai organisasinya atau lembaganya, mereka akan mengatakan “kami” 

bukan “mereka”.

Pada dasarnya intensi berpertisipasi ini adalah perilaku berpartisipasi yang 

masih dalam bentuk potensi yang dimiliki seseorang untuk berpartisipasi, sehingga 

seseorang dalam hal ini hanya sampai  pada niat untuk berpartisipasi dalam sebuah 

kegiatan yang dalam hal ini adalah program CSR.  

Perlu diketahui bahwa partisipasi yang masih dalam bentuk intensi masih 

terdapat banyak kemungkinan untuk berubah yang disebabkan oleh hal-hal yang 

dapat mempengaruhi terbentuknya partisipasi yang telah dijelaskan di pembahasan 

sebelumnya. pada dasarnya semakin tinggi faktor motivasional mendorong individu  

untuk berpartisipasi maka semakin besar pula kemungkinan bahwa intensi akan 

diaktualisasikan dalam bentuk perilaku berpartisipasi. 

2.2 Program CSR (Corporate Social Responsibility)

2.2.1 Pengertian Program Corporate Social Responsibility

Program corporate social responsibility (CSR) adalah sebuah komitmen 

perusahaan terhadap lingkungan sosial maupun lingkungan fisik dalam bentuk 

program tanggung jawab sosial. Program CSR menuntut perusahaan mampu 

bertanggung jawab terhadap semua kegiatannya yang berpengaruh terhadap manusia, 

komunitas, dan lingkungan. Hal tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat. 

Sehingga perusahaan hendaknya tidak mementingkan keuntungan secara financial
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namun memperhitungkan keuntungan sosial untuk keberlangsungan perusahaan 

jangka panjang. 

Definisi yang lebih luas dan menacakup banyak hal disampaikan oleh 

Schermerhorn (dalam Suharto, 2007) yang menyebutkan bahwa definisi tanggung 

jawab sosial adalah suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-

cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik 

eksternal. Menurut The World Bussiness Counsil for Sustainable Development

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi 

dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan 

perusahaan, keluarga karyawan-karyawan tersebut, berikut komunitas komunitas 

setempat (lokal) dan komunitas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan 

kualitas kehidupan ( Rudito & Famiola, 2007:209) 

Kotler dan Lee (2005:3) turut  mendefinisikan CSR sebagai “a commitment 

to improve community well-being through discentionary business practices and 

contributions of corporate recources’’. Dalam definisi tersebut, Kotler dan Lee 

memberikan penekanan pada kata discretionary yang berarti kegiatan CSR sebagai 

bentuk komitmen perusahaan secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan 

komunitas dan bukan merupakan aktivitas bisnis. 

Pendapat yang tidak jauh berbeda di sampaikan oleh Untung (2008:1) 

menyatakan bahwa CSR merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk 

berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan 

memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada 
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keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Intinya, CSR adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan  sebagian keuntungan 

(profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet)

secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat dan profesional.

(Suharto, 2010:125) 

Berdasarkan beberapa definisi diatas peneliti lebih cenderung mengacu pada 

definisi yang disampaikan oleh Suharto (2010) karena lebih sesuai dengan tujuan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan dengan definisi tersebut peneliti 

lebih mempunyai batasan dalam proses penelitian nantinya sehingga penelitian bisa 

fokus terhadap apa yang ingin di teliti dan tentunya lebih terarah. Definisi tersebut 

adalah bahwa CSR adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian 

keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan 

lingkungan (planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (procedure) yang 

tepat dan tentunya dilakukan secara professional. 

Alasan peneliti lebih mengacu pada definisi yang disampaikan oleh Suharto 

(2010) karena sesuai dengan konsep Triple Bottom Line (TBL) yang di sampaikan 

oleh Elkington (1997) ia menyatakan bahwa terdapat tiga prinsip dasar CSR yang 

disebut konsep 3P atau triple bottom line secara rinci, yaitu:  

1. Profit. Perusahaan harus tetap berorientasi untuk mencari keuntungan 

ekonomi yang memungkinkan untuk terus berkembang. 
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2. People. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan 

manusia. tanggung jawab utama yaitu terhadap karyawan, konsumen dan 

masyarakat. 

3. Plannet. Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan 

keragaman hayati. 

2.2.2. Model Pelaksanaan Program CSR di Indonesia 

Saidi dan Abidin (2004) mengatakan pada umumnya ada empat model atau 

pola CSR yang diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu:  

1. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program CSR secara 

langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau 

menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk 

menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu 

pejabat seniornya, seperti corporate secretary atau public affair manajer atau 

menjadi bagian dari tugas pejabat public relation.

2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan 

yayasan sendiri dibawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan 

adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara 

maju. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana 

abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Beberapa 

yayasan yang didirikan perusahaan diantaranya adalah Yayasan Coca Cola 
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Company, Yayasan Rio Tinto, Yayasan Dharma Bhakti Astra, Yayasan 

Sahabat Aqua, Sampoerna Fondation, dan lain-lain.  

3.  Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui 

kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non pemerintah, instansi 

pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana 

maupun dalam melaksanakan CSR.  

4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut 

mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang 

didirikan dengan tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, 

pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat 

“hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga sejenis yang 

dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro-aktif 

mencari mitra kerja sama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian 

mengembangkan program yang disepakati bersama.  

Kotler dan Lee (2005) menyatakan bahwasanya dalam melaksanakan 

program CSR terdapat 6 cara atau metode, diantaranya adalah: 

1. Cause promotion yaitu dengan menjadi sponsor kegiatan yang sedang 

menjadi perhatian masyarakat. Hal ini berarti perusahaan tidak turun 

langsung dalam program sosial yang dilakukan ditengah masyarakat, 

melainkan hanya mendukung melalui sumbangan dana atau barang-barang 

yang dapat mendukung program sosial tersebut. Misalnya suatu himpunan 

mahasiwa melakukan kegiatan bakti sosial disebuah desa, kemudian suatu 
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perusahaan mensponsori program tersebut dengan memberi bantuan dana 

ataupun buku untuk anak-anak di masyarakat tersebut. 

2. Cause related marketing yaitu dengan mengalokasikan sekian persen 

pendapatan untuk kegiatan sosial. Metode ini sering dilakukan oleh 

perusahaan untuk melakukan program CSR, misalnya Pepsoden yang 

menyisihkan pendapatan hasil penjualan produknya untuk memberikan buka 

puasa gratis untuk masyarakat kurang mampu. 

3. Corporate social markeing yaitu dengan mengadakan kampanye untuk 

merubah perilaku masyarakat. Program ini sering dilakukan dengan cara 

mengiklankannya melalui media sosial maupun elektronik. Misal Lifebuoy 

yang mengkampanyekan untuk membiasakan cuci tangan setelah beraktifitas 

dan sebelum makan.  

4. Corporate philanthropy yaitu dengan memberikan donasi atau sumbangan 

kepada masyarakat. Donasi biasanya dilakukan langsung oleh perusahaan 

terkait dengan sasaran masyarakat yang kurang mampu, donasi atau 

sumbangan tersebut biasanya berupa uang ataupun benda-benda yang 

dibutuhkn oleh masyarakat tersebut. Misalnya Indosiar melalui program 

Peduli Kasih memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang kurang 

mampu untuk operasi bibir sumbing. 

5. Community volunteering yaitu dengan mengerahkan karyawan untuk 

kegiatan sosial.  
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6. Social responsible business practises yaitu dengan praktek produksi 

menyesuaikan dengan isu sosial. 

Berdasarkan kedua penjelasan diatas mengenai metode atau cara 

pelaksanaan program CSR menunjukkan bahwa program ini dapat dilakukan dengan 

banyak metode tergantung kecocokan masing-masing perusahaan. namun pada 

dasarnya program CSR mempunyai metode pokok yang dapat merangkum dari 

berbagai macam metode yang ditawarkan, yaitu bahwa program CSR dapat dilakukan 

secara langsung, melalui yayasan yang telah dibuat perusahaan, bekerja sama dengan 

pihak lain, dalam hal ini perusahaan bias menjadi sponsor dari pihak yang melakukan 

program sosial, atau bergabung dengan konsorsium. 

2.2.3 Bentuk-bentuk Program CSR 

Program CSR menurut Lantos (1998) dapat dibedakan menjadi tiga bentuk 

yaitu:  

1. Ethical corporate social responsibility mengungkapkan perusahaan memiliki 

tanggung jawab untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan atau 

sosial masyarakat akibat kegiatan bisnis perusahaan;  

2. Altroistik corporate social responsibility adalah aktifitas perusahaan yang 

ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat 

tanpa terkait langsung dengan keputusan perusahaan;  

3. Strategic corporate social responsibility adalah aktifitas sosial perusahaan 

yang ditunjukkan untuk meningkatkan citra perusahaan target pasarnya serta 

meningkatkan pedapatan perusahaan. 
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Berbeda dari yang telah dijelaskan diatas terkait dengan jenis-jenis program 

CSR, Kotler dan Lee (2006) menyebutkan terdapat enam jenis aktivitas program CSR 

yang biasanya dilakukan di perusahaan, yaitu: 

1. Cause Promotion (Promosi kegiatan sosial) 

Perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki 

perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu 

kegitan sosial untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari 

masyarakat atau perekrutan tenaga suka rela untuk suatu kegiatan tertentu. 

2. Cause related Marketing (Pemasaran terkait kegiatan sosial) 

Perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan persentase tertentu 

dari penghasilan untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan 

produk. 

3. Corporate Societal Marketing ( Pemasaran kemasyarakatan korporat) 

Perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah 

perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan 

keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

4. Corporate Philanthropy (Kegiatan filantropis perusahaan) 

Perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk 

kalangan tertentu. 

5. Community Volunteering (Pekerja sosial kemasyarakatan sukarela) 
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Perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan, rekan pedagang 

distributor atau pemegang franchise agar menyisihkan waktu mereka secara 

sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat  lokal maupun 

masyarakat yang menjadi sasaran program. 

6. Socially Responsible Bussiness Practice (Praktis bisnis yang memiliki 

tanggung jawab sosial) 

Perusahaan melakukan aktifitas bisnis melampaui aktifitas bisnis yang 

diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan investasi yang mendukung 

kegitan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan 

memelihara lingkungan hidup. 

Adapun menurut Suharto (2010:135) dalam pelaksanaanya program CSR di 

bagi 5 jenis berdasarkan bidangnya, diantaranya: 

1. Bidang pendidikan 

Sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa, pendidikan tidak dapat 

diabaikan oleh perusahaan dalam menerapkan program CSR. Maka tidak 

mengherankan apabila pendidikan adalah bidang yang tidak pernah 

terlewatkan dalam implementasi CSR setiap perusahaan. misalnya 

memberikan beasiswa, pengadaan bantuan tenaga pengajar, pengadaan 

peralatan yang menunjang pendidikan dan lain sebagainya. 

2. CSR Bidang Kesehatan 

Peningkatan kesehatan suatu penduduk adalah salah satu target Millennium

Development Goals (MDGs). Dengan demikian, program-program CSR 
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sudah sebaiknya tidak meninggalkan program dibidang kesehatan ini. 

misalnya memberikan pengobatan gratis, pemberian bantuan makanan 

tambahan untuk anak-anak dan balita, serta bantuan peralatan Posyandu dan 

perbaikan infrakstruktur Puskesmas 

3. CSR Bidang Lingkungan 

Tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan sering kali dianggap 

berada di ranah publik. Di masa lalu pemerintah dipandang sebagai aktor 

utama yang mengadopsi perilaku ramah lingkungan, baik melalui regulasi, 

saksi dan tidak jarang melalui penawaran insentif. Sementara itu, sektor 

swasta hanya dilihat sebagai penyebab timbulnya masalah-masalah 

lingkungan. Namun, kecenderungan ini kini berbanding terbalik, peran 

perusahaan dalam mewujutkan pembangunan keberlanjutan dalam bidang 

lingkungan global mulai nyata dan meluas. 

4. CSR Bidang Modal Sosial 

Bidang sosial dalam konteks sosial sering kali dilihat sebagai pola bantuan 

sosial yang dilakukan perusahaan kepada lingkungan sekitar dalam rangka 

mencapai keharmonisan sosial antara perusahaan dan lingkungan sosialnya. 

Misalnya pembangunan infrakstruktur, pembinaan karang taruna, sunatan 

masal, bantuan pesta adat, bantuan bencana alam dan lain sebagainya 

5. CSR Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan 

Meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi menjadi 

perhatian serius bagi setiap pemangku kebijakan CSR. Maka program 
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peningkatan pendapatan masyarakat seringkali menjadi program andalan 

setiap perusahaan dalam mengimplementasikan program CSR. Peningkatan 

pendapatan ekonomi ini bisa diterapkan dengan mengembangkan lembaga 

keuangan mikro, bantuan modal kepada pengusaha-pengusaha kecil, 

pemberdayaan usaha kecil dan menengah hingga program pemberdayaan 

petani. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti akan mendasarkan 

penelitiannya pada variasi bentuk program CSR yang disampaikan oleh Lantos 

(1998) yaitu Ethical corporate social responsibility, Altroistik corporate social 

responsibility dan Strategic corporate social responsibility. Dari tiga jenis program 

CSR tersebut dapat diterapkan pada lima bidang yang disampaikan oleh Suharto 

(2010:135)  yaitu, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang lingkungan, bidang 

modal sosial dan ekonomi dan kewirausahaan. 

2.2.4 Proses Pelaksanaan Program CSR 

Marnelly (2012:57) dijelaskan bahwa CSR tidak hanya fokus pada hasil 

yang ingin dicapai, melainkan pada proses untuk mencapai hasil yang ingin dicapai 

pula. Lima langkah di bawah ini bisa dijadikan panduan dalam merumuskan program 

CSR: 

1. Engagement. Pendekatan awal kepada masyarakat agar terjalin komunikasi 

dan relasi yang baik. Tahap ini juga bisa berupa sosialisasi mengenai 

rencana pengembangan program CSR. Tujuan utama langkah ini adalah 

terbangunnya pemahaman, penerimaan dan trust masyarakat yang akan 
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dijadikan sasaran CSR. Modal sosial bisa dijadikan dasar untuk membangun 

”kontrak sosial” antara masyarakat dengan perusahaan dan pihak-pihak yang 

terlibat.  

2. Assessment. Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang akan 

dijadikan dasar dalam merumuskan program. Tahapan ini bisa dilakukan 

bukan hanya berdasarkan needs-based approach (aspirasi masyarakat), 

melainkan pula berpijak pada rights-based approach (konvensi internasional 

atau standar normatif hak-hak sosial masyarakat).  

3. Plan of action. Merumuskan rencana aksi. Program yang akan diterapkan 

sebaiknya memperhatikan aspirasi masyarakat (stakeholders) di satu pihak 

dan misi perusahaan termasuk shareholders di lain pihak.  

4. Action and Facilitation. Menerapkan program yang telah disepakati 

bersama. Program bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau 

organisasi lokal. Namun, bisa pula difasilitasi oleh LSM dan pihak 

perusahaan. Monitoring, supervisi dan pendampingan merupakan kunci 

keberhasilan implementasi program CSR..  

5. Evaluation and Termination or Reformation. Menilai sejauh mana 

keberhasilan pelaksanaan program CSR di lapangan. Bila berdasarkan 

evaluasi, program akan diakhiri (termination) maka perlu adanya semacam 

pengakhiran kontrak dan exit strategy antara pihak-pihak yang terlibat. 

Misalnya, melaksanakan TOT CSR melalui capacity building terhadap 

masyarakat (stakeholders) yang akan melanjutkan program CSR secara 
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mandiri. Bila ternyata program CSR akan dilanjutkan (reformation), maka 

perlu dirumuskan lessons learned bagi pengembangan program CSR 

berikutnya. Kesepakatan baru bisa dirumuskan sepanjang diperlukan. 

Suatu program akan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dan 

mempunyai hasil yang baik ketika dapat melakukan proses pelaksanaannya sesuai 

denga prosedur yang dibuat. Dalam program CSR ini mempunyai beberapa proses 

yang harus dilaksanakan secara sistematis, beberapa proses dari program CSR 

tersebut adalah Engagement, assessment, plant and action, action and fasilitation, 

dan Evaluation and Termination or Reformation. Maka kesimpulannya adalah 

program CSR akan berjalan dengan baik ketika pelaksana melakukan prosesnya 

dengan baik dan benar. 

2.3 Citra Perusahaan 

2.3.1 Pengertian Citra Perusahaan 

Menurut Kasali (1994) menyatakan bahwa citra adalah kesan yang timbul 

karena pemahaman akan suatu kenyataan. Lebih jelas dan lebih detailnya bahwa citra 

adalah kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan dan pengertiannya 

terhadap fakta-fakta atau kenyataan. Untuk mengetahui citra terhadap suatu obyek 

dapat diketahui dari sikapnya terhadap obyek tersebut (Soemirat & Ardianto, 2002)  

Pernyataan diatas didukung oleh pendapat yang disampaikan oleh Jefkins 

(2003) yang menyatakan bahwa citra adalah kesan seseorang atau individu tentang 

sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalaman yang 
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dimilikinya. Selanjutnya pendapat tersebut juga didukung oleh pernyataan yang 

disampaikan oleh Rakhmat (2000), citra merupakan kesan yang diperoleh 

berdasarkan pengetahuan dan pengertian seseorang tentang fakta-fakta atau 

kenyataan. 

Definisi citra yang disampaikan oleh Chaplin (2009;239) menyatakan bahwa  

citra adalah satu pengalaman sentral atau yang disadari, yang mirip dengan 

pengalaman  sensoris, akan tetapi sifatnya kurang hidup dan dianggap keluar dari 

ingatan. satu reaksi sikap dan reaksi pertimbangan terhadap satu usaha (urusan, 

perusahaann, lembaga, atau bangsa.   

Bendasarkan penjelasan terkait citra perusahaan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa citra perusahaan adalah kesan yang diperoleh seseorang melalui 

pengalaman sensoris berdasarkan pengetahuan dan pengertiannya terhadap fakta-

fakta atau kenyataan yang memunculkan sebuah kesan pada  suatu obyek, baik itu 

kesan positif maupun kesan negatif. Pada dasarnya semua definsi yang disampaikan 

diatas adalah sama, yang mana dalam proses tergantung pada orang yang 

mempersepsikan dan memberi penilaian pada citra perusahaan. Itu sebabnya citra 

dikatakan merupakan hal yang abstrak. 

2.3.2 Jenis-jenis Citra Perusahaan 

Terdapat beberapa jenis citra perusahaan dalam dunia hubungan masyarakat

. hal tersebut disampaikan oleh Jefkins (2003), diantaranya adalah: 
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1. Citra Cermin (Mirror Image)

Citra yang diyakini oleh perusahaan bersangkutan yang selalu merasa dalam 

posisi baik, tanpa mengacuhkan orang luar. Hal tersebut berarti citra yang 

diyakini oleh perusahaan bersangkutan, terutama para pemimpinnya yang 

tidak percaya “apa dan bagaimana” kesan orang luar selalu dalam posisi 

baik. Setelah diadakan studi tentang tanggapan, kesan dan citra 

dimasyarakat, ternyata terjadi perbedaan antara yang diharapkan dengan 

kenyataan citra di lapangan, bahkan bisa terjadi “citra” negatif yang muncul. 

2. Citra Kini (Current Image) 

Citra yang diperoleh dari kesan baik orang lain tentang 

perusahaan/organisasi atau hal lain yang berkaitan dengan produknya. 

3. Citra Keinginan (Wish Image) 

Citra yang ingin dicapai pihak manajemen, terhadap lembaga/perusahaan, 

atau produk  yang ditampilkan tersebut lebih dikenal, menyenangkan dan 

diterima dengan kesan yang selalu positif diberikan oleh publiknya atau 

masyarakat umum. 

4. Citra Perusahaan (Corporate Image) 

Berkaitan dengan sosok perusahaan sebagai tujuan utamanya  bagaimana 

menciptakan citra perusahaan yang positif, lebih dikenal serta diterima oleh 

publiknya, mungkin tentang sejarahnya, kualitas pelayan prima, keberhasilan 

dalam bidang marketing, sampai berkaitan pada tanggung jawab sosial. 
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5. Citra Serbaneka (Multiple Image) 

Merupakan citra pelengkap dari citra perusahaan. misalnya bagaimana pihak 

Humas / Public Relations-nya akan menampilkan pengenalan (awareness) 

terhadap identitas, atribut logo, brand’s name, seragam (uniform) para 

frontliner, sosok gedung, dekorasi lobby kantor dan penampilan para 

profesionalnya, kemudian diunifikasikan atau diidentikkan kedalam suatu 

citra serbaneka (multiple image) yang diintegrasikan terhadap citra 

perusahaan (corporate image).

6. Citra Penampilan (Performance Image) 

Citra yang lebih ditujukan pada subjeknya, bagaimana kinerja atau 

penampilan dari para professional pada perusahaan bersangkutan. misalnya 

dalam memberikan berbagai bentuk dan kualitas pelayanannya, bagaimana 

pelaksanaan etika menyambut telepon, tamu, dan pelanggan serta publiknya. 

2.3.3 Proses pembentukan Citra Perusahaan 

Jefkins dan Yadin (2004: 19) berpendapat bahwa citra terbentuk berdasarkan 

informasi yang tersedia. Pendapat hampir sama mengenai proses pembentukan citra 

yaitu oleh Dasaputra dalam Soemirat dan Ardianto (2007:114) bahwa citra terbentuk 

berdasarkan pengetahuan dan informasi yang diterima seseorang. Jadi citra terbentuk 

berdasarkan adanya informasi dan pengetahuan. 

Citra perusahaan adalah kesan yang dimunculkan oleh  suatu perusahaan 

yang kemudian dipersepsikan oleh masyarakat melalui sebuah proses mental dengan 
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tidak melupakan pengalaman dan pengetahuan yang ada pada masyarakat tersebut 

berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan yang ada pada perusahaan hingga muncul 

sikap penilaian terhadap citra perusahaan. Pembentukan citra yang baik, perusahaan 

berupaya membangun komunikasi yang baik pula kepada msyarakat. Proses 

pembentukan citra dalam struktur kognitif dijelaskan oleh John S. Nimpoeno yang 

dikutip oleh Danasaputra (dalam Soemirat dan Ardianto, 2010:114) sebagai berikut: 

Gambar 2.2: Model Pembentukan Citra 

Berdasarkan gambaran melalui proses pembentukan citra diatas 

menunjukkan bahwa citra perusahaan tersusun dari persepsi, kognisi, motivasi dan 

sikap, menurut Nimpoeno (dalam Soemirat & Ardianto, 2010: 115) citra merupakan 

sebuah proses yag terjadi pada individu sebagai masyarakat berkaitan dengan 

komponen persepsi, kognisi, motivasi dan sikap konsumen terhadap produk. Keempat 

komponen tersebut merupakan representasi mental dari stimulus. 

Pengalaman mengenal stimulus
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Model pembentukan citra ini menunjukkan bagaimana stimulus yang berasal 

dari luar yang kemudian diorganisasikan dan mempengaruhi respon. Stimulus 

(rangsang) yang diberikan pada individu dapat diterima atau di tolak. Jika rangsang 

ditolak, maka proses selanjutnya tidak akan berjalan. Artinya bahwa rangsang 

tersebut tidak efektif dalam mempengaruhi individu. Tetapi apabila stimulus diterima 

oleh individu berarti terdapat komunikasi dan perhatian sehingga proses selanjutnya 

dapat berlangsung. Komponen persepsi, kognisi, motivasi dan sikap diartikan sebagai  

respon individu terhadap stimulus. Komponen-komponen tersebut merupakan sebuah 

proses mental yang akan memunculkan sebuah respon perilaku dari individu. Sikap 

dalam pembentukan citra diartikan sebagai sebuah proses pemaknaan yang berkaitan 

dengan baik atau buruknya citra perusahaan 

Persepsi dalam proses pembentukan citra merupakan sebuah proses 

mengetahui dan mengenali sebuah stimulus dengan bantuan alat indra. Dari  proses 

persepsi tersebut akan menghasilkan sebuah sikap yang bertugas memberikan 

penilaian terhadap suatu stimulus. Sikap akan memberikan sebuah evaluasi, apakah 

stimulus tersebut mempunyai makna yang positif atau  sebaliknya, yaitu  makna 

negatif. Stimulus dalam skema ini adalah citra  perusahaan. 

Motivasi merupakan sebuah dorongan yang mengarahkan  perilaku terhadap 

sebuah sasaran perilaku, dalam hal ini adalah citra perusahaan.  Motivasi individu 

untuk merespon akan tinggi apabila individu tersebut memberikan makna positif 

terhadap citra dan motivasi individu untuk merespon akan rendah apabila  individu 

tersebut memberikan makna negaif terhadap citra.  
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2.3.4  Dimensi Citra Perusahaan 

Ketika berbicara mengenai citra perusahaan, maka yang sedang dibicarakan 

merupakan sesuatu yang abstrak. Hal tersebut dikarenakan citra perusahaan 

tergantung pada dunia persepsi yang ada di masyarakat. Citra perusahaan menjadi 

obyek dari persepsi yang dilakukan perusahaan, sehingga masyarakat menilai baik 

tidaknya suatu perusahaan dilihat dari citra yang dibangun oleh perusahaan. 

“Corporate image is a perception and embraces everything from the 
visual impression of a corporate behavior in general. Corporate image 
is a result  of everything a company does ( or does not do )” (citra 

perusahaan adalah persepsi yang meliputi segala sesuatu dari kesan 

visual dari logo perusahaan, pengamatan dan pengalaman produk, 

layanan, dan perilaku perusahaan pada umumnya. Citra perusahaan 

merupakan hasil dari segala sesuatu yang dilakukan atau tidak 

dilakukan oleh perusahaan (Smith,1995) 

Berdasarkan pernyataan diatas maka Smith (1995) membagi citra 

perusahaan menjadi empat berdasarkan areanya: 

1. Layanan produk (berupa kualitas dan layanan pelanggan). Merupakan 

pengalaman dari pelanggan mengenai kualitas produk dan pelayanan yang 

mereka dapatkan 

2. Perilaku perusahaan (termasuk tanggung jawab sosial, hubungan antara 

perusahaan dan masyarakat, perilaku etis dan hubunga dengan komunitas) 

setiap perusahaan memiliki aspek perilaku yang terlihat dari setiap kegiatan 

yang berkaitan dengan publik. 

3. Lingkungan (kantor, showroom, pabrik). Aroma ditoko, resepsionis, kantin 

atau kantor, hingga perasaan dari menginjak lembutnya karpet, wallpaper 
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atraktif, sejuknya AC dan iklim yang terbentuk baik oleh interior maupun 

eksterior gedung. 

4. Komunikasi (periklanan, humas, komunikasi personal, brosur dan program 

identitas perusahaan). 

Sedangkan menurut Shirley Harrison (1995:71) menyebutkan bahwa 

informasi yang lengkap mengenai citra perusahaan haruslah meliputi 4 elemen, yaitu; 

1. Personality. 

Keseluruhan karakteristik perusahaan yang dipahami publik sasaran seperti 

perusahaan yang dapat dipercaya, perusahaan yang mempunyai tanggung 

jawab sosial.

2. Reputation.  

Sesuatu yang telah dilakukan perusahaan dan diyakini publik sasaran 

berdasarkan pengalaman sendiri maupun pihak lain seperti kualitas produk, 

kinerja karyawan, kualitas manajemen dan kualitas pemesaran. Reputasi 

yang bagus tidak hanya akan meningkatkan nilai perusahaan, namun juga 

nilai dari apa yang dihasilkan oleh perusahaan seperti produk dan pelayanan. 

3. Value 

Nilai-nilai yang dimiliki suatu perusahaan dengan kata lain budaya 

perusahaan seperti sikap manajemen yang peduli terhadap pelanggan atau 

konsumen, karyawan yang cepat tanggap terhadap permintaan maupaun 

keluhan pelanggan atau konsumen. 



59

4. Corporate identity 

Komponen-komponen yang mempermudah pengenalan publikk  sasaran 

terhadap perusahaan seperti logo, warna dan slogan. 

Maka dapat disimpukan bahwa terdapat elemen yang membangun cira 

perusahaan, yaitu: Personality, Reputation, value dan corporate identity. Maka baik 

buruknya citra bergantung pada baik buruknya elemen-elemen yang membangun citra 

tersebut.  

2.3.5 Manfaat Citra Perusahaan 

Menurut Sutojo (2004) bahwa citra perusahaan yang baik dan kuat akan 

mempunyai manfaat yang baik untuk perusahaan, diantaranya adalah: 

1. Daya saing jangka menengah dan panjang. Dimasa globalisasi ini, 

Perusahaan berusaha memenangkan persaingan pasar baik domestik maupun 

internasional dengan menyusun strategi pemasaran praktis. 

2. Menjadi perisai dimasa krisis. Sebagian besar masyarakat dapat memahami 

atau memaafkan kesalahan yang mungkin dibuat oleh perusahaan dengan 

citra baik, yang mereka mengalami krisis. 

3. Menjadi daya tarik eksekutif handal, yang mana eksekutif  handal menjadi 

asset perusahaan. 

4. Meningkatkan efektifitas strategi pemasaran 

5. Menghemat biaya operasional karena citranya baik. 
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Dengan berbagai manfaatnya, tidak mengherankan apabila sekarang  

semakin banyak perusahaan yang melakukan program CSR. Namun, sangat tidak 

bijak apabila perusahaan hanya menjadikan masyarakat yang pada dasarnya 

membutuhkan bantuan dari pihak-pihak yang mempunyai kemampuan untuk 

membantu, hanya sebagai pemulus bisnis sekelompok orang saja. Maka dari itu 

perusahaan dituntut untuk melakukan program CSR murni charity. Dan menjadikan 

beberapa manfaat dari program diatas sebagai bonus semata dan bukan merupakan 

tujuan utamanya. 

2.3.6 Citra Positif dan Citra Negatif 

Menurut Jefkins dan Yadin (2004) citra yang tepat dan ideal bila informasi 

yang diterima sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Bila informasi dan 

kenyataan yang diterima bersifat baik maka dapat memunculkan citra positif. 

Sebaliknya jika informasi dan kenyataan yang diterima bersifat tidak baik maka dapat 

memunculkan citra yang cenderung negatif pula. 

Sebagaimana telah dijelaskan diatas dalam proses pembentukan citra yang 

disampaikan oleh Nimpoeno dalam Soemirat dan Ardianto (2007:116) menyebutkan 

bahwa stimulus yang berupa informasi itu dipersepsikan yang kemudian dinilai  oleh 

individu, maka tahap selanjutnya penilaian dari individu dapat positif apabila 

informasi yang berasal dari stimulus dapat memenuhi harapan individu atau dapat 

menimbulkan keyakinan dan individu benar-benar mengerti dari stimulus yang 

diterima. Sebaliknya jika penilaian dari individu akan negatif apabila informasi yang 

diterima merupakan informasi yang tidak dapat memenuhi dan tidak sesuai dengan 
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harapan individu serta tidak dapat menimbulkan keyakinan dan individu kurang 

mengerti dari informasi yang diterima. 

Maka dapat disimpulkan bahwa citra dipandang positif apabila informasi 

yang diterima sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, sedangkan sebaliknya citra 

yang negatif akan didapatkan apabila informasi yang diterima oleh individu 

menggambarkan kenyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. 

2.4 Sikap Penilaian 

2.4.1 Pengertian Sikap Penilaian

Pada tahun 1935 seorang psikolog sosial bernama G.W. Allport (dalam 

Sarwono, 2011) melalui aliran psikologi individualitas dalam buku Handbook of  

Social Psychologi membuat batasan definisi sikap sebagai berikut: 

..... a mental and neural state of readiness, organized through 
experience, exerting a  directive or dynamic influence upon the 
individual’s responce to all obyects  and situations wiht which it  is  
related. (G.W. Allport, 1935: 810).... .( kesiapan mental  dan saraf, diatur 

melalui pengalaman, menggunakan pengaruh petunjuk atau dinamis  atas 

respon individual terhadap semua obyek dan situasi yang terkait) 

Berdasarkan penjelasan diatas Allport (1935) berusaha memberikan 

penjelasan bahwa sikap merupakan kesiapan mental, yaitu suatu proses  yang 

berlangsung dalam diri seseorang, bersama dengan pengalaman individual masing-

masing, mengarahkan dan menentukan respons terhadap berbagai obyek dan situasi. 

Menurut Chaplin (1981) menjelaskan bahwa sikap merupakan satu 

predisposisi atau kecenderungan yang relatif stabil dan berlangsung secara terus-
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menerus untuk bertingkah laku atau untuk mereaksi dengan cara tertentu terhadap 

pribadi lain, obyek, lembaga atau persoalan tertentu. Dilihat dari titik pandangan yang 

sedikit berbeda, sikap merupakan kecenderungan untuk memberikan reaksi  terhadap 

orang, institusi atau suatu kejadian, baik secara positif atau negatif.  

Sikap penilaian dari individu maupun kelompok nantinya akan memberikan 

sebuah kesimpulan terhadap  suatu program dan lembaga terkait dengan baik atau 

buruknya sebuah program atau lembaga yang bersangkutan. 

2.4.2 Perkembangan Pengertian Sikap 

Saat ini, pengertian mengenai sikap semakin berkembang dan 

mengalami perubahan, seperti yang terlihat pada kutipan definisi sikap menurut 

beberapa penulis (Sarwono,2011), yaitu: 

1. A favorable or unfavoarble evaluative reaction toward something or 

sameone, exhibited in one’s belief, feeling, or intended behavior (Zanna & 

Rempel, 1988, dalam Voughn & Hoog,2002) 

(Reaksi evaluatif yang disukai atau tidak disukai terhadap sesuatu atau 

seseorang, menunjukkan kepercayaan, perasaan,  atau kecenderungan 

perilaku seseorang) 

2. Attitude as a psychological tendecy that is expressed by evaluating a 

particular entity with some degree  oof favor or disfavor.( Eagly & Chaiken, 

1993) 
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(Sikap adalah  tendensi psikologis yang diekspresikan dengan mengevaluasi 

entitas tertentu dengan beberapa derajat kesukaan atau ketidaksukaan.) 

3. Evaluations of various aspect of tthe social world ( Baron & Byrne, 2006). 

(Evaluasi terhadap beberapa aspek perkataan sosial) 

Dari definisi-definisi tersebut tampak bahwa meskipun ada perbedaan, 

semuanya sependapat bahwa terdapat kesamaan antara definisi sikap yang menjadi 

ciri khas dari sikap, diantaranya adalah mempunyai obyek tertentu dan mengandung 

proses evaluasi  yang menghasilkan sebuah penilaian (setuju dan tidak setuju, suka 

dan tidak suka). Berdasarkan perkembangannya, maka dapat disimpulkan bahwa 

sikap adalah suatu proses penilaian yang dilakukan seseorang terhadap suatu obyek 

(Sarwono, 2011). Obyek dalam penelitian ini adalah variasi bentuk program CSR dan 

citra perusahaan. 

2.4.3 Bagian-bagian Sikap 

Sarwono (2002) menyatakan bahwa sikap pada dasarnya mengandung 3 

bagian  ( Domain ). Ketiga bagian sikap tersebut adalah kkognitif, afektif dan konatif. 

Myers  (1996) memberikan istilah yang lebih mudah diingat, Affective ( perasaan), 

Behavior (perilaku) dan Cognitive (kesadaran) yang disingkat menjadi ABC. 

1. Affective ( perasaan) 

Komponen afektif dari sikap meliputi perasaan atau emosi seseorang 

terhadap obyek sikap. Adanya komponen afeksi dari sikap dapat diketahui 

melalui perasaan suka atau tidak suka, senang atau tidak senang terhadap 

obyek sikap. Isi perasaan atau emosi pada penilaian seseorang terhadap 
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obyek sikap inilah yang mewarnai sikap menjadi suatu dorongan atau 

kekuatan / daya. 

2. Behavior (perilaku) 

Komponen perilaku dapat ketahui melalui respons subyek yang berkenaan 

dengan obyek sikap. Respons yang dimaksud dapat berupa tindakan atau 

perbuatan yang dapat diamati dan dapat berupa intensi atau niat untuk 

melakukan perbuatan tertentu sehubungan dengan obyek sikap. 

3. Cognitive (kesadaran) 

Komponen kognitif berisi semua pemikiran serta ide-ide yang berkenaan 

dengan obyek sikap. Isi pemikiran seseorang meliputi hal-hal yang 

diketahuinya sekitar obyek sikap, dapat berupa tanggapan atau keyakinan, 

kesan, atribusi dan penilaian tentang obyek sikap terkait. 

Sikap penilaian variasi bentuk program CSR dan citra perusahaan tidak 

dapat dipisahkan dari intensi berpartisipasi pada program CSR. Hal tersebut 

dikarenakan sesuai dengan apa  yang disampaikan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) 

bahwa salah satu yang mempengaruhi seseorang untuk mempunyai intensi 

berpartisipasi pada program CSR adalah sikap yang dimiliki seseorang kapada variasi 

bentuk program CSR dan citra perusahaan yang melakukan program tersebut. 

Sedangkan intensi mempengaruhi perilaku secara langsung serta merupakan indikasi 

seberapa kuat keyakinan seseorang untuk mencoba suatu perilaku dan seberapa besar 

usaha yang akan digunakannya untuk melakukan sebuah perilaku (Sarwono & 

Meinarno, 2011;91) 
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2.5 Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir dalam pembahasan kali ini akan membahas tentang 

bagaimana kaitanya antara variabel-variabel berhubungan dalam penelitian ini serta 

gambaran terkat dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Lebih jelasnya 

akan dijelaskan melalui gambar dibawah ini. 

2.5.1   Kerangka Berfikir Intensi Berpartisipasi Masyarakat pada Program 

CSR Berdasarkan Variasi Bentuk Program 

Kerangka berfikir intensi berpartisipasi masyarakat pada program CSR 

berdasarkan variasi bentuk program akan menjelaskan gambaran yang lebih jelas 

terkait dengan pembahasan  tersebut. 

Gambar 2.3 : Gambar Kerangka berfirkir 

Berdasarkan gambar diatas maka dapat dipahami bahwa masyarakat akan 

memberikan persepsinya terhadap variasi program CSR, yaitu ethical corporate 
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social responsibility, strategic corporate  social responsibility, dan altroistic 

corporate social responsibility. Masyarakat kemudian akan memberikan sikap 

penilaiannya, apakah program tersebut mempunyai penilaian yang baik atau bahkan 

sebaliknya, bahwa program tersebut mempunyai penilaian yang buruk dari 

masyarakat. 

Hasil dari sikap penilaian yang dilakukan oleh masyarakat akan memberikan 

intervensi terhadap intensi berpartisipasi mereka dalam variasi bentuk program CSR  

tertentu. Apabila ditemukan sikap penilaian dari masyarakat yang baik terhadap 

variasi bentuk program CSR tertentu maka akan berdampak pada intensi 

berpartisipasi yang baik pula pada program CSR dan apabila ditemukan sikap 

penilaian dari masyarakat yang buruk terhadap variasi bentuk program CSR tertentu 

maka akan berdampak pula pada intensi berpartisipasi masyarakat yang buruk pada 

program CSR.  

Selain sikap penilaian terhadap variasi bentuk program CSR, subjekctive 

norm akan memberikan pengaruh terhadap intensi berpartisipasi pada variasi bentuk 

program CSR. Dukungan lingkungan sosial atau terhadap individu atau masyarakat 

untuk menampilkan partisipasi pada variasi bentuk program CSR akan berpengaruh 

pada tingginya intensi berpartisipasi individu atau masyarakat pada variasi bentuk 

program CSR tertentu. 
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2.5.2 Kerangka Berfikir Intensi Berpartisipasi Masyarakat  pada Program CSR 

Berdasarkan Citra Perusahaan

Kerangka berfikir intensi berpartisipasi masyarakat pada program CSR 

berdasarkan citra perusahaan yang melaksanakannya akan menjelaskan gambaran 

yang lebih jelas terkait dengan pembahasan  tersebut. 

Gambar 2.4 : Gambar Kerangka berfirkir 

Berdasarkan gambar diatas maka dapat dipahami bahwa masyarakat akan 

memberikan persepsinya terhadap citra perusahaan yang melakukan program CSR 

tersebut, yaitu perusahaan dengan citra positif dan perusahaan dengan citra negatif. 

Masyarakat kemudian akan memberikan sikap penilaiannya, apakah perusahaan yang 

melakukan program CSR tersebut mempunyai penilaian yang baik dari masyarakat 
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atau bahkan sebaliknya, bahwa program tersebut mempunyai penilaian yang buruk 

dari masyarakat. 

Hasil dari sikap penilaian yang dilakukan oleh masyarakat akan memberikan 

intervensi terhadap intensi berpartisipasi mereka pada program CSR berdasarkaan 

citra perusahaan yang melakukan program CSR tersebut. Apabila ditemukan sikap 

penilaian dari masyarakat yang baik terhadap citra perusahaan pelaksana program 

CSR maka akan berdampak pada intensi berpartisipasi pada program CSR yang baik 

pula dan apabila ditemukan sikap penilaian dari masyarakat yang buruk terhadap citra 

perusahaan yang melakukah program CSR maka akan berdampak pula pada intensi 

berpartisipasi yang buruk terhadap program CSR tersebut.  

Selain sikap penilaian terhadap citra perusahaan, subjekctive norm akan 

memberikan pengaruh terhadap intensi berpartisipasi pada program CSR berdasarkan 

citra perusahaan pelaksana. Dukungan lingkungan sosial atau terhadap individu atau 

masyarakat untuk menampilkan partisipasi pada program CSR yang dilakukan oleh 

perusahaan dengan citra tertentu akan berpengaruh pada tingginya intensi 

berpartisipasi individu atau masyarakat pada program CSR. 

2.5.3  Kerangka Berfikir Intensi Berpartisipasi Masyarakat  pada Program 

CSR Berdasarkan Citra Perusahaan 

Kerangka berfikir intensi berpartisipasi masyarakat pada program CSR 

berdasarkan citra perusahaan yang melaksanakannya akan menjelaskan gambaran 

yang lebih jelas terkait dengan pembahasan  tersebut.   
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Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa masyarakat akan 

memberikan persepsinya terhadap variasi program CSR yang dilakukan oleh 

perusahaan dengan citra positif dan negatif. Masyarakat kemudian akan memberikan 

sikap penilaiannya, apakah variasi bentuk program dan citra  perusahaan yang 

melakukan program tersebut mempunyai penilaian yang baik atau bahkan sebaliknya, 

bahwa program tersebut mempunyai penilaian yang buruk dari masyarakat. 

Hasil dari sikap penilaian yang dilakukan oleh masyarakat akan memberikan 

intervensi terhadap intensi berpartisipasi mereka pada programm CSR berdasarkan 

variasi bentuk program CSR dan citra perusahaan yang melakukan program tersebut. 

Apabila masyarakat mempunyai penilain yang baik terhadap variasi bentuk program 

CSR dan citra perusahaan pelaksana, maka akan berdampak pada intensi 

berpartisipasi yang baik pula dari masyarakat dan apabila ditemukan sikap penilaian 

yag buruk dari masyarakat terhadap variasi bentuk program CSR dan citra perusahaan 

pelaksana maka akan berdampak pula pada intensi berpartisipasi yang buruk dari 

masyarakat. 

Selain sikap penilaian terhadap variasi bentuk program CSR dan citra 

perusahaan, subjekctive norm akan memberikan pengaruh terhadap intensi 

berpartisipasi pada program CSR berdasarkan variasi bentuk program CSR dan citra 

perusahaan. Dukungan lingkungan sosial terhadap individu atau masyarakat untuk 

menampilkan perilaku berpartisipasi pada program CSR berdasarkan variasi bentuk 

CSR dan citra perusahaan akan berpengaruh pada tingginya intensi berpartisipasi 
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individu atau masyarakat pada  program CSR berdasarkan variasi bentuk program 

CSR dan citra perusahaan. 

Sarwono (2009) menyatakan bahwa intensi  atau niat untuk berperilaku 

ditentukan oleh dua hal, yaitu  sikap (attitude) terhadap perilaku itu sendiri, dan 

norma subjektif (subjective norms) tentang perilaku itu.  

Sikap terhadap perilaku ditentukan oleh dua hal, yaitu: kepercayaan atau  

keyakinan (belief) tentang konsekuensi-konsekuensi dari perilaku dan evaluasi 

terhadap konsekuensi-konsekuensi tersebut untuk diri subyek (Sarwono, 2009). 

Sedangkan Menurut Fishbein dan Ajzen (1975) norma subjektif secara umum akan 

ditentukan oleh dua determinan, yaitu persepsi mengenai harapan individu atau 

kelompok tertentu terhadap dirinya yang menjadi acuan untuk menampilkan perilaku 

atau tidak, dan motivasi individu untuk memenuhi harapan tersebut.. 

2.5 Hipotesis 

Dalam penelitian ini terdapat tiga hipotesis penelitian yang didasarkan pada 

rumusan masalah yang dijelaskan pada  pada bab sebelumnya. 

1. Terdapat perbedaan antara intensi berpartisipasi masyarakat pada program 

CSR berdasarkan pada variasi bentuk program. 

2. Terdapat perbedaan antara intensi berpartisipasi masyarakat pada program 

CSR berdasarkan pada citra perusahaan. 

3. Terdapat perbedaan antara intensi berpartisipasi masyarakat pada program 

CSR berdasarkan variasi bentuk program dan citra perusahaan. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN HASIL 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 

5.1.1. Berdasarkan pengujian dalam penelitian diatas menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan antara intensi berpartisipasi masyarakat pada program CSR 

berdasarkan variasi bentuk programnya, yaitu bentuk program ethical 

corporate social responsibility, program strategic corporate social 

responsibility dan program altoistic corporate social responsibility.

Perbedaan yang paling signifikan berada pada perbedaan antara program 

strategic corporate social responsibility dan program altoistic corporate 

social responsibility. 

5.1.2. Dapat dilihat berdasarkan perbedaan intensi berpartisipasi pada program 

CSR berdasarkan citra perusahaan yang melakukan program CSR, yaitu citra 

positif perusahaan dan citra negatif perusahaan. dari hasil penelitian diatas 

maka disimpulkan bahwasanya tidak ada perbedaan antara intensi 

berpartisipasi masyarakat pada progam CSR yang dilakukan oleh perusahaan 

dengan citra positif dan perusahaan dengan citra negatif.  
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5.1.3      Berdasarkan perbedaan intensi berpartisipasi pada program CSR berdasarkan 

variasi bentuk programnya dan citra perusahaan yang melakukan program 

CSR tersebut, maka disimpulkan bahwasanya tidak ada perbedaan intensi 

berpartisipasi masyarakat pada program CSR berdasarkan bentuk 

programnya dan citra perusahaan yang melakukan program CSR. Intensi 

berpartisipasi tertinggi ada pada program CSR dengan bentuk altrositic 

corporate social responsibility yang dilakukan oleh perusahaan dengan citra 

positif.  

5.2 Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah: 

5.2.1. Saran untuk masyarakat 

Saran yang ditujukan kepada masyarakat adalah untuk lebih meningkatkan 

sikap kritis terhadap program CSR dengan berbagai bentuknya dan yang dilakukan 

oleh berbagai perusahaan baik itu yang mempunyai citra positif dan citra negatif. 

Masyarakat dituntut untuk lebih kritis terhadap berbagai kebijakan yang dilakukan 

oleh perussahaan, apakah program CSR yang dilakukan oleh perusahaan ditengah 

masyarakat memberikan sumbangsih dan manfaat terhadap kemajuan dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar secara berkelanjutan ataukah hanya 

menguntungkan perusahaan saja tanpa memperhatikan kepeningan masyaraka sekitar 

sebagai obyek sekaligus subyek program. 
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5.2.2. Saran untuk perusahaan. 

Dalam melakukan program CSR diharapkan perusahaan lebih 

mengutamakan kepentingan masyarakat, tidak hanya mementingkan kepentingan 

penjualan dan pembangunan citra posiif saja. Namun juga lebih berorientasi pada 

pengembangan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat sebagai obyek dan  

subyek daam pelaksanaan proggram CSR secara berkelanjutan. 

5.2.3. Saran untuk penelitti selanjunya. 

Peneliti selanjutnya akan lebih baik jika disertai dengan pengukuran tingkat 

intensi berpartisipasi melalui atribut dan dimensi intensi berparisipasi pada program 

CSR.  
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