
 

 

 

 

 

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

(CSR) PERUSAHAAN DJARUM TERHADAP TRUST 

IN BRAND ROKOK DJARUM 
(Penelitian pada Mahasiswa Fakultas Teknik UNNES  

Tahun Akademik 2008/2009)  

 
SKRIPSI 

disajikan sebagai salah satu syarat  

untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi 

Jurusan Psikologi 

 

 

oleh 

Ratih Komala Dewi 

1550404042 

 

 

JURUSAN PSIKOLOGI 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2009 



 ii

PERNYATAAN 
 
 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini 

benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain 

baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat 

dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

      Semarang,   Februari 2009 

 

Ratih Komala Dewi 
1550404042 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 iii

PENGESAHAN 

 
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi FIP 
UNNES pada tanggal 04 Februari 2009. 
 
 

Panitia : 
 
 

Ketua              Sekretaris  

 
 
             
 
Drs. Hardjono, M.Pd.            Dra. Tri Esti Budiningsih 
NIP. 130781006            NIP. 131570067 
 
 
 

Penguji, 

Penguji Utama 
 
 
 

 
 
Liftiah, S.Psi., M.Si. 
NIP. 132170599 
 

 

Penguji/Pembimbing I        Penguji/Pembimbing II 
 
 
 
  
 
Siti Nuzulia, S,Psi., M.Si.                                              Drs. Sugeng Hariyadi, M.S. 
NIP. 132307257                                                             NIP. 131472593            

 



 iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN  

 

MOTTO  

“Jangan sekali-kali mendengar kata orang lain yang mempunyai kecenderungan 

negatif ataupun pesimis.... Karena mereka akan mengambil sebagian besar mimpi 

kita dan menjauhkannya dari kita... Selalu berpikir: I Can Do This!!” (Penulis)  

 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

Dengan rasa syukur dan segenap kerendahan hati 

Karya ini kupersembahkan teruntuk: 

Ibu, Bapak dan kedua Kakakku tercinta atas 

pengorbanan dan do’a restunya demi 

kesuksesanku yang menjadi semangat dan 

inspirasiku untuk menyelesaikan karya ini 

 

 

 



 v

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat 

dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Penyusunan skripsi ini ditujukkan sebagai tugas akhir untuk memperoleh 

gelar Sarjana Psikologi di Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari 

bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini ucapan terima kasih penulis 

sampaikan kepada: 

1. Drs. Hardjono, M.Pd. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Semarang. 

2. Dra. Tri Esti Budiningsih, Ketua Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Semarang. 

3. Ibu Siti Nuzulia, S. Psi, M. Si dan bapak Sugeng Hariyadi M.S. selaku dosen 

pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya serta 

memberikan dukungan dan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Ibu Liftiah, S.Psi., M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan 

masukan dalam rangka penyempurnaan skripsi.  

5. Bapak Amri Hana Muhammad, S.Psi yang selalu mau meluangkan waktu 

untuk memberikan saran dan kritik kepada penulis di saat proses penulisan 

skripsi ini. 



 vi

6. Seluruh staf pengajar jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu pendidikan Universitas 

Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis melaksanakan 

studi. 

7. Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang yang dengan 

senang hati bersedia menjadi subjek penelitian, terimakasih atas 

partisipasinya. 

8. Khusus buat Ibu dan Bapakku tercinta terima kasih atas semua bantuannya 

selama penulis membuat skripsi ini dari awal sampai akhir. 

9. Mbak Citra dan mbak Niken tercinta terima kasih atas dukungan, doa, serta 

kasih sayang yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi 

ini. 

10. Aru-Q terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini,terima kasih mau 

mendengarkan keluh kesah penulis selama proses pembuatan skripsi ini. 

11. Azka, Ria, Lina, Gita, Sahma, Lala, Anggie, Okta dan semua teman-teman 

Psikologi angkatan 2004 kelas A dan B yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu karena keterbatasan. Terima kasih telah setia memberi semangat agar 

penulis tidak pernah putus asa, menemani penulis selama menyelesaikan studi 

di Semarang dan menghibur penulis disaat kebosanan. 

12. Ayu dan Rina, terima kasih karena mau membantu dan menemani ketika 

penulis mencari semua materi yang berkaitan dengan trust. 

13. Teman-teman di kos OmahQ terimakasih atas semua bantuan  dan 

persaudaraannya selama ini. 



 vii

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu di sini, baik 

secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam 

menyelesaikan skripsi ini.  

Semoga skripsi ini dapat menambah wacana dan bermanfaat bagi dunia 

pendidikan serta dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kepada semua pihak 

yang telah membantu, terima kasih banyak, Semoga amal dan segala kebaikan 

mendapat balasan dan rahmat yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap 

karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang budiman. 

 

      Semarang,     Februari 2009 

 

       Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 viii

ABSTRAK  
 

Komala Dewi, Ratih. 2008. Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) 
Perusahaan Djarum Terhadap Trust In Brand Rokok Djarum (Penelitian Pada 
Mahasiswa Fakultas Teknik UNNES Tahun Akademik 2008/2009). Skripsi, 
Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 
Skripsi ini di bawah bimbingan Siti Nuzulia, S. Psi., M. Si. dan Drs. Sugeng 
Haryadi, M.Si. 
 
Kata kunci: Corporate Social Responsibility dan Trust in Brand 

 
Penelitian ini dilatar belakangi karena makin maraknya perusahaan yang 

melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social 
responsibility) terhadap konsumen maupun masyarakat sekitar perusahaan demi 
menarik perhatian konsumen. Djarum adalah salah satu perusahaan rokok terbesar 
di Indonesia yang juga ikut melakukan corporate social responsibility tersebut. 
Dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan Djarum tersebut, dapat 
meningkatkan rasa percaya konsumen pada merek rokok Djarum atau trust in 
brand. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada pengaruh antara 
corporate social responsibility yang telah dilakukan Djarum dengan kepercayaan 
pada merek Djarum yang ada di masyarakat. 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Responden dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa berjenis kelamin laki-laki yang ada di Fakultas 
Teknik, Universitas Negeri Semarang yang telah merokok Djarum minimal satu 
tahun. Teknik pengambilan sampel menggunakan purpossive sampling yang 
merupakan pengambilan sampel dari semua anggota populasi yang mempunyai 
ciri-ciri tertentu yang mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri populasi yang 
sudah diketahui sebelumnya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
sebanyak 128 orang mahasiswa laki-laki yang berbeda jurusan di Fakultas Teknik, 
Universitas Negeri Semarang.  

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
skala. Skala corporate social responsibility terdiri dari 53 aitem, skala trust in 
brand terdiri dari 49 aitem, yang disusun oleh peneliti. Setelah dilakukan ujicoba 
diperoleh 45 aitem skala corporate social responsibility dan 42 aitem trust in 
brand yang sahih dengan nilai validitas terendah sebesar 0,014 dan 0,157. 
Reliabilitas skala corporate social responsibility sebesar 0,925 dan trust in brand 
sebesar 0,928. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
teknik regresi. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate social responsibility 
Djarum yang berada dalam kategori sangat rendah sebanyak 0 % atau 0 
responden, pada kategori rendah 0 % atau 0 responden, pada ketegori sedang 
sebanyak 0 % atau 0 responden, pada kategori tinggi sebanyak 0,78 % atau 1 
responden, pada kategori sangat tinggi sebanyak 99,22 % atau 127 responden. 
Sedang trust in brand rokok Djarum yang berada dalam kategori sangat rendah 
sebanyak 0 % atau 0 responden, pada kategori rendah sebanyak 0 % atau 0 
responden, pada kategori sedang sebanyak 0 % atau 0 responden, pada kategori  
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tinggi sebanyak 3,91 % atau 5 responden, serta pada kategori sangat tinggi 
sebanyak 96,09 % atau 123 responden. Jadi persepsi responden mengenai 
sumbangan yang telah diberikan pada kegiatan corporate social responsibility 
atau tanggung jawab sosial perusahaan Djarum untuk meningkatkan kepercayaan 
konsumen pada merek (trust in brand) rokok Djarum sebesar 33,60%. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada “pengaruh CSR 
Djarum terhadap trust in brand rokok Djarum”. Semakin tinggi CSR Djarum 
maka semakin tinggi trust in brand rokok Djarum, dan sebaliknya, semakin 
rendah CSR Djarum maka semakin rendah trust in brand rokok Djarum. Saran 
yang dapat peneliti berikan untuk perusahaan adalah dari kegiatan CSR yang 
mampu Djarum lakukan, akan memberikan sumbangan yang besar demi 
peningkatan rasa percaya konsumen pada rokok Djarum. Ketika kepercayaan pada 
merek semakin tinggi, maka PT. Djarum pula yang akan meraih keuntungan 
karena konsumen merasa rokok Djarum pantas untuk dikonsumsi. Jadi, Djarum 
disarankan untuk lebih meningkatkan kegiatan CSR demi terwujudnya 
kepercayaan pada merek Djarum. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin maju membawa perubahan pola 

konsumsi yang sangat besar di dalam kehidupan konsumen. Proses pemenuhan 

kebutuhan pun semakin diiringi dengan pembuatan keputusan pembelian yang 

matang sehingga konsumen lebih berhati-hati dalam pembelian suatu produk. 

Usaha membangun kepercayaan pada merek merupakan investasi yang 

membutuhkan modal cukup besar untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. 

Konsumen dapat mengenal suatu produk atau jasa melalui merek. Melalui  

merek pula, konsumen dapat membedakan antara produk dan jasa yang satu  

dengan yang lainnya. Merek merupakan intangible asset yang nilainya lebih  

mahal dan lebih berharga dibandingkan asset-aset fisik seperti luas bangunan  

pabrik-pabrik maupun mesin-mesin produksi yang canggih. Merek juga  

memiliki tanggapan potensial untuk memunculkan pengaruh dan kepercayaan dari  

konsumen.  Merek bukan hanya sekedar nama. Merek bukan hanya logo atau 

simbol. Merek adalah segalanya. Bagi Kartajaya (2004), merek adalah indikator 

value yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan; merek menjadi “alat ukur” 

bagi kualitas value yang ditawarkan oleh perusahaan (Kasali, 2008). 

Sebuah merek seringkali diasosiasikan dengan produk atau jasa di mana  

merek tersebut digunakan. Konsumen cenderung membeli produk atau jasa yang  
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telah mereka kenal atau memiliki pengalaman dalam mengkonsumsinya daripada  

mencoba merek baru yang sama sekali belum pernah mereka dengar. 

Penyebabnya adalah konsumen tersebut merasa nyaman dengan merek yang 

sudah lama dikenalnya dan malas untuk mencoba merek yang baru. Tingkat 

kepercayaan konsumen terhadap merek lama tersebut disebabkan oleh karena 

merek tersebut telah berhasil memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Pada 

akhirnya, konsumen tersebut memiliki keterikatan terhadap merek tersebut dan 

memunculkan pembelian ulang terhadap merek tersebut. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa branding atau pemerekan merupakan 

strategi yang sangat penting bagi setiap orang yang berkiprah dalam bisnis. Brand 

(merek) adalah satu kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen seperti nama 

slogan, gambar atau desain, warna, yang membentuk persepsi, dan digunakan 

untuk membedakan antara satu produk atau perusahaan dengan pesaing-

pesaingnya (Kasali, 2008). Brand seharusnya disajikan secara konsisten dan perlu 

diremajakan dari masa ke masa. Brand juga dilindungi secara hukum, dari 

pemakaian secara tidak sah oleh pihak lain maupun penyelewengan oleh pihak 

lain agar produknya tampak lebih hebat, lebih baik, lebih asli, dan sebagainya 

(Kasali, 2008). Guna mencapai tujuan yang diinginkan, setiap nama merek perlu 

dipelihara, dijaga, diperkenalkan kepada pasar terus menerus, ditampilkan dan 

dihubungkan dengan mutu atau kejadian tertentu, yang menghasilkan citra yang 

lebih baik, lebih hebat, lebih kuat, lebih cepat dan sifat-sifat unggul lainnya 

(Kasali, 2008). 
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Brand adalah lambang sebuah kepercayaan. Merek yang sudah dikenal, 

konsumen setia tidak akan berlama-lama menunggu untuk membelinya. Sekali 

sudah percaya, pelanggan setia akan terus membelinya. Bahkan dalam banyak 

kasus, konsumen tidak ragu membeli barang dengan reputasi baik, berapapun 

harganya. Dengan kata lain, harga bukanlah penentu. Tetapi untuk sebuah produk 

yang tercela, atau tidak dikenal, hanya hargalah yang menjadi penentu dalam 

keputusan untuk membelinya. Konsumen akan menuntut harga yang murah atau 

diskon besar-besaran. Nilai merek menentukan kepercayaan terhadap produk dan 

besar marjin keuntungan yang dapat dipetik dari modal yang ditanam (Kasali, 

2008). 

Dalam membangun merek, produsen perlu menjaga dan menanam 

kepercayaan konsumen, yaitu dengan memilih bahan-bahan baku yang bermutu, 

menjaga proses produksi agar aman dan tidak bercacat, melakukan penelitian dan 

dan pengembangan produk secara ilmiah, melakukan pemeriksaan mutu secara 

berkala, dan berani menarik produk-produk cacat tanpa kompromi, serta 

melakukan audit terus menerus. Selain itu, produsen juga perlu menyampaikan 

proses produksinya secara terbuka kepada publik (Kasali, 2008). 

Di negeri yang masyarakatnya cenderung percaya pada produk yang sudah 

ada brand tetap penting. Namun menjadi lebih penting lagi di negara-negara yang 

masyarakatnya cenderung curiga terhadap produsen (low trust), yang social 

capital-nya belum terbentuk cukup kuat. Meski demokrasi dan hukum telah 

menjadi alat pembangunan yang sangat penting, Indonesia adalah negara yang 

masyarakatnya tergolong dalam low-trust, sehingga tekanan-tekanan politik, 
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unjuk kekuasaan (baik oleh kelompok-kelompok massa maupun media massa) 

masih dapat membentuk persepsi publik terhadap sebuah merek. Dalam 

masyarakat yang demikian, diperlukan sebuah strategi merek yang spektrumnya 

luas. Ini tidak hanya membutuhkan penandaan atau permerekan untuk produk, 

tetapi juga bagi pribadi (contoh: eksekutif puncak dan pemilik perusahaan) dan 

perusahaan (Kasali, 2008). 

Untuk tetap menjaga merek tersebut, perusahaan melakukan beberapa 

cara. Salah satu cara yang digunakan untuk tetap mempertahankan merek di mata 

konsumen adalah dengan melakukan kegiatan corporate social responsibility. 

Jauh sebelum istilah CSR dikenal, sejumlah perusahaan memang sudah 

mengandalkan program sosial sebagai program komunikasinya, melalui 

community relations/community development program. Cara itu umumnya 

dilakukan oleh perusahaan yang berbasis alam, seperti OGM (oil gas mining), 

perkebunan, pabrik-pabrik yang menghasilkan limbah, dan sebagainya. 

Perkembangan bisnis dan tuntutan global agar dunia usaha menjalankan bisnis 

secara sehat dan etis membuat kegiatan sosial pun makin beragam wujudnya. 

Mulailah industri-industri ”ringan” memasukkan Corporate Social Responsibility 

dalam program kampanye perusahaan (Rahman, 2008). 

Di Indonesia Corporate Social Responsibility merupakan konsep baru 

dalam tata kelola perusahaan. Corporate Social Responsibility (CSR) makin ramai 

diperbincangkan belakangan ini baik di kalangan masyarakat umum, dunia bisnis 

dan pemerintah. Istilah CSR sering kali digunakan secara bergantian dengan 

istilah lainnya seperti Corporate Citizenship, Corporate Ethics dan Corporate 
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Sustainability. Untuk penyederhanaan pembahasan kesemua istilah tersebut 

dianggap memiliki pengertian yang sama (Syafrani, 2008). 

Secara singkat, CSR mengandung makna bahwa, sama seperti individu, 

perusahaan memiliki tugas moral untuk berlaku jujur, mematuhi hukum, 

menjunjung integritas, dan tidak korupsi. CSR menekankan bahwa perusahaan 

harus mengembangkan praktik bisnis yang etis dan sustainable secara ekonomi, 

sosial dan lingkungan (Syafrani, 2008). Secara konseptual, penekanan CSR lebih 

pada program-program peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan. Bank 

Dunia mendefinisikan, CSR adalah komitmen bisnis untuk memberikan 

konstribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan 

para pegawai serta perwakilan, keluarga, komunitas setempat maupun masyarakat 

umum untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan cara-cara yang bermanfaat 

baik bagi bisnis maupun untuk pembangunan (Syafrani, 2008). 

Sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Prince of Wales 

International Bussiness Forum pada 2006, CSR memiliki beberapa pilar. Satu, 

building human capital, menyangkut kemampuan perusahaan untuk memiliki 

dukungan dari internal berupa SDM yang handal dan eksternal yaitu masyarakat 

sekitar. Dua, strengthening economies menyangkut upaya pemberdayaan ekonomi 

komunitas. Tiga, assessing social cohession, perusahaan harus menjaga 

keharmonisan dengan masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan konflik. Empat, 

encouraging good governance, yaitu pelaksanaan tata kelola perusahaan yang 

baik. Lima, protecting the environment. Pilar ini mengharuskan perusahaan untuk 

menjaga kelestarian lingkungan (Syafrani, 2008) .  
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Dengan demikian, CSR tidak sekedar bergerak di luar lingkungan 

perusahaan saja melainkan juga bergerak di dalam perusahaan meliputi tiga 

aktivitas yang tidak bisa dipisahkan yaitu, pertama, di tempat kerja mencakup 

keselamatan kerja, bantuan bagi pegawai yang mengalami musibah, fasilitas 

kesehatan, dana pensiun, soft loan, pengembangan skill pegawai dan kepemilikan 

saham. Kedua, menyangkut komunitas atau sosial yang bisa dilakukan dengan 

memberikan beasiswa dan melakukan pemberdayaan ekonomi secara 

berkelanjutan. Ketiga, berkaitan dengan lingkungan di mana perusahaan harus 

menjaga kelestarian lingkungan dan melakukan proses produksi yang ramah 

lingkungan (Syafrani, 2008). 

Meski relatif baru, promosi CSR di Indonesia perlu makin ditingkatkan. 

Selama ini tercatat berbagai kasus yang melanda dunia korporasi di Indonesia, 

baik yang dilakukan korporasi global maupun lokal. Misalnya, tingkat 

pengrusakan hutan yang makin memprihatinkan akibat penebangan hutan yang 

tidak terkendali menimbulkan sejumlah masalah sosial dan lingkungan yang 

serius. Contoh lain, kasus dari perusahaan yang memiliki CSR yang rendah di 

masyarakat adalah Lapindo dinobatkan sebagai perusahaan yang paling tidak 

bertanggung jawab sosial. Perusahaan ini mengalami kegagalan dalam menangani 

kasus kesalahan teknis yang mengakibatkan hampir seluruh wilayah di sekitar 

perusahaan tersebut terendam oleh lumpur, hingga sekarang kasus tersebut belum 

dapat ditangani dengan baik (Siahaan, 2008).  

Tuduhan pencemaran Teluk Buyat oleh PT. Newmont Minahasa Raya 

terselesaikan di pengadilan dengan keputusan ketidakbersalahan Newmont, 
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namun kampanye negatif terus saja dilakukan terhadap mereka.  Berbagai 

publikasi, terutama dari kalangan organisasi non-pemerintah (ornop), masih saja 

menyatakan bahwa Newmont adalah pencemar, tak peduli putusan pengadilan 

atau bukti-bukti ilmiah yang menentangnya (Siahaan, 2008).  

Beberapa dari perusahaan di seluruh Indonesia yang melaksanakan 

program CSR ini adalah pengusaha rokok. Rokok Indonesia memiliki cita rasa 

yang berbeda dengan rokok luar negeri yang biasa dikenal dengan nama rokok 

putih. Rokok Indonesia, yang dikenal dengan rokok kretek (clove cigarette), 

mempunyai cita rasa yang berbeda karena adanya pemanfaatan bahan baku 

cengkeh (sebagai tambahan aroma) selain tembakau sebagai bahan pokoknya. 

Dalam sejarah perkembangannya produksi rokok cenderung mengalami 

peningkatan (Sumarno, 1999). 

Tabel 1.1. Peringkat Sepuluh Besar Perusahaan Indonesia Versi Far Eastern 
Economic Review, 1999-2001 Th 2001, Tahun 2000, Tahun 1999  

Perusahaan Point 
 

Th 2001 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Th 2002 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
9 
- 
7 
10 

Th 2003 
2 
3 
6 
1 
5 
7 
- 
- 
- 
- 

Perusahaan 
Astra 

Indofood 
Sampoerna 

Gudang Garam 
Indosat 
Djarum  

Telkomsel 
Satelindo 

Sosro 
SCTV 

Point 
6.06 
5.9 
5.72 
5.55 
5.42 
5.1 
5.03 
4.97 
4.95 
4.94 

 

Dari tabel di atas, diketahui PT. Djarum termasuk dalam 10 besar 

perusahaan yang mampu berkinerja prima, menjadi pemasar terbaik. PT. Djarum 

menempati posisi ketiga dalam industri rokok kretek di Indonesia dengan jumlah 
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produksi 20,9 Miliar batang rokok dengan porsi SKM 9,3 Miliar batang (44,5%). 

Produk-produk Djarum disalurkan ke seluruh pelosok Indonesia dan mancanegara 

melalui jaringan distribusi terpadu dan terkomputerisasi yang dibangun untuk 

memberikan layanan profesional dan tepat waktu kepada para pelanggan 

(Sumarno, 1999). 

Kepedulian PT. Djarum telah dirintis jauh sebelum program Corporate 

Social Responsibility (CSR) banyak dikampanyekan di media massa. CSR 

merupakan program peduli lingkungan sosial yang diterapkan bagi perusahaan. 

Sejalan dengan program CSR, kepedulian lingkungan sosial PT. Djarum terus 

dikembangkan. Tidak hanya di Kota Kudus, tapi juga ke luar Kudus. Program 

CSR PT. Djarum salah satunya adalah dengan memberikan beasiswa pendidikan, 

baik kepada siswa atau pelajar dari keluarga karyawan maupun pelajar atau 

mahasiswa dari masyarakat umum di Indonesia. Hingga tahun 2007, sedikitnya 

5.447 mahasiswa dari 67 perguruan tinggi di Indonesia telah diberi beasiswa. 

Tidak hanya itu, dalam rangka berpartisipasi untuk pencerdasan bangsa, PT. 

Djarum juga mengadakan kelas les gratis bagi anak-anak warga sekitar. Program 

les tersebut melibatkan keluarga besar penerima beasiswa, khususnya mahasiswa 

(Jalal, 2008).  

Kepedulian dalam bidang olahraga yang merupakan bagian dari program 

CSR, telah dirintis sejak awal melalui pembinaan atlet bulu tangkis yang telah 

melahirkan atlet nasional. Keseriusan dalam membina atlet bulu tangkis ditandai 

pula dengan membangun gedung olahraga (GOR) khusus untuk pelatihan bulu 

tangkis senilai Rp. 35 Milliar. PT. Djarum saat ini memiliki GOR bulu tangkis 
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yang disebut-sebut GOR paling megah se-Asia. Alasan dibangun GOR bulu 

tangkis ini adalah untuk mencetak bibit-bibit pebulu tangkis handal seperti Alan 

Budikusuma, Haryanto Arby, dan lain-lain (Sonny, 2008). Untuk memberikan 

kualitas yang lebih bagus, PT. Djarum memanggil pelatih dari Cina. Juga 

memiliki lembaga pendidikan sepak bola untuk 200 anak yang memiliki minat 

dan bakat main sepak bola (Jalal, 2008).  

Pabrik rokok Djarum tak hanya memproduksi rokok, juga melahirkan atlet 

bulu tangkis maupun tenis meja bertaraf internasional. Bermula dari visi, akhirnya 

meraih prestasi. Itulah Klub Djarum Kudus. POR (Persatuan Olahraga) Djarum 

yang kini memayungi tujuh cabang olahraga, diantaranya bulu tangkis, bridge, 

tenis meja, sepakbola, bola voli, tenis dan catur (Welford, 1989). Djarum terus 

berusaha untuk lebih meningkatkan prestasi yang telah diraih tersebut. Namun, 

untuk mencapai prestasi puncak diperlukan dukungan ilmiah. Maka POR Djarum 

pun menerapkan program Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Pendekatan 

ilmiah terhadap olahraga bulu tangkis dimulai pada 1985. Pembinaan ditempuh 

secara sistematis dengan dasar-dasar ilmiah yang kuat. Untuk mendukung 

program ini pada 1985 dibentuk pusat latihan bulu tangkis di Jakarta (Welford, 

1989). 

Meski tak ada korelasi antara produk (rokok) dengan olahraga (prestasi), 

tapi orang dengan gampang bisa membaca aktivitas Djarum rersebut. Bulu tangkis 

adalah salah satu cabang olah raga yang menjadi kebanggaan Indonesia, yang 

sampai saat ini prestasinya masih punya pomor di dunia internasional. Dan Kudus 
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(Djarum) adalah salah satu sumber pemain bulu tangkis yang berkelas (Rahman, 

2008). 

Ada pula program yang diselenggarakan oleh Djarum, yaitu Media 

Gathering Djarum Kudus adalah program yang digelar oleh PT. Djarum, dengan 

maksud untuk memperkenalkan bagaimana proses pembuatan produknya kepada 

seluruh media yang ada di Indonesia. (Sonny, 2008). Kepedulian dan tanggung 

jawab sosial lainya berupa sumbangan darah kepada PMI setempat melalui 

program donor darah. Melalui program donor darah ini, PT. Djarum pernah 

memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (Muri) dengan memperoleh 4.793 

kantong darah dari pendonor yang dilakukan dalam satu hari. Secara rutin, 

program donor darah dilakukan dalam tiga bulan sekali (Jalal, 2008). 

Sebagai salah satu kepedulian terhadap lingkungan sekitar, sejak tahun 

1977, PT. Djarum membangun green house di Desa Kaliputu, Kecamatan Kota, 

Kota Kudus, yakni pusat penyemaian (pembibitan) ratusan jenis tanaman, baik 

dalam kelompok tanaman besar (tahunan), bunga-bungaan, dan obat-obatan yang 

setiap periode tertentu terus diperbaharui dan ditambah jumlahnya (Jalal, 2008). 

Dalam kurun waktu 1980-1985, sebanyak 60.000 batang bibit pohon mangga 

dibagikan kepada masyarakat Kudus untuk ditanam di pekarangan rumahnya 

masing-masing. Gerakan tanam pohon mangga tersebut tidak sekadar untuk 

penghijauan, tapi memiliki manfaat lain, yaitu punya nilai ekonomi. Hasil panen 

buah mangga yang ditanam di pekarangan rumah itu nilainya pernah mencapai Rp 

2,5 miliar (Jalal, 2008). 
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Program penghijauan tersebut saat itu hanya sebagai wujud tanggung 

jawab sosial. Hal itu membuktikan, kepedulian PT. Djarum telah dirintis jauh 

sebelum program corporate social responsibility (CSR) yang baru beberapa tahun 

terakhir bisa didengar dan dilihat di berbagai media massa. CSR merupakan 

program peduli lingkungan sosial yang diterapkan perusahaan. Sejalan dengan 

program CSR, kepedulian lingkungan sosial PT. Djarum terus dikembangkan. 

Tidak hanya di Kota Kudus, tapi juga ke luar Kudus. Juga melibatkan siswa 

sekolah, yaitu dengan mengadakan "Temu Anak Lingkungan", yang tujuannya 

selain dalam rangka program penghijauan, juga untuk menumbuhkan kepedulian 

anak terhadap lingkungan (Jalal, 2008). 

Respon yang ada di masyarakat terhadap PT. Djarum pun sangat baik, 

terbukti dengan adanya jalinan kerjasama Djarum dengan seluruh Universitas 

yang ada di Indonesia. PT. Djarum sejak tanggal 19-21 November 2007 

menggelar program bakti pendidikan dengan melibatkan 67 perguruan tinggi di 

Indonesia. Acara yang dikemas dalam bentuk Forum Rektor itu juga 

mengumumkan penerima beasiswa (beswan) kepada sebanyak 405 orang untuk 

tahun 2008. Langkah ini akan meringankan tugas pemerintah, apalagi 

membekalinya dengan training dan kemampuan enterpreneurship (Utomo, 1007). 

Kunci utama dalam pemasaran terletak pada bagaimana cara mengetahui atau 

mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta menciptakan 

produk (barang dan jasa) yang dapat memuaskannya (Riorini, 2003; 147). 

Usaha PT. Djarum untuk terus memperbaiki produk terus ditingkatkan, 

dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak lain. Seperti kerjasama yang dijalin 
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dengan Universitas Negeri Semarang yaitu dengan mengadakan beasiswa yang 

diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi pun membuat citra rokok Djarum 

menjadi baik di mata mahasiswa. Dari usaha untuk terus memperbaiki kualitas 

produk serta citra baik perusahaan yang baik di mata konsumen, PT. Djarum 

melakukan berbagai kegiatan yang menyangkut dengan kesejahteraan lingkungan 

sekitar atau sering disebut dengan Corporate Social Responsibility atau tanggung 

jawab sosial perusahaan. 

CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar disinyalir karena 

ada tujuan-tujuan yang dapat dijumpai secara tampak maupun tidak tampak. 

Sebenarnya perusahaan besar ingin mendapat outcome. Salah satunya yang ingin 

diperoleh adalah trust in brand pada konsumen yang sudah menggunakan merek 

tersebut, maupun yang belum menggunakan merek yang bersangkutan. 

Studi mengenai CSR yang mempunyai pengaruh terhadap trust in brand 

belum banyak dilakukan di masyarakat. Dengan alasan tersebut peneliti ingin 

melakukan penelitian ini. Guna menunjang ini,  peneliti telah melakukan 

penelitian awal dengan cara melakukan wawancara dengan sejumlah mahasiswa 

laki-laki yang merokok mengenai pendapat mereka tentang PT. Djarum serta 

produk yang dihasilkan perusahaan rokok tersebut.  

Wawancara ini dilakukan kepada 35 orang mahasiswa laki-laki di 

Universitas Negeri Semarang yang tersebar di setiap Fakultas, yaitu Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Sastra, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik. Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ekonomi, 

Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Fakultas Hukum. Dari hasil wawancara tersebut, 
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dapat dijelaskan bahwa hampir dari 35 orang yang menjadi subjek wawancara 

pernah merokok dengan produk rokok Djarum.  

Dari penjelasan subjek yang diwawancara, didapatkan bahwa alasan 

merokok produk Djarum dikarenakan PT. Djarum telah lama ada di dunia bisnis 

rokok, itu yang menyebabkan subjek percaya rasa rokok Djarum dapat 

diandalkan. Kepercayaan bahwa PT. Djarum mampu memberikan kualitas yang 

baik pada rokok yang dihasilkan telah tertanam dalam benak subjek. Macam-

macam jenis rokok yang dikeluarkan oleh Djarum juga membuat subjek selalu 

ingin mencoba rasa dari rokok tersebut, kemudian harga yang terjangkau juga 

menjadi pertimbangan subjek untuk membeli produk rokok Djarum. 

Setelah observasi awal yang dilakukan peneliti, diperoleh bahwa sebagian 

perokok adalah laki-laki. Oleh karenanya, peneliti menetapkan Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Semarang yang sebagian besar mahasiswanya berjenis kelamin 

laki-laki layak untuk diangkat sebagai sampel penelitian ini. Alasan dari peneliti 

memilih Fakultas Teknik UNNES adalah karena dari data yang didapat dari 

Sistem Informasi Akademik Terpadu UNNES, jumlah mahasiswa yang memiliki 

jumlah mahasiswa laki-laki terbanyak adalah Fakultas Ilmu Keolahragaan dan 

Fakultas Teknik. Peneliti tidak memilih Fakultas Ilmu Keolahragaan sebagai 

populasi penelitian dikarenakan mahasiswa fakultas tersebut dianjurkan tidak 

merokok oleh berbagai pihak. Sebab mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan 

memerlukan stamina yang lebih, dan merokok terbukti tidak baik untuk 

kesehatan. Untuk itu peneliti memutuskan mengambil Fakultas Teknik sebagai 
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populasi penelitian. Data yang diperoleh dari Fakultas Teknik, ada 1.376 orang 

mahasiswa laki-laki yang terhitung dalam registrasi tahun akademik 2008/2009.  

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema penelitian di atas 

antara lain: 

a. Judul: “Biaya Tanggung Jawab Sosial Sebagai Tax Benefit”. 

Penelitian di atas yang dilakukan oleh Mangoting (2007:41) 

menyimpulkan tanggung jawab sosial adalah bentuk pertanggungjawaban 

perusahaan terhadap lingkungan dimana perusahaan itu berada. Bentuk-

bentuk tanggung jawab sosial ini misalnya perlindungan lingkungan, jaminan 

kerja, hak azasi manusia, interaksi dan keteribatan perusahaan dengan 

masyarakat, standar usaha, pasar, pengembangan ekonomi dan badan usaha, 

perlindungan kesehatan, kepemimpinan dan pendidikan, bantuan bencana 

kemanusiaan. 

Hubungan penelitian ini dengan variabel penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah kegiatan CSR sangat penting dilakukan oleh tiap perusahaan. 

Sebab CSR adalah bentuk tanggung jawab perusahaan pada lingkungan 

sekitar. Perusahaan dianjurkan untuk memiliki biaya yang telah disisihkan 

secara khusus demi melakukan tanggung jawab sosial kepada masyarakat 

ataupun kepada lingkungan sekitar. 

b. Judul: “Implementasi Corporate Social Responsibility Sebagai Keunggulan 

Kompetitif Perusahaan”. 

Penelitian di atas dilakukan oleh Rahman (2004; 44), diperoleh hasil yaitu 

melihat berbagai kasus antara perusahaan dan masyarakat yang muncul di 
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Indonesia, maka kecenderungan yang terjadi di dunia bisnis internasional 

seharusnya juga terjadi di dunia bisnis Indonesia, yaitu kecenderungan untuk 

menjadikan implementasi CSR sebagai keunggulan kompetitif perusahaan. 

Oleh karena itu, pemerintah, berbagai organisasi, perusahaan sendiri dan juga 

terutama masyarakat harus bersinergi untuk mewujudkannya. 

Telah disebutkan di atas bahwa penelitian dari Rahman menjadikan 

implementasi CSR sebagai keunggulan kompetitif setiap peruasahaan. 

Hubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan Rahman adalah perusahaan diharapkan 

mampu untuk mewujudkan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan pada 

masyarakat dan lingkungan sekitar. Dan sebaiknya pemerintah, berbagai 

organisasi, perusahaan yang bersangkutan dan masyarakat ikut membantu 

pelaksanaan CSR tersebut.  

c. Judul: “Kontribusi Involvement dan Trust In Brand Dalam Membangun 

Loyalitas Pelanggan”. 

Penelitian di atas telah dilakukan oleh Darsono (2005; 302) memperoleh 

hasil penelitian bahwa semakin tinggi trust in brand, semakin tinggi loyalitas 

konatif seseorang, yang selanjutnya akan menuntun orang tersebut untuk 

sampai pada loyalitas tindakan. Seseorang akan loyal terlebih dahulu pada 

aspek kognitifnya, kemudian pada aspek afektif, pada aspek konatif, dan 

akhirnya pada aspek perilaku atau tindakan. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Darsono, terdapat kaitan 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Ketika CSR dilakukan oleh sebuah 
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perusahaan tertentu, apakah akan mempengaruhi tingkat trust in brand pada 

konsumen atau tidak mempengaruhi sama sekali.  

d. Judul: “Pentingnya Karyawan dalam Pembentukan Kepercayaan Konsumen 

Terhadap Perusahaan Jasa”. 

Penelitian di atas dilakukan oleh Djati dan Ferrinadewi (2004; 120) 

diperoleh kesimpulan hasil yaitu kepercayaan dalam usaha jasa merupakan 

hal yang penting terutama pada jasa yang memiliki interaksi tinggi dengan 

konsumen. Tanpa rasa percaya konsumen akan kinerja jasa perusahaan maka 

sulit bagi perusahaan untuk memiliki konsumen yang memiliki komitmen 

mendalam dengan konsumen. Ketika perusahaan memiliki konsumen dengan 

komitmen yang tinggi maka boleh dikatakan perusahaan jasa tersebut 

memiliki kemampuan yang signifikan untuk bertahan dalam pasar yang terus 

berubah ini. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Djati dan Ferrinadewi 

kesimpulannya adalah sangat dibutuhkan rasa percaya konsumen pada kinerja 

sebuah perusahaan jasa, dan sangat sulit untuk mendapatkan komitmen 

mendalam dengan konsumen. Hubungan penelitian terdahulu ini dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti adalah peneliti ingin membuktikan tingkat 

kepercayaan pada merek oleh konsumen Djarum dengan kegiatan CSR yang 

dilakukan Djarum. Sebab di sini dikatakan bahwa untuk membuat konsumen 

memberikan komitmen yang tinggi pada perusahaan sangatlah sulit dilakukan 

oleh semua perusahaan.  
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e. Judul: “Kepercayaan Pembeli Terhadap Perusahaan Pemasok Dalam 

Hubungannya Dengan Antisipasi Pembelian Diwaktu Yang Akan Datang”. 

Penelitian di atas dilakukan oleh Riorini (2003; 162) menemukan bahwa 

terdapat hubungan antara reputasi dan ukuran suplier dengan kepercayaan 

perusahaan pembeli, serta kepercayaan perusahaan pembeli dengan antisipasi 

terhadap pembelian yang akan datang dengan menggunakan suplier yang 

sama. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Doney dan Cannon 

pada tahun 1997 yang menekankan bahwa proses untuk membangun 

kepercayaan konsumen adalah mahal, perlu waktu dan kompleks, di mana 

hasilnya merupakan ikatan yang kuat antara pembeli-penjual, sehingga “nilai 

kesetiaan” merupakan hal yang penting bagi supplier firm. 

Didapat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Riorini adalah 

sangat sulit untuk membangun kepercayaan para konsumen pada perusahaan 

maupun produk yang dihasilkan perusahaan tertentu. Perlu usaha khusus 

untuk membuat konsumen melakukan pembelian ulang dan itu dibutuhkan 

waktu yang cukup lama. Dengan hasil penelitian tersebut, peneliti berasaha 

menghubungkan dengan variabel CSR. Sebab CSR adalah bentuk salah satu 

usaha sebuah perusahaan untuk meningkatkan tingkat trust in brand pada 

konsumen. 

Dengan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti berminat untuk 

mengangkat ”Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan 

terhadap Trust in Brand Rokok Djarum”. 
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1.2 Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Bagaimana Corporate Social Responsibility PT. Djarum yang dimiliki di 

mata konsumennya, 

(2) Bagaimana Trust in Brand produk Djarum di mata konsumennya, 

(3) Adakah hubungan antara Corporate Social Responsibility  dan Trust in 

Brand. 

1.3 Penegasan Istilah 

(1) Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility 

(CSR) adalah kepedulian organisasi bisnis atau sebuah perusahaan untuk 

bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan 

publik eksternal. Kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk lebih 

mensejahterakan masyarakat sekitar perusahaan. 

(2) Kepercayaan merek (trust in brand) adalah keadaan di mana konsumen 

mempunyai keyakinan pada keterhandalan suatu merek tertentu, yang diikuti 

dengan kesediaan untuk mempercayai atau mengandalkan merek tersebut. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Mengetahui Corporate Social Responsibility PT. Djarum yang dimiliki di 

mata konsumennya, 

(2) Mengetahui Trust in Brand produk Djarum di mata konsumennya, 
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(3) Mengetahui adakah hubungan antara Corporate Social Responsibility  dan 

Trust in Brand. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat praktis 

maupun manfaat teoritis. 

(1) Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan bagi ilmu pengetahuan, terutama Psikologi Sosial serta Psikologi 

Industri dan Organisasi mengenai pengaruh Corporate Social Responsibility 

(CSR) perusahaan rokok Djarum terhadap kepercayaan merek rokok Djarum, 

(2) Manfaat secara praktis 

a. Bagi produsen atau organisasi 

Organisasi akan memperoleh gambaran bagaimana Trust in Brand dan 

respon yang dimiliki produsen di mata konsumen, diharapkan dari data 

tersebut akan menjadi rekomendasi perusahaan untuk melakukan atau 

bentuk promosi yang digunakan 

b. Bagi pemerintah 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sosialisasi mengenai CSR yang 

dilakukan produsen untuk konsumen dan masyarakat. 

c. Bagi konsumen 

Memperoleh informasi mengenai Corporate Social Responsibility yang 

dilakukan oleh Djarum. 
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1.6 Garis Besar dan Sistematika Skripsi 

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai isi skripsi ini, maka 

dibawah ini disajikan secara garis besar sistematika skripsi dengan bagian-

bagiannya yaitu: 

1.6.1 Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi terdiri dari judul, abstrak, pengesahan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran-

lampiran. 

1.6.2 Bagian Isi Skripsi 

Bagian dari isi skripsi terdiri dari lima bab yang berisi sebagai berikut: 

Bab 1 Pendahuluan 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan, 

penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

Bab 2 Landasan Teori dan Hipotesis 

Bab ini terdiri dari landasan teori yang berisi semua teori-teori yang 

berkaitan dengan variabel bebas dan variabel tergantung pada judul yang 

diambil yaitu tentang Corporate Social Responsibility (CSR) dan Trust in 

Brand. Lalu ada Hipotesis yang berisi uraian singkat yang disusun 

berdasarkan teori, menunjukkan hasil penelitian yang serupa dengan 

penelitian yang dilakukan. 
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Bab 3 Metode Penelitian 

Pada bab ini dibahas tentang identifikasi variabel, definisi operasional 

variabel, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, validitas dan 

reliabilitas, metode analisis data, uji coba penelitian (try out), perhitungan 

validitas, perhitungan reliabilitas dan penyusunan skala hasil try out. 

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini akan disajikan tentang deskripsi hasil penelitian dan 

pembahasan hasil penelitian serta temuan-temuan dalam penelitian. 

Bab 5 Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini disajikan simpulan dan saran yang diberikan berdasarkan 

hasil penelitian. 

1.6.3 Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi ini berisikan daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini akan dikemukakan tentang landasan teori yang mendasari 

dilakukannya penelitian ini.  Teori-teori yang digunakan sebagai landasan akan 

dapat mengarahkan alur berpikir dari proses penelitian yang dilakukan, sehingga 

akan memunculkan hipotesis yang selanjutnya akan diuji dalam penelitian ini. 

2.1  Trust in Brand 

2.1.1 Pengertian Trust in Brand 

Menurut Wikipedia Ensiklopedi, trust diartikan “confidence in or reliance 

on some person or quality” yaitu keyakinan pada atau kepercayaan pada 

seseorang atau kualitas tertentu.  Kemudian dalam Oxford Learner’s Pocket 

Dictionary dijelaskan arti dari trust adalah “strong belief in the honesty, godness, 

strength of...” yang berarti keyakinan yang kuat pada kejujuran, ketuhanan yang 

kuat pada hal tertentu. Sedangkan brand adalah “particular make of goods” yang 

berarti keterangan-keterangan yang membuat bagus, atau segala sesuatu yang 

mengenai benda atau barang, sering disebut dengan kata lain “merek”. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005; 2003) kepercayaan diartikan sebagai 

anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar-benar atau 

nyata.  

Menurut Griffin (dalam Rahmat, 2007; 129) percaya atau trust 

didefinisikan sebagai mengandalkan perilaku orang untuk mencapai tujuan yang 
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dikehendaki yang pencapaiannya tidak pasti dan dalam situasi yang penuh resiko. 

Kemudian merek menurut Lamb, dkk (2001; 421) adalah suatu nama, istilah, 

simbol, desain, atau gabungan keempatnya, yang mengidentifikasikan produk 

para penjual dan membedakannya dari produk pesaing. Sedangkan menurut 

Kohler (dalam Rahmat, 2007; 42) kepercayaan merupakan keyakinan bahwa 

sesuatu itu benar atau salah atas dasar bukti, sugesti otoritas, pengalaman atau 

intuisi. Lalu menurut Costabile (dalam Djati dan Ferrinadewi, 2004; 117) 

kepercayaan atau trust didefinisikan sebagai persepsi akan keterhandalan dari 

sudut pandang konsumen didasarkan pada pengalaman, atau lebih pada urut-

urutan transaksi atau interaksi yang dicirikan oleh terpenuhinya harapan akan 

kinerja produk dan kepuasan. 

Menurut Deutsch (dalam Djati dan Ferrinadewi, 2004; 117) 

mendefinisikan kepercayaan sebagai keyakinan suatu pihak akan menemukan apa 

yang diinginkan dari pihak lain bukan apa yang ditakutkan dari pihak lain. Mayer, 

Davis dan Scoorman (dalam Djati dan Ferrinadewi, 2004; 117) mendefinisikan 

bahwa kepercayaan adalah kemauan dari salah satu pihak untuk menjadi tidak 

berdaya (vulnerable) atas tindakan pihak lain. Moorman, Zaltman, dan Deshpande 

(1992) dalam Djati dan Ferrinadewi (2004; 117) memandang kepercayaan dari 

sisi psikologi. Kepercayaan didefinisikan sebagai suatu keyakinan dan kemauan, 

atau dapat juga disebut sebagai kecenderungan perilaku. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa trust in brand 

adalah persepsi akan keterhandalan suatu merek tertentu dari sudut pandang 
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konsumen, yang diikuti dengan kesediaan untuk mempercayai atau mengandalkan 

merek (nama, istilah, simbol, desain, atau gabungan keempatnya) tersebut. 

2.1.2 Aspek-aspek Trust in Brand 

Lau dan Lee (1999) dalam Tjiptono (2006; 392) menyebutkan beberapa 

aspek yang berperan penting dalam membentuk kepercayaan (trust) terhadap 

merek, diantaranya: 

(1) Merek yang Diprediksi (Brand Predictability) 

  Merek yang diprediksi (brand predictability) mengacu pada kemampuan 

konsumen untuk mengantisipasi  (dengan tingkat keyakinan yang reasonable) 

kinerja merek pada berbagai situasi pemakaian. Predictability bisa terbentuk 

sebagai hasil interaksi ulangan dan konsistensi tingkat kualitas produk.  

(2) Kesukaan Terhadap Merek (Brand Liking) 

 Kesukaan terhadap merek (brand liking) berkaitan dengan apakah merek 

tertentu disukai atau tidak oleh konsumen. Merek yang disukai merupakan 

konsep yang relatif, artinya individu mengetahui bahwa mereka menyukai 

suatu merek karena mereka memilih merek itu daripada merek yang lain. 

Konsumen biasanya membandingkan beberapa merek yang berbeda sebelum 

memutuskan merek produk yang akan dibeli.  

(3) Kompetensi Merek (Brand Competence) 

  Kompetensi merek (brand competence) mengacu pada kemampuan merek 

untuk memecahkan masalah konsumen dan memenuhi kebutuhan atau 

keinginan konsumen. Kompetensi merek ini bisa dinilai konsumen melalui 
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pengalaman pemakaian produk langsung maupun lewat komunikasi gethok 

tular (informasi dari mulut ke mulut). 

(4) Reputasi Merek (Brand Reputation) 

 Reputasi Merek (brand reputation) mengacu pada pendapat orang lain 

bahwa merek tertentu bagus dan andal. Reputasi merek ini bisa terbentuk 

melalui periklanan, public relation, kualitas produk, dan kinerja produk. 

(5) Kepercayaan Terhadap Perusahaan (Trust in the Company) 

Kepercayaan terhadap perusahaan (trust in the company) adalah tingkat 

kepercayaan konsumen terhadap perusahaan yang memiliki merek 

bersangkutan. 

2.1.3 Jenis-jenis Trust 

Berdasarkan definisi kepercayaan, baik trust maupun belief, mengandung 

unsur persepsi konsumen terhadap keterhandalan suatu objek (produk atau merek) 

dan kemauan atau kesediaan untuk mempercayai objek tersebut. Oleh karena itu, 

dalam penelitian ini istilah trust dan belief tidak dibedakan dalam penggunaan dan 

dapat diutarakan secara silih berganti. Mowen dan Minor (2002; 312) membagi 

kepercayaan ke dalam tiga jenis, yaitu : 

(1) Kepercayaan Atribut-Objek (Object-Attribute Beliefs) 

Pengetahuan tentang sebuah objek memiliki atribut khusus yang disebut 

kepercayaan atribut objek. Kepercayaan atribut objek menghubungkan 

sebuah atribut dengan objek, seperti seseorang, barang, atau jasa. Melalui 

kepercayaan atribut objek konsumen menyatakan apa yang mereka ketahui 

tentang sesuatu dalam hal variasi atribusinya seperti: harga, merek, ukuran, 
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dan lain sebagainya. Sebagai contoh: ada berapa jenis rokok Djarum yang ada 

di pasaran, berapa harga per bungkus rokok Djarum yang ada di pasaran, 

kandungan nikotin pada tiap bungkus rokok Djarum.  

Harga merupakan salah satu atribut paling penting yang dievaluasi oleh 

konsumen, dan manajer perlu benar-benar menyadari peran tersebut dalam 

pembentukan sikap konsumen (Mowen dan Minor, 2002; 318). Menurut 

Mowen dan Minor (2002; 318) harga dapat dipergunakan sebagai indikator 

pengganti kualitas produk, dengan hasil bahwa harga yang lebih tinggi 

dipandang positif oleh segmen pasar tertentu. Kemudian harga produk dapat 

memberikan baik pengaruh positif maupun negatif terhadap konsumen. 

(2) Kepercayaan Atribut-Manfaat (Attribute-Benefit Beliefs) 

Seseorang mencari produk atau jasa yang akan menyelesaikan masalah-

masalah mereka dan memenuhi kebutuhan mereka dengan kata lain, memiliki 

atribut yang memberikan manfaat yang dapat dikenal. Hubungan antara 

atribut dan manfaat ini menggambarkan jenis kepercayaan yang kedua, yang 

disebut kepercayaan atribut manfaat. Kepercayaan atribut manfaat merupakan 

persepsi konsumen tentang seberapa jauh sebuah atribut tertentu 

menghasilkan atau memberikan manfaat tertentu. Persepsi bahwa sebuah 

kendaraan yang dikendarai di tanah lapang memberikan pandangan yang 

lebih baik tentang jalan merupakan kepercayaan atribut manfaat. Contoh 

atribut manfaat misalnya: apakah mengetahui manfaat dari produk rokok 

Djarum. 
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(3) Kepercayaan Objek-Manfaat (Object-Benefit Beliefs) 

Jenis kepercayaan ketiga dibentuk dengan menghubungkan objek dan 

manfaatnya. Kepercayaan objek manfaat merupakan persepsi konsumen 

tentang seberapa jauh produk, orang atau jasa tertentu yang akan memberikan 

manfaat tertentu.  

       Atribut                                                     Manfaat   

                                       Kepercayaan    
                                    atribut manfaat                                                    

 
  
 
 
 
        Kepercayaan                  Kepercayaan 
        objek atribut                  objek manfaat 
    

 

        

                                                          Objek 

Gambar 2.1. Pembentukan kepercayaan diantara objek, atribut dan manfaat    
 (Sunarto, 2003:154) 

 
 

Uraian gambar di atas adalah sebagai berikut : 

Kepercayaan atribut objek menghubungkan sebuah atribut dengan objek, 

seperti seseorang, barang, atau jasa. Jadi, kepercayaan bahwa sebuah kendaraan 

roda empat dikendarai pada jalan pedesaan merupakan kepercayaan atribut-objek. 

Melalui kepercayaan atribut-objek, konsumen menyatakan apa yang mereka 

ketahui tentang sesuatu dalam hal variasi atributnya. 

Kendaraan 
Roda 
Empat 

Kendaraan 
Jalan 

Pedesaan 

Kendaraan 
Sport 
Serba 
Guna 
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Seseorang mencari produk dan jasa yang akan menyelesaikan masalah-

masalah mereka dan memenuhi kebutuhan mereka, dengan kata lain memiliki 

atribut yang akan memberikan manfaat yang dapat dikenal. Hubungan antara 

atribut dan manfaat ini menggambarkan kepercayaan atribut-manfaat. Persepsi 

bahwa sebuah kendaraan yang dikendarai di tanah lapang memberikan pandangan 

yang lebih baik tentang jalan merupakan kepercayaan atribut manfaat. 

Jenis kepercayaan ketiga dibentuk dengan menghubungkan objek dan 

manfaatnya. Pada kasus kendaraan sport serba guna, kepercayaan objek manfaat 

akan timbul karena dengan membeli sebuah Ford Explorer atau Jeep Cherokee, 

individu akan memiliki pandangan yang sangat baik tentang jalanan. 

Kesimpulan dari penjelasan tentang jenis-jenis kepercayaan adalah 

kepercayaan atribut objek (object-atribute beliefs) menghubungkan sebuah atribut 

dengan objek, kepercayaan manfaat atribut (attribute benefit beliefs) merupakan 

persepsi konsumen tentang seberapa jauh sebuah atribut tertentu menghasilkan 

atau memberikan manfaat tertentu sedangkan kepercayaan manfaat objek (object 

benefit beliefs) merupakan persepsi konsumen tentang seberapa jauh produk, 

orang atau jasa tertentu yang akan memberikan manfaat tertentu. 

Menurut Fishbein dan Ajzen (1975) dalam Bar-Tal (1990; 13), 

kepercayaan dapat dibedakan berdasarkan pada asal pembentuknya, yaitu: 

(1) Kepercayaan deskriptif 

Kepercayaan deskriptif dibentuk berdasarkan pada dasar pengalaman 

langsung. Pengalaman ini diambil dari persepsi. Melalui indera, individu 

menyerap informasi yang bermanfaat sebagai dasar jenis kepercayaan ini. 
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(2) Kepercayaan inferensial 

Kepercayaan inferensial bergerak di luar kejadian yang langsung dapat 

diamati dan berdasarkan pada aturan logis yang menghasilkan kesimpulan. 

Kepercayaan ini terbentuk melalui pemikiran dan berdasar pada cerita-cerita 

yang dikumpulkan dari masa lalu. 

(3) Kepercayaan informasional 

Kepercayaan informasional terbentuk berdasarkan pada informasi yang 

diberikan oleh sumber luar, seperti perorangan, buku, televisi, radio, koran, 

atau majalah.  

2.1.4 Proses Terbentuknya Trust in Brand 

Doney dan Canon (1997) dalam Djati dan Ferrinadewi (2004; 119) 

menyatakan bahwa ada beberapa proses yang diperlukan untuk menumbuhkan 

trust in brand, yaitu: 

(1) Proses yang terkalkulasi 

Menurut proses ini, pihak tertentu yakin pada perilaku positif pihak lain 

ketika manfaat dari perilaku negatif pihak yang sama memiliki konsekuensi 

biaya yang lebih rendah. 

(2) Proses prediktif 

Kepercayaan menurut proses ini sangat bergantung pada kemampuan 

pihak tertentu untuk mengantisipasi perilaku pihak lainnya. 

(3) Proses kemampuan 

Proses ini berkaitan erat dengan perkiraan kemampuan pihak lain dalam 

memenuhi kewajibannya. 
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(4) Proses intensi 

Menurut proses ini, kepercayaan didasarkan pada tujuan dan intensi pihak 

lain. 

(5) Proses transfer 

Kepercayaan menurut proses ini mengacu pada nilai pihak lain diluar 

pihak-pihak yang terlibat dalam proses transfer. 

2.2  Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan) 
 

2.2.1 Pengertian Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab 

Perusahaan) 

Ide mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social 

responsibility) kini semakin diterima secara luas. Namun demikian, sebagai 

sebuah konsep yang masih relatif baru, CSR masih tetap kontroversial dikalangan 

pebisnis maupun akademisi (Suharto, 2007; 101). Ada dua kelompok ahli yang 

mendefinisikan corporate social responsibility secara berbeda. Perbedaan cara 

pendefinisian ini berdasarkan pada keluasan cakupan CSR. 

Kelompok pertama mengatakan bahwa corporate social responsibility 

(CSR) merupakan kegiatan yang dilakukan selain eksternal juga internal 

organisasi. Tokoh yang mendukung pada kelompok ini antara lain Mangoting 

(2007; 36) yang mengungkapkan CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, 

khususnya (bukan hanya) perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap 

konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala 

aspek operasional perusahaan. Corporate social responsibility dinyatakan sebagai 

proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan untuk meraih 
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keuntungan, baik internal (pekerja, shareholder), maupun eksternal (kelembagaan 

pengaturan umum, anggota-anggota komunitas, kelompok komunitas sipil dan 

perusahaan lain). 

Tokoh selanjutnya adalah Baker (dalam Mangoting, 2007; 36), CSR 

adalah bagaimana cara perusahaan mengelola proses bisnisnya untuk 

menghasilkan segala hal yang positif yang berpengaruh terhadap lingkungannya. 

CSR dapat dikatakan sebagai cara perusahaan mengatur proses produksi yang 

berdampak positif pada komunitas. Kemudian Susanto (2003; 8) Corporate Social 

Responsibility (CSR) adalah suatu konsep yang berkaitan dengan tanggung jawab 

sebuah perusahaan terhadap karyawan dan lingkungan. 

Jadi menurut kelompok pertama ini, cakupan CSR tidak hanya pada 

eksternal organisasi yang berkaitan dengan masyarakat luas. Namun juga cakupan 

pada internal organisasi tersebut (misalnya karyawan dan para pemegang saham 

yang ada pada perusahaan). 

Kelompok kedua mengatakan cakupan sasaran CSR adalah pihak eksternal 

organisasi saja. Bukti keberadaan kelompok ini adalah dengan adanya tokoh yang 

menyebutkan pendapat mengenai hal tersebut. Tokoh yang mendukung pada 

kelompok ini antara lain Andi Firman (dalam Mangoting, 2007; 36), CSR adalah 

suatu konsep yang bermaterikan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh 

perusahaan kepada masyarakat luas, khususnya di wilayah perusahaan tersebut 

beroperasi.  

Tokoh kedua adalah Schermerhorn (dalam Suharto, 2007; 102) 

mendefinisikan CSR sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak 
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dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan 

kepentingan publik eksternal. Tokoh selanjutnya adalah Nuryana (dalam Suharto, 

2007; 102) mengatakan bahwa secara konseptual, CSR adalah sebuah pendekatan 

di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan 

interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan 

prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Kemudian tokoh berikutnya adalah Williams 

(2001; 116). Beliau mengatakan CSR adalah kewajiban perusahaan untuk 

merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan melaksanakan tindakan yang 

memberikan manfaat kepada masyarakat.    

Tokoh lain yang menyebutkan cakupan sasaran CSR adalah pihak 

eksternal organisasi saja adalah Lamb (2001; 109), menurutnya CSR merupakan 

perhatian pelaku bisnis terhadap kesejahteraan masyarakat. Perhatian ini 

diperlihatkan oleh para manajer yang mempertimbangkan kepentingan jangka 

panjang perusahaan sekaligus relasi perusahaan dengan masyarakat tempat dia 

beroperasi. Kemudian tokoh Ferrell (2005; 293) CSR adalah konsep luas yang 

berhubungan dengan kewajiban organisasi untuk memaksimalkan pengaruh 

positifnya pada masyarakat dan pada saat yang bersamaan meminimalkan 

pengaruh negatifnya. Jadi kesimpulan dari kelompok kedua ini, cakupan CSR 

hanya pada eksternal organisasi yang berkaitan dengan masyarakat luas. 

Bila dibandingkan terdapat perbedaan hal yang mendasar, yaitu pada 

cakupan yang eksternal. Pada penelitian ini, peneliti lebih mengarah pada kegiatan 

CSR yang secara eksternal untuk kesejahteraan masyarakat. Alasan yang 

mendasarinya adalah bahwa peneliti akan menghubungkan kegiatan CSR ini 
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dengan trust in brand yang respondennya adalah masyarakat luas yang diduga 

responden tidak banyak tahu tentang seluk beluk mengenai perusahaan. Dan 

selanjutnya di bawah ini yang akan dijelaskan oleh peneliti adalah CSR yang 

bersifat eksternal.  

2.2.2 Macam-macam CSR Eksternal 

Menurut Suharto (2007; 103) CSR memiliki nama lain yang mempunyai 

kemiripan atau bahkan identik dengan investasi sosial perusahaan (corporate 

social incestment/investing). Kegiatan CSR atau CSI ini mencakup pemberian 

perusahaan (corporate giving), kedermawanan perusahaan (corporate 

philantropy), relasi kemasyarakatan masyarakat perusahaan (community 

development) dan pengembangan masyarakat (community development). 

 

Gambar 2.2. Hubungan antara CSR dengan Pemberian Perusahaan, 
Kedermawanan Sosial, Relasi Kemasyarakatan Perusahaan, dan Pengembangan 

Masyarakat 
 

Penjelasan dari gambar di atas adalah perusahaan melakukan program 

CSR yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan bisnisnya. 
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Kegiatan CSR memiliki pendekatan yang relatif berbeda-beda. Beberapa nama 

lain yang memiliki kemiripan atau bahkan identik dengan CSR adalah investasi 

sosial perusahaan (corporate social investment atau investing). Kemudian 

kegiatan dari CSR tersebut adalah pemberian perusahaan (corporate giving), 

kedermawanan perusahaan (corporate philantropy), relasi kemasyarakatan 

perusahaan (corporate community relations), dan pengembangan masyarakat 

(community development). 

Pengembangan masyarakat menurut Saidin dan Abidin (dalam Suharto, 

2007; 109) berangkat dari pendayagunaan hibah pembangunan yang dicirikan 

oleh adanya langkah proaktif beberapa pihak dan kemampuan mereka dalam 

mengelola program dalam merespon kebutuhan masyarakat di suatu tempat. 

Hibah pembangunan merujuk pada bantuan selektif kepada satu lembaga nirlaba 

yang menjalankan satu kegiatan yang sejalan dengan pemberi bantuan yang dalam 

hal ini adalah perusahaan. Sedangkan kegiatan-kegiatan amal atau karitatif yang 

bergaya sinterklas, lebih banyak didorong oleh motivasi karitatif dan 

pendayagunaan hibah sosial. Hibah sosial adalah bantuan kepada satu lembaga 

sosial guna menjalankan kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan, sedekah, atau 

kegiatan untuk kemaslahatan umat dengan hak pengelolaan hibah sepenuhnya 

pada penerima. 

2.2.3 Komponen Corporate Social Responsibility 

CSR merupakan perhatian pelaku bisnis terhadap kesejahteraan 

masyarakat. Perhatian ini diperlihatkan oleh para manajer yang 

mempertimbangkan kepentingan jangka panjang perusahaan sekaligus relasi 
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perusahaan dengan masyarakat tempat dia beroperasi (Lamb, 2001; 109). Ada 

empat komponen secara keseluruhan dalam CSR (Lamb, 2001; 109), yaitu:  

(1) Tanggung Jawab Ekonomi 

Menurut Ferrell (2005; 293) semua perusahaan harus bertanggung jawab 

pada para stockholdernya yang memiliki kepentingan besar untuk memajukan 

prosedur akunting yang sesuai, informasi yang tepat tentang konerja 

perusahaan yang sedang terjadi dan kinerja yang diharapkan, dan tentu saja 

menghasilkan laba dari investasi mereka. Tujuan ekonomi untuk 

menghasilkan laba ini juga harus memberikan pelayanan bagi para karyawan 

dan masyarakat dalam skala besar karena pengaruhnya pada ketenagakerjaan 

dan tingkat penghasilan sehingga perusahaan tersebut akan dianggap rumah 

bagi mereka (Ferrell, 2005; 293). Sedangkan menurut Williams (2001; 124) 

tanggung jawab ekonomi adalah harapan bahwa perusahaan akan 

menghasilkan keuntungan dengan memproduksi barang atau jasa yang 

bernilai, 

(2) Tanggung Jawab Hukum  

Menurut Lamb (2001; 111) hukum adalah kodifikasi apa yang benar dan 

salah dalam masyarakat. Bermain dengan aturan-aturan yang ditetapkan 

dalam permainan. Tanggung jawab hukum menurut Williams (2001; 124) 

adalah harapan bahwa perusahaan akan mematuhi hukum dan peraturan 

masyarakat ketika mereka berusaha memenuhi tanggung jawab ekonomi, 

 

 



36 
 

 

(3) Tanggung Jawab Etika  

Etika pemasaran mengacu pada prinsip-prinsip dan standar yang 

menentukan pelaksanaan pemasaran yang dapat diterima seperti yang 

ditentukan oleh masyarakat, peraturan pemerintah, kelompok kepentingan 

pribadi, pesaing dan perusahaan itu sendiri (Ferrell, 2005; 293). Menurut 

Lamb (2001; 111) tanggung jawab etika adalah menjadi etis. Melakukan apa 

yang benar, adil, dan wajar, menghindari kerusakan.  

Williams (2001; 125) menjelaskan bahwa tanggung jawab etika adalah 

harapan masyarakat bahwa organisasi tidak akan melanggar prinsip-prinsip 

benar dan salah yang telah diterima ketika menjalankan usaha. Karena 

stakeholder yang berbeda mungkin tidak setuju tentang apa yang etis atau 

tidak, memenuhi tanggung jawab etika lebih sulit daripada memenuhi 

tanggung jawab ekonomi atau hukum, 

(4) Tanggung Jawab Filantropis 

Tanggung jawab filantropi menurut Ferrell (2005; 295) adalah bagaimana 

menjadi warga yang baik. Menyumbangkan sumber daya bagi masyarakat, 

meningkatkan kualitas hidup. Aktivitas filantropi membuat sarana pemasaran 

yang sangat baik. Menganggap filantropi perusahaan sebagai sarana 

pemasaran mungkin akan tampak seperti sesuatu yang tidak masuk akal, 

tetapi ini menunjukkan tentang realitas bahwa filantropi merupakan hal yang 

sangat baik untuk perusahaan. Sedangkan menurut Lamb (2001; 111) 

tanggung jawab filantropis adalah menjadi perusahaan yang baik, 
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memberikan konstribusi sumber daya kepada komunitas, dan meningkatkan 

kualitas hidup. 

Menurut Bank Dunia oleh Martanti (dalam Mangoting, 2007; 37), 

tanggung jawab sosial perusahaan terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu 

perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak azasi manusia, interaksi dan 

keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, standar usaha, pasar, pengembangan 

ekonomi dan beban usaha, perlindungan kesehatan, kepemimpinan dan 

pendidikan, bantuan bencana kemanusiaan.  

 

Gambar 2.3. Piramida Corporate Social Responsibility 

Penjelasan dari gambar piramida CSR di atas adalah model yang 

menunjukkan susunan CSR yang terdiri tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, 

dan filantropis, dan bahwa kinerja perusahaan menjadi dasar bagi keseluruhan 

struktur tersebut. Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah pada saat bersamaan, 

ketika perusahaan mengejar laba (tanggung jawab ekonomi), akan tetapi, 

perusahaan juga diharapkan untuk mematuhi hukum (tanggung jawab hukum); 

untuk melakukan apa yang benar, adil, dan jujur (tanggung jawab etika); dan 
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menjadi warga negara perusahaan yang baik (tanggung jawab filantropis). 

Keempat komponen ini berbeda tetapi secara bersama-sama membentuk satu 

keutuhan (Lamb, 2001; 109).  

Perusahaan hanya dapat hidup dalam masyarakat yang terorganisir. Dalam 

suatu masyarakat di mana setiap orang memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa 

menggunakan sama sekali bantuan pihak lain maka dalam masyarakat seperti itu 

perusahaan tidak mempunyai tempat untuk hidup. Sehubungan dengan itu, maka 

setiap perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan kontribusi positif 

bagi masyarakat dan lingkungannya (Bangun, 1989; 9). 

Tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat, pemerintah dan 

lingkungannya (Bangun, 1989; 9) pada pokoknya berasal dari dua sumber. 

Pertama, tanggung jawab terjadi karena diharuskan oleh hukum, serta kedua 

tanggung jawab yang dilakukan semata-mata secara sukarela karena hal itu 

dianggap sebagai sesuatu yang penting dalam rangka mempertahankan struktur 

dan keadaan yang memungkinkan perusahaan tetap hidup dan berkembang. CSR 

bukanlah sesuatu yang statis tetapi penuh dengan dinamika. Sifat, jenis dan ruang 

lingkupnya dapat berubah dan berkembang dari waktu kewaktu sesuai dengan 

perubahan dan perkembangan lingkungannya. 

Dari penjelasan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa setiap perusahaan 

mempunyai kewajiban untuk memberikan konstribusi positif kepada masyarakat 

dan lingkungannya. Tanggung jawab sosial bukanlah sesuatu yang statis tetapi 

penuh dengan dinamika. Sifat, jenis dan ruang lingkupnya dapat berubah dan 
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berkembang dari waktu kewaktu sesuai dengan perubahan dan perkembangan 

lingkungannya.  

2.2.4 Prinsip Dasar Corporate Social Responsibility (CSR) 

Perusahaan tidak berfungsi secara terpisah dari masyarakat sekitarnya. 

Kemampuan perusahaan untuk bersaing sangat tergantung pada keadaan lokasi di 

mana perusahaan itu beroperasi (Suharto, 2007; 104). Menurut Carrol (dalam 

Suharto, 2007; 104) CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga 

prinsip dasar yang dikenal dengan istilah Triple Bottom Lines, yaitu 3P: 

(1) Profit  

Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi 

yang memungkinkan untuk tetap terus beroperasi dan berkembang, 

(2) People 

Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. 

Beberapa perusahaan mengembangkan program tanggung jawab sosial 

perusahaan, seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, 

pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi 

lokal, dan bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai skema 

perlindungan sosial bagi warga setempat, 

(3) Plannet  

Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan 

keragaman hayati. Beberapa program tanggung jawab sosial perusahaan yang 

berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, 



40 
 

 

penyediaan sarana air bersih, perbaikan pemukiman, pengembangan 

pariwisata (ekoturisme). 

Kesimpulan dari keterangan yang ada di atas adalah kepedulian 

perusahaan didasari oleh tiga prinsip dasar, yaitu Profit (perusahaan berorientasi 

mencari keuntungan ekonomi untuk tetap terus beroperasi dan berkembang), 

People (perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia), 

dan Plannet (perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan 

keragaman hayati). 

2.2.5 Model Corporate Social Responsibility 

Perusahaan memiliki pola ataupun model yang sering diterapkan pada 

perusahaan sendiri guna menunjang jalannya kelangsungan bisnis mereka. 

Menurut Saidi dan Abidin (dalam Suharto, 2007; 106), ada empat model atau pola 

CSR yang umumnya diterapkan di Indonesia, yaitu: 

(1) Keterlibatan langsung 

Perusahaan menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan 

secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau 

menyerahkan sumbangan kemasyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan 

tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat 

seniornya, seperti corporate secretary atau public offair manager atau 

menjadi bagian dari tugas pejabat public relation. 

(2) Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan 

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau 

grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di 
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perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan 

dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur 

bagi kegiatan yayasan. 

(3) Bermitra dengan pihak lain  

Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga 

sosial atau organisasi non-pemerintah (Ornop). Instansi pemerintah, 

universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam 

melaksanakan kegiatan sosialnya. 

(4) Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium 

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu 

lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. 

Sedang menurut Baker (dalam Mangoting, 2007; 37) ada dua model 

penerapan CSR. Model tersebut adalah: 

(1) Model Amerika – Tradisional 

Model ini lebih bersifat filantropis atau karitas. Perusahaan mendapatkan 

laba sebesar-besarnya, melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dan 

menyumbangkan keuntungannya kepada masyarakat. 

(2) Model Eropa – Modern 

Model ini lebih integrative, memfokuskan diri pada bidang usaha utama 

perusahaan yang dijalankan dengan tanggung jawab terhadap masyarakat.  

Kesimpulannya adalah setiap perusahaan memiliki model atau pola untuk 

menjalankan bisnis mereka yang kaitannya dengan CSR. Model yang umum 

diterapkan di Indonesia tesebut adalah sebagai berikut keterlibatan langsung 
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(perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan 

menyelenggarakan sendiri kegiatan sosialnya), melalui yayasan atau organisasi 

sosial perusahaan (perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan 

atau grupnya), bermitra dengan pihak lain (perusahaan menyelenggarakan 

tanggung jawab sosial perusahaan melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau 

organisasi non-pemerintah) dan mendukung atau bergabung dalam suatu 

konsorsium. 

2.2.6 Kategori Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility dapat dipandang sebagai 

pengejawantahan corporate ethics terhadap lingkungan bisnis, terutama aspek 

masyarakat sekitarnya (Susanto, 2003; 8). Menurut Susanto (2003; 8), CSR dapat 

dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: 

(1) Korporasi yang menjalankan CSR sebagai bentuk social obligation. Karena 

CSR dipandang sebagai salah satu bentuk kewajiban, maka pelaksanaan 

umumnya hanya mengikuti persyaratan minimal yang ditetapkan oleh 

peraturan pemerintah, 

(2) Korporasi menjalankan CSR sebagai bentuk social reaction. Pelaksanaan 

CSR sudah lebih maju. Tidak hanya dipandang sebagai social obligation 

semata, namun sudah mulai tumbuh kesadaran arti penting CSR, 

(3) Korporasi yang sudah mampu melakukan social response. Korporasi dan 

masyarakat mampu secara bersama-sama mencari peluang-peluang untuk 

memberikan konstribusi demi kepentingan masyarakat. 
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Kesimpulannya, ada tiga kategori CSR yaitu Korporasi yang menjalankan 

CSR sebagai bentuk social obligation, korporasi menjalankan CSR sebagai 

bentuk social reaction, dan korporasi yang sudah mampu melakukan social 

response. 

2.2.7 Tahap-tahap pelaksanaan CSR 

Untuk dapat menjalankan CSR dengan baik, ada tahap-tahap pelaksanaan 

CSR sesuai dengan yang diuraikan oleh Jakarta Consulting Group (dalam Djalil, 

2003; 10). Langkah-langkah tersebut sebagai berikut: 

(1) Community net analysis 

Dilakukan analisis secara komprehensif perbedaan-perbedaan yang ada 

dimasyarakat, seperti kategori kelompok eksekutif, legislatif, pedagang, 

petani dan sebagainya. Berdasarkan stratifikasi yang dilakukan, selanjutnya 

berusaha menemukan kebutuhan dan keinginan masing-masing kelompok. 

Harus disadari bahwa masing-masing kelompok mempunyai kebutuhan dan 

keinginan yang berbeda. 

(2) Sosialisasi 

Target yang harus dicapai adalah adanya rasa ownership antara masyarakat 

dan korporasi. Pada tahap ini, disebut pula ownership building. Tahap ini bisa 

pula disebut ownership building. 

(3) Ownership transfer 

Dimulai dengan melakukan program-program pengembangan masyarakat 

di mana rasa memiliki sudah terpupuk. Dengan bekal ini maka program 
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pengembangan menjadi berdayaguna. Apalagi apabila pemanfaatan atau 

utilisasi proyek juga melibatkan masyarakat sasaran. 

(4) Customization  

Yang paling terakhir adalah melakukan kastemisasi (customization) sesuai 

dengan sensitifitas dan kebutuhan masing-masing daerah. 

Jadi kesimpulannya bahwa untuk dapat menjalankan CSR dengan baik, 

ada tahap-tahap pelaksanaan CSR yang baik. Yaitu analisis secara komprehensif 

perbedaan-perbedaan yang ada dimasyarakat (community net analysis), 

melakukan sosialisasi yang baik, melakukan program-program pengembangan 

masyarakat di mana rasa memiliki sudah terpupuk, kemudian melakukan 

kastemisasi (customization) sesuai dengan sensitifitas dan kebutuhan masing-

masing daerah. 

2.2.8 Strategi dalam Corporate Social Responsibility 

Perkembangan dunia bisnis di masa yang akan datang akan berhadapan 

dengan masyarakat yang semakin peka terhadap lingkungannya. Oleh karena itu, 

perusahaan akan berhadapan dengan tuntutan yang lebih besar dari sisi tanggung 

jawab sosial seiring dengan semakin besarnya kesadaran masyarakat akan 

lingkungannya. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan, di 

antaranya sebagaimana yang dikemukan oleh Kreitner (dalam Sule dan Saefullah, 

2006; 79) adalah sebagai berikut: 

(1) Strategi reaktif (reaktive social responsibility strategy) 

Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab 

sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab 
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sosial. Menurut Williams (2001; 127) perusahaan yang menggunakan strategi 

reaktif akan bertindak kurang dari apa yang diharapkan masyarakat. 

Perusahaan akan mengabaikan tanggung jawab atas suatu masalah atau 

menentang semua saran tentang bagaimana perusahaan harus memecahkan 

persoalan. 

(2) Strategi defensif (defensive social responsibility strategy) 

Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh 

perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum 

untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Menurut 

Williams (2001; 127) perusahaan yang menggunakan strategi defensif akan 

mengakui tanggung jawabnya atas suatu masalah, tetapi akan melakukan 

usaha terkecil untuk memenuhi harapan masyarakat. 

(3) Strategi akomodatif (acommodative social responsibility strategy) 

Beberapa perusahaan memberikan tanggung jawab sosial berupa 

pelayanan kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya, bukan dikarenakan 

perusahaan menyadari perlunya tanggung jawab sosial, namun dikarenakan 

adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. 

Tindakan seperti ini terkait dengan strategi akomodatif dalam tanggung jawab 

sosial. Perusahaan yang menggunakan strategi akomodasi menurut Williams 

(2001; 128) akan menerima tanggung jawab atas suatu masalah dan 

melakukan pendekatan lebih maju dengan melakukan semua yang diharapkan 

untuk memecahkan persoalan. 
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(4) Strategi proaktif (proactive social responsibility strategy) 

Kegiatan bisnis yang melakukan strategi proaktif dalam tanggung jawab 

sosial memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung 

jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka 

citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Dalam jangka panjang 

perusahaan akan diterima oleh masyarakat dan perusahaan tidak akan 

khawatir akan kehilangan pelanggan, justru akan berpotensi untuk menambah 

jumlah pelanggan akibat citra positif yang disandangnya.  

Langkah yang dapat diambil oleh perusahaan adalah dengan mengambil 

inisiatif dalam tanggung jawab sosial, misalnya dengan membuat kegiatan 

khusus penangan limbah, keterlibatan dalam setiap kegiatan sosial di 

lingkungan masyarakat, atau dengan memberikan pelatihan-pelatihan 

terhadap masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan. Menurut Williams 

(2001; 128) perusahaan yang menggunakan strategi proaktif akan 

mengantisipasi tanggung jawab atas suatu masalah sebelum terjadi, 

melakukan usaha lebih dari yang diharapkan untuk menyelesaikan persoalan, 

dan memimpin industri melalui pendekatannya. 

 

2.2.9 Manfaat Corporate Social Responsibility 

CSR sebagai konsekuensi logis keberadaan perusahaan di sebuah 

lingkungan masyarakat mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam 

mengambil inisiatif dalam hal tanggung jawab sosial (Sule dan Saefullah, 2006; 

81). Manfaat tersebut di antaranya adalah: 
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(1) Manfaat bagi perusahaan 

Manfaat yang jelas bagi perusahaan jika perusahaan memberikan tanggung 

jawab sosial adalah munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran 

perusahaan di lingkungannya. Kegiatan perusahaan dalam jangka panjang 

akan dianggap sebagai konstribusi yang positif bagi masyarakat. Selain 

membantu perekonomian masyarakat, perusahaan juga akan dianggap 

bersama masyarakat membantu dalam mewujudkan keadaan yang lebih baik 

di masa yang akan datang. Akibatnya, perusahaan justru akan memperoleh 

tanggapan yang positif setiap kali akan menawarkan sesuatu kepada 

masyarakat. Perusahaan tidak saja dianggap sekedar menawarkan produk 

untuk dibeli masyarakat, tetapi juga dianggap menawarkan sesuatu yang akan 

membawa perbaikan bagi masyarakat. 

(2) Manfaat bagi masyarakat 

Manfaat bagi masyarakat dari tanggung jawab sosial yang dilakukan 

perusahaan sangatlah jelas. Selain bahwa beberapa kepentingan masyarakat 

diperhatikan oleh perusahaan, masyarakat juga akan mendapatkan pandangan 

baru mengenai hubungan perusahaan dan masyarakat yang barangkali selama 

ini hanya sekedar dipahami sebagai hubungan produsen-konsumen, atau 

hubungan antara masyarakat dan dunia bisnis perlu diarahkan untuk kerja 

sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan masyarakat 

dan dunia bisnis tak lagi dipahami sebagai hubungan antara pihak yang 

mengeksploitasi dan pihak yang tereksploitasi, tetapi hubungan kemitraan 

dalam membangun masyarakat lingkungan yang lebih baik. Tidak hanya di 
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sektor perekonomian, tetapi juga dalam sektor sosial, pembangunan, dan lain-

lain. 

(3) Manfaat bagi pemerintah  

Manfaat sebagai pemerintah dengan adanya tanggung jawab sosial 

perusahaan dari pemerintah juga sangatlah jelas. Pemerintah pada akhirnya 

tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam 

hubungan masyarakat dengan dunia bisnis, dan memberikan sanksi bagi 

pihak yang melanggarnya. Pemerintah sebagai pihak yang mendapat 

legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat ke arah yang lebih baik akan 

mendapatkan partner dalam mewujudkan tatanan masyarakat tersebut. 

Sebagian tugas pemerintah dapat dijalankan oleh anggota masyarakat, dalam 

hal ini perusahaan atau organisasi bisnis. 

 

2.3 Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan 
Djarum terhadap Trust in Brand Rokok Djarum 

 
Fenomena yang ada sekarang ini, banyak sekali perusahaan yang 

bermunculan di Indonesia. Sehingga konsumen makin sulit untuk menentukan 

pilihan kepada perusahaan yang mengeluarkan produk sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing. Perusahaan perlu memikirkan dan mempertimbangkan strategi 

manajemen yang efisien bagi perusahaan untuk mempromosikan kencederungan 

sosial baru dalam masyarakat melalui sejumlah aktivitas baik yang bersifat jangka 

pendek maupun melalui sejumlah aktivitas lainnya yang bersifat investasi sosial 

jangka panjang, Corporate Social Responsibility di sini sangat berguna bagi 

perusahaan yang mampu menjalankannya. 
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Dengan maraknya kegiatan Corporate Social Responsibility yang 

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, makin mempengaruhi sikap 

konsumen untuk tetap setia pada perusahaan yang telah menjadi andalan mereka 

selama membutuhkan produk yang menjadi kebutuhan hidup. Salah satu 

perusahaan yang menggunakan program CSR adalah PT. Djarum.  

CSR adalah kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara 

mereka sendiri dalam melayani kepentingan publik eksternal untuk kesejahteraan 

masyarakat dan organisasi itu sendiri. Kemudian kepercayaan merek (trust in 

brand) adalah persepsi akan keterhandalan suatu merek tertentu dari sudut 

pandang konsumen, yang diikuti dengan kesediaan untuk mempercayai atau 

mengandalkan merek tersebut. 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mangoting (2007; 41) 

menyimpulkan tanggung jawab sosial adalah bentuk pertanggungjawaban 

perusahaan terhadap lingkungan dimana perusahaan itu berada. Bentuk-bentuk 

tanggung jawab sosial ini misalnya perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak 

azasi manusia, interaksi dan keteribatan perusahaan dengan masyarakat, standar 

usaha, pasar, pengembangan ekonomi dan badan usaha, perlindungan kesehatan, 

kepemimpinan dan pendidikan, bantuan bencana kemanusiaan. 

Dalam penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Rahman (2004; 44) 

tentang implementasi CSR sebagai keunggulan kompetitif perusahaan, diperoleh 

hasil yaitu melihat berbagai kasus antara perusahaan dan masyarakat yang 

muncul di Indonesia, maka kecenderungan yang terjadi di dunia bisnis 

internasional seharusnya juga terjadi di dunia bisnis Indonesia, yaitu 
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kecenderungan untuk menjadikan implementasi CSR sebagai keunggulan 

kompetitif perusahaan. Oleh karena itu, pemerintah, berbagai organisasi, 

perusahaan sendiri dan juga terutama masyarakat harus bersinergi untuk 

mewujudkannya.  

Serta penelitian yang dilakukan oleh Darsono (2005; 302) memperoleh 

hasil penelitian bahwa semakin tinggi trust in brand, semakin tinggi loyalitas 

konatif seseorang, yang selanjutnya akan menuntun orang tersebut untuk sampai 

pada loyalitas tindakan. Seseorang akan loyal terlebih dahulu pada aspek 

kognitifnya, kemudian pada aspek afektif, pada aspek konatif, dan akhirnya pada 

aspek perilaku atau tindakan. 

Kemudian dari penelitian tentang kepercayaan, oleh Djati dan Ferrinadewi 

(2004; 120) diperoleh kesimpulan hasil yaitu kepercayaan dalam usaha jasa 

merupakan hal yang penting terutama pada jasa yang memiliki interaksi tinggi 

dengan konsumen. Tanpa rasa percaya konsumen akan kinerja jasa perusahaan 

maka sulit bagi perusahaan untuk memiliki konsumen yang memiliki komitmen 

mendalam dengan konsumen. Ketika perusahaan memiliki konsumen dengan 

komitmen yang tinggi maka boleh dikatakan perusahaan jasa tersebut memiliki 

kemampuan yang signifikan untuk bertahan dalam pasar yang terus berubah ini. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riorini (2003; 162) menemukan 

bahwa terdapat hubungan antara reputasi dan ukuran suplier dengan kepercayaan 

perusahaan pembeli, serta kepercayaan perusahaan pembeli dengan antisipasi 

terhadap pembelian yang akan datang dengan menggunakan suplier yang sama. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Doney dan Cannon (1997) yang 
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menekankan bahwa proses untuk membangun kepercayaan konsumen adalah 

mahal, perlu waktu dan kompleks, di mana hasilnya merupakan ikatan yang kuat 

antara pembeli-penjual, sehingga “nilai kesetiaan” merupakan hal yang penting 

bagi supplier firm.  

Dari uraian di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa salah satu 

faktor yang mempengaruhi kepercayaan merek (trust in brand) salah satunya 

adalah corporate social responsibility (csr). Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan serta landasan teori tentang kepercayaan merek (trust in brand) dan 

corporate social responsibility yang telah diuraikan, maka didapatkan kesimpulan 

yang digambarkan dalam skema di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.4. Kerangka Berpikir Pengaruh Corporate Social Responsibility 
terhadap Trust in Brand 
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Berdasarkan gambar skema di atas dapat dijelaskan bahwa ada konsumen 

individu yang mempunyai pilihan merek dipengaruhi oleh kebutuhan konsumen, 

persepsi atas karakteristik merek, dan sikap ke arah pilihan. Sebagai tambahan,  

pilihan merek dipengaruhi oleh demografi konsumen, gaya hidup, dan 

karakteristik personalia. Pengaruh lingkungan, lingkungan pembelian konsumen 

ditunjukkan oleh budaya (norma kemasyarakatan, pengaruh kedaerahan atau 

kesukuan), kelas sosial (keluasan grup sosial ekonomi atas harta  milik 

konsumen), grup tata muka (teman, anggota keluarga, dan grup referensi) dan 

faktor menentukan yang situasional (situasi dimana produk dibeli seperti keluarga 

yang menggunakan mobil dan kalangan usaha). 

Kemudian marketing strategy, merupakan variabel di mana pemasar 

mengendalikan usahanya dalam memberitahu dan mempengaruhi konsumen. 

Variabel-variabelnya adalah barang, harga, periklanan dan distribusi yang 

mendorong konsumen dalam proses pengambilan keputusan. Pemasar harus 

mengumpulkan informasi dari konsumen  untuk evaluasi kesempatan  utama 

pemasaran dalam pengembangan pemasaran. Kebutuhan ini digambarkan dengan 

garis panah dua arah antara strategi pemasaran dan  keputusan konsumen dalam 

gambar di atas. 

Strategi pemasaran kemudian dikembangkan dan diarahkan kepada 

konsumen. Ketika konsumen telah mengambil keputusan kemudian evaluasi 

pembelian masa lalu,  digambarkan sebagai  umpan balik kepada konsumen 

individu. Selama evaluasi, konsumen akan belajar dari pengalaman dan pola 

pengumpulan informasi mungkin berubah, evaluasi merek, dan  pemilihan merek. 
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Pengalaman konsumsi secara langsung akan  berpengaruh apakah konsumen akan 

membeli merek yang sama lagi. 

 Panah  umpan balik mengarah kembali  kepada organisasi pemasaran. 

Pemasar akan mengiikuti rensponsi konsumen dalam bentuk saham pasar dan 

data penjualan. Tetapi informasi ini tidak  menceritakan kepada  pemasar tentang 

mengapa konsumen membeli atau informasi tentang kekuatan dan kelemahan dari 

merek pemasar secara relatif terhadap saingan. Karena itu penelitian pemasaran 

diperlukan pada tahap ini untuk menentukan reaksi konsumen terhadap merek 

dan kecenderungan pembelian dimasa yang akan datang.  Informasi ini 

mengarahkan pada manajemen untuk merumuskan kembali strategi pemasaran ke 

arah pemenuhan kebutuhan konsumen yang lebih baik. 

Umpan balik tersebut mengacu pada salah satu strategi pemasaran dari 

organisasi tertentu. Salah satu strategi tersebut salah satunya adalah kegiatan 

corporate social responsibility. Setiap perusahaan menginginkan  citra positif di 

mata masyarakat luas. Untuk menciptakan citra positif tersebut, perusahaan  

mengatur berbagai strategi. Perusahaan melakukan pengaturan biaya yang 

berhubungan dengan kegiatan yang menunjang citra positif tersebut. Pengaturan 

biaya yang dikeluarkan untuk meraih keuntungan, baik internal (pekerja, 

shareholder), maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-

anggota komunitas, kelompok komunitas sipil dan perusahaan lain). Pengaturan 

biaya itu guna menunjang adanya Corporate Social Responsibility atau CSR. 

Berbagai macam kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility yang 

mempunyai pengertian kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-
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cara perusahaan dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik 

eksternal untuk kesejahteraan masyarakat dan organisasi itu sendiri dapat 

memberikan pengaruh terhadap kepercayaan pada konsumen. Kegiatan CSR 

tersebut meliputi pemberian perusahaan (corporate giving), kedermawanan 

perusahaan (corporate philantropy), relasi kemasyarakatan perusahaan 

(corporate community relations), dan pengembangan masyarakat (community 

development). 

Semua kegiatan itu dilakukan karena perusahaan ingin memperoleh 

kepercayaan dari para konsumen yang menggunakan produk mereka itu. 

Kepercayaan (trust) dibentuk oleh lima faktor, yaitu brand predictability 

(mengacu pada kemampuan konsumen untuk mengantisipasi kinerja merek pada 

berbagai situasi pemakaian), brand liking (berkaitan dengan apakah merek 

tertentu disukai atau tidak oleh konsumen), brand competence (mengacu pada 

kemampuan merek untuk memecahkan masalah konsumen dan memenuhi 

kebutuhan atau keinginan pelanggan), brand reputation (mengacu pada pendapat 

orang lain bahwa merek tertentu bagus dan handal), dan trust in the company 

(tingkat kepercayaan konsumen terhadap perusahaan yang memiliki merek 

bersangkutan). Ketika kepercayaan positif terhadap suatu produk sudah terbentuk, 

maka akan memungkinkan terjadinya pengulangan pembelian produk. Ketika 

kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) terus 

menerus dilakukan, maka kepercayaan positif terhadap suatu produk akan 

terbentuk, maka akan memungkinkan terjadinya pengulangan pembelian produk. 
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Ulangan pembelian atau transaksi yang terus menerus selanjutnya akan 

menguntungkan bagi perusahaan atau produsen. 

Kegiatan CSR akan berpengaruh terhadap trust in brand. Hal ini 

disebabkan kepercayaan menciptakan suatu hubungan timbal balik yang bernilai 

sangat tinggi. Sebagai konsekuensinya, jika kepercayaan atas suatu merek 

tertentu sudah tinggi, maka dapat dikatakan bahwa hal itu akan berlanjut pada 

kepercayaan atas suatu merek tertentu juga akan menjadi lebih tinggi. Dengan 

kata lain, tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) 

dinilai sebagai faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepercayaan merek (trust 

in brand). Semakin tinggi tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social 

responsibility), akan berdampak pada semakin tingginya tingkat kepercayaan 

(trust) pelanggan terhadap sebuah merek. 

 

2.4 Hipotesis  
 

Berdasarkan landasan teori di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : 

”Ada pengaruh CSR Djarum terhadap trust in brand rokok Djarum”. Semakin 

tinggi CSR Djarum maka semakin tinggi trust in brand rokok Djarum, dan 

sebaliknya, semakin rendah CSR Djarum maka semakin rendah trust in brand 

rokok Djarum. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam metode penelitian, penulis akan menjelaskan mengenai jenis dan 

desain penelitian, variabel penelitian, populasi dan subjek dalam penelitian, 

metode pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, serta metode analisis data. 

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

3.1  Jenis dan Desain Penelitian  

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data 

numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 2003; 5). 

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bekerja dengan angka, yang datanya 

berwujud bilangan (skor atau nilai, peringkat, atau frekuensi), yang dianalisis 

dengan menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis 

penelitian yang sifatnya spesifik, dan untuk melakukan prediksi bahwa suatu 

variabel tertentu mempengaruhi variabel yang lain (Creswell, 2002 dalam Alsa, 

2003; 13). Penelitian kuantitatif secara tipikal dikaitkan dengan proses induksi 

enumeratif, yaitu menarik kesimpulan berdasar angka dan melakukan abstraksi 

berdasar generalisasi. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk menemukan 

seberapa banyak karakteristik yang ada dalam populasi induk mempunyai 

karakteristik seperti yang terdapat pada sampel. 
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3.1.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

non experimental. Berdasarkan karakteristik masalah yang dipandang dari 

kategori fungsionalnya, maka penelitian ini termasuk penelitian korelasional. 

Penelitian korelasional yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki 

sejauhmana variasi pada satu variabel berkaitan dengan variasi pada satu atau 

lebih variabel lain, berdasarkan koefisien korelasi (Azwar, 2003; 8). Dengan 

penelitian korelasional, penelitian dapat memperoleh informasi mengenai taraf 

hubungan yang terjadi, yaitu hubungan antara variabel bebas (X) terhadap 

variabel tergantung (Y). 

Sifat dari penelitian ini adalah korelasional, karena dalam penelitian ini 

peneliti dapat memilih individu-individu yang mempunyai variasi dalam hal yang 

diselidiki. Semua anggota kelompok yang dipilih sebagai subjek penelitian diukur 

mengenai dua jenis variabel yang diselidiki, kemudian dihitung untuk diketahui 

koefisien korelasinya (Arikunto, 2002; 31). Penelitian korelasi disebut juga 

penelitian assosiatif yaitu penelitian yang mencari hubungan antara satu variabel 

dengan variabel lain, yaitu simetri, kausal dan interaktif (Sugiyono, 2002; 7). 

3.2  Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi  

Populasi didefinisikan   sebagai kelompok subjek  yang hendak dikenai 

generalisasi  hasil penelitian (Azwar, 2003; 77). Sebagai suatu populasi kelompok 

subjek harus memiliki ciri-ciri atau karakteristik individu yang sama yang 

membedakannya dari kelompok subjek yang lain. 
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Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

Universitas Negeri Semarang dengan karakteristik sebagai berikut: 

(1) Seluruh mahasiswa Fakultas Teknik UNNES yang tercatat sebagai 

mahasiswa pada tahun akademik 2008/2009, 

(2) Jenis kelamin laki-laki, 

(3) Perokok aktif produk “Djarum” minimal sudah merokok selama satu tahun. 

3.2.2 Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi. Jenis sampel yang diambil  harus 

memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasinya (Azwar, 2003; 79).  Sedangkan 

menurut Hadi (2001; 220) sampel adalah sejumlah penduduk yang jumlahnya 

kurang dari jumlah populasi. Sampel juga harus mempunyai paling sedikit satu 

sifat yang sama, baik sifat kodrat maupun sifat pengkhususan. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

Purposive Sampling, cara pengambilan sampel dari semua anggota populasi yang 

mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut 

paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya (Hadi, 2001; 226). Sampel bertujuan atau purposive sample 

dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random 

atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah 

untuk mencari ciri atau sifat yang dicari untuk menunjang penelitian, yaitu 

mencari responden atau sampel yang terdiri dari mahasiswa UNNES yang 

berjenis kelamin laki-laki serta telah merokok secara aktif minimal satu tahun dan 

pernah menggunakan rokok Djarum. 
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Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan teknik 

pengambilan sampel Purposive Sampling menurut Arikunto (2002; 117) yaitu: 

(1) Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau 

karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi. Karakteristik 

yang ada pada populasi adalah semua mahasiswa Fakultas Teknik UNNES 

yang tercatat sebagai mahasiswa pada tahun akademik 2008/2009, jenis 

kelamin laki-laki, dan perokok aktif produk “Djarum” minimal sudah 

merokok selama satu tahun. 

(2) Subjek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subjek 

yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (key 

subjects). Subjek yang diambil dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

Fakultas Teknik yang benar-benar telah merokok minimal satu tahun dan juga 

menggunakan rokok Djarum. 

(3) Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi 

pendahuluan. Penentuan karakteristik populasi pada penelitian ini telah 

dijelaskan dalam pendahuluan. Peneliti memilih populasi penelitian adalah 

Fakultas Teknik dengan berbagai alasan. Alasan tersebut salah satunya karena 

Fakultas Teknik adalah salah satu fakultas di UNNES yang memiliki jumlah 

mahasiswa laki-laki yang banyak. Setelah diperoleh data semua mahasiswa 

UNNES, Fakultas Teknik lah yang memenuhi syarat untuk menjadi populasi 

penelitian. Karena Fakultas Teknik adalah salah satu fakultas yang memiliki 

mahasiswa laki-laki terbanyak di UNNES setelah Fakultas Ilmu 

Keolahragaan. 
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3.3  Variabel Penelitian   

Variabel tersebut terdiri dari dua jenis. Pertama variabel bebas (X) adalah 

suatu variabel yang apabila dalam suatu waktu berada bersamaan dengan variabel 

lain, maka variabel lain itu (diduga) akan dapat berubah dalam keragamannya.  

Sedangkan yang kedua adalah variabel yang berubah karena pengaruh variabel 

bebas disebut sebagai variabel terikat (Y).    

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah sebagai berikut: 

(1) Variabel Bebas : Corporate Social Responsibility (CSR) 

(2) Variabel Terikat : Trust in Brand (Kepercayaan Merek) 

3.4  Definisi Operasional Variabel 

3.4.1 Kepercayaan Merek (Trust in Brand) 

Trust in brand adalah persepsi akan keterhandalan suatu merek tertentu 

dari sudut pandang konsumen, yang diikuti dengan kesediaan untuk mempercayai 

atau mengandalkan merek tersebut. Aspek trust in brand disini adalah merek yang 

diprediksi (brand predictability, kesukaan terhadap merek (brand liking), 

kompetensi merek (brand competence), reputasi merek (brand reputation), dan 

kepercayaan terhadap perusahaan (trust in the company). 

Semakin tinggi skor total yang diperoleh dari skala trust in brand, maka 

semakin tinggi tingkat trust in brand. Sebaliknya, semakin rendah skor total  yang 

diperoleh, maka semakin rendah pula tingkat trust in brand. 

3.4.2 Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) 

Corporate social responsibility adalah kepedulian organisasi bisnis untuk 

bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan publik 
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eksternal untuk kesejahteraan masyarakat dan organisasi itu sendiri. CSR dalam 

penelitian ini merupakan persepsi atau respon dari responden tentang semua 

kegiatan CSR yang telah dilakukan Djarum. 

Corporate social responsibility (tanggung jawab sosial perusahaan) akan 

diukur melalui skala berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut:  pemberian 

perusahaan (corporate giving), kedermawanan perusahaan (corporate 

philantropy), relasi kemasyarakatan perusahaan (corporate community relations), 

dan pengembangan masyarakat (community development). 

3.5  Hubungan Antar Variabel Penelitian 

 Variabel-variabel dalam penelitian saling berhubungan antara satu dengan 

lainnya. Hubungan antar variabel dapat ditunjukkan dengan gambar sebagai 

berikut : 

 

 

 

Keterangan : 

X : variabel bebas 

Y : variabel tergantung 

 Secara teoritik dapat dijelakan bahwa hubungan antar variabel bersifat 

interaksi, di mana X merupakan variabel bebas dan Y merupakan variabel 

tergantung. Berdasarkan keterangan di atas, X merupakan corporate social 

responsibility (CSR) dan Y adalah kepercayaan merek (trust in brand). Variabel 

X (corporate social responsibility) mempengaruhi variabel Y (trust in brand).    

Corporate Social 
Responsibility (CSR) 

(X) 

Keperecayaan merek 
(Trust in Brand) 

(Y) 
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    Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan 

adalah kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka 

sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal 

untuk kesejahteraan masyarakat dan organisasi itu sendiri. CSR ini dilakukan 

untuk membangun kepercayaan merek pada rokok yang telah diproduksi PT 

Djarum. Kepercayaan merek yang dimaksud di sini adalah persepsi akan 

keterhandalan suatu merek tertentu dari sudut pandang konsumen, yang diikuti 

dengan kesediaan untuk mempercayai atau mengandalkan merek tersebut. 

 

3.6  Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data primer untuk 

keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan  langkah yang paling penting 

dalam penelitian ilmiah. Jika pengumpulan data melakukan sedikit kesalahan 

sikap dalam interview misalnya, akan mempengaruhi data yang diberikan oleh 

responden sehingga kesimpulan yang ditarik pun akan menjadi salah.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala psikologi. Skala 

psikologi adalah daftar pertanyaan untuk memperoleh data berupa jawaban 

subjek. Skala ini digunakan untuk mengukur aktivitas yang merupakan 

pencerminan dari tingkah laku individu yang diukur tersebut. Ada beberapa 

karakteristik skala sebagai alat ukur psikologis (Azwar, 2000; 4), antara lain: 

(1) Stimulus berupa pernyataan atau pertanyaan yang tidak langsung 

mengungkap atribut yang hendak diukur melainkan mengungkap indikator 

perilaku dari atribut yang bersangkutan, 
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(2) Dikarenakan atribut psikologis diungkap secara tidak langsung melalui 

indikator-indikator perilaku sedangkan indikator perilakku diterjemahkan 

dalam bentuk item-item, maka skala psikologi selalu berisi banyak item, 

(3) Respon subyek tidak diklasifikasikan dalam jawaban ”benar”  atau ”salah”. 

Semua jawaban dapat diterima sepanjang yang diberikan secara jujur dan 

sungguh-sungguh. Hanya saja jawaban yang berbeda akan diinterptasikan 

berbeda pula. 

Setelah melihat berbagai keuntungan dari metode skala ini, peneliti 

memiliki beberapa alasan untuk menggunakan metode skala ini, karena : 

(1) Data yang diungkap oleh skala psikologi berupa konsep atau konstrak 

psikologis yang menggambarkan kepribadian individu, 

(2) Pada skala psikologi pernyataan dan pertanyaan sebagai stimulus tertuju pada 

indikator perilaku guna memancing jawaban yang merupakan refleksi dari 

keadaan diri subjek yang biasanya tidak disadari oleh responden yang 

bersangkutan, 

(3) Respon terhadap skala psikologi, sekalipun memahami isi pernyataan atau 

pertanyaan, biasanya tidak menyadari arah jawaban yang dikehendaki dan 

kesimpulan apa yang sesungguhnya diungkap oleh pernyataan dan pertanyaan 

tersebut.  

Skala yang dipakai pada penelitian ini ada dua macam, yaitu skala 

corporate social responsibility (tanggung jawab sosial perusahaan) dan skala 

kepercayaan konsumen. Skala psikologi di atas menggunakan format respon atau 
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alternatif  jawaban sebanyak empat alternatif. Pemilihan empat alternatif  jawaban 

tersebut didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut (Azwar, 2000; 34):  

(1) Jika terdapat alternatif pilihan tengah maka responden akan cenderung 

memilihnya, sehingga data mengenai perbedaan antara responden menjadi 

kurang informatif, 

(2) Jawaban tengah akan membuat responden akan menjadi ragu-ragu, karena 

respon yang peneliti inginkan adalah respon yang diyakini oleh subyek. 

Penilaian individu disusun dengan dua pernyataan, yaitu favorable dan 

unfavorable. Favorable artinya memihak pada objek ukur atau yang 

mengindikasikan tingginnya atribut yang diukur. Unfavorable artinya tidak 

memihak pada objek ukur atau yang mengindikasikan rendahnya atribut yang 

diukur (Azwar, 2006; 47). Setiap pernyataan mempunyai empat alternatif 

jawaban. 

Tabel 3.1. Pembagian Skor Item 

Skor  
Pernyataan 

Favorable Unfavorable 
Sangat Setuju (SS) 4 1 
Setuju (S) 3 2 
Tidak Setuju (TS) 2 3 
Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 

          

Blue print merupakan tabel dua sisi, yang merupakan tabel yang digunakan 

sebagai acuan dan arahan agar pada saat penulisan item, item tetap terarah pada 

tujuan pengukuran skala dan tidak keluar dari batasan isi. Sisi yang pertama pada 

blue print memuat uraian isi yang tercakup dalam perencanaan skala dan sisi yang 

lain memuat komponen perilaku yang ditujukan oleh tingkat kompetensinya. 
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Setelah materi yang akan digunakan dalam penulisan item skala dipilih dan 

tingkat kompetensi afektifnya sudah ditentukan kemudian dibuat tabel spesifikasi 

(blue print) dari skala trust in brand  rokok Djarum dan skala CSR (tanggung 

jawab sosial perusahaan) PT Djarum. 

Penelitian ini menggunakan dua macam skala yang akan digunakan untuk 

mengukur variabel-variabel penelitian, yaitu: 

(1) Skala Trust in Brand 

Skala trust in brand disusun berdasarkan tahap-tahap kepercayaan merek 

yang diprediksi (brand predictability, kesukaan terhadap merek (brand liking), 

kompetensi merek (brand competence), reputasi merek (brand reputation), dan 

kepercayaan terhadap perusahaan (trust in the company). 

Seluruh skala dari kepercayaan merek diwujudkan dalam dalam 

pernyataan yang mendukung (favourable) dan pernyataan yang tidak mendukung 

(unfavourable). Hal ini agar tidak terjadi faking good atau faking bad, yaitu subjek 

menjawab hanya pada pilihan jawaban yang baik atau sebaliknya.  

Tabel 3.2. Blue Print Skala Trust in Brand Rokok Djarum 

Aitem Aspek Indikator 
Favourable Unfavourable 

Jumlah

Kinerja merek 1, 20, 21 35 4 
Konsistensi kualitas 
merek 

3, 22, 36 37 4 
Brand 
Predictability 

Kesesuaian merek 
dengan harapan 
konsumen 

23, 38 4 3 

Kesukaan pada merek 6, 39, 40 7, 24 5 Brand Liking 
 Minat pada merek 8, 25, 26, 41 - 4 

Inovasi merek 42 27 2 Brand 
Competence Pelayanan terhadap 

konsumen 
 

10, 28 - 2 
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Lanjutan Tabel 3.2. Blue Print Skala Trust in Brand Rokok Djarum 
 Pengalaman 

pemakaian 
12 11 2 

Penilaian oleh diri 
sendiri 

14, 15, 29 - 3 Brand 
Reputation 

Penilaian oleh orang 
lain 

- 13, 30 2 

Pengetahuan bahwa 
perusahaaan bisa 
bertanggung jawab 

9, 16, 17 31 4 

Pengetahuan bahwa 
perusahaan layak 
dipercaya 

5, 32 18 3 

Pengetahuan bahwa 
perusahaan memiliki 
kekuatan 

33 - 1 

Trust In The 
Company 

Pengetahuan tentang 
perusahaan layak 
dianggap mampu 
berbuat baik 

2, 19, 34 - 3 

 Jumlah 31 11 42 
 
 

(2) Skala Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)  

Skala Corporate Social Responsibility (tanggung jawab sosial perusahaan) 

disusun berdasarkan aspek-aspek CSR yaitu pemberian perusahaan (corporate 

giving), kedermawanan perusahaan (corporate philantropy), relasi 

kemasyarakatan perusahaan (corporate community relations), dan pengembangan 

masyarakat (community development). 

Seluruh skala dari CSR diwujudkan dalam dalam pernyataan yang 

mendukung (favourable) dan pernyataan yang tidak mendukung (unfavourable). 

Hal ini agar tidak terjadi faking good atau faking bad, yaitu subjek menjawab 

hanya pada pilihan jawaban yang baik atau sebaliknya.  
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Tabel 3.3. Blue Print Skala Customer Social Responsibility  

Aitem Aspek Indikator 
Favourable Unfavourable 

Jumlah

Menyediakan 
fasilitas umum 

1, 34 18, 35 4 

Menjadi sponsor  
kegiatan sosial baik 
nasional maupun 
internasional 

2, 19 - 2 

Bantuan ekonomi 
pada masyarakat 
tidak mampu 

3, 20, 21, 36 - 4 

Pemberian ganti 
rugi bagi 
konsumen 

5 38 2 

Pemberian 
perusahaan 
(corporate 
giving) 

Pemberian hak 
untuk didengar 
pada konsumen 

23 6 2 

Memberikan 
beasiswa 
pendidikan 

7, 39, 40 24 4 

Mengadakan kelas 
les gratis bagi 
anak- anak warga 
sekitar perusahaan 

- 25 1 

Bantuan bagi 
korban bencana 
kemanusiaan 

9, 41 26 3 

Kedermawanan 
perusahaan 
(corporate 
philantropy) 

Program 
penghijauan atau 
kepedulian 
terhadap 
lingkungan sekitar 

10 42 2 

Kerjasama dengan 
perusahaan lain 

- 27 1 

Menjaga hubungan 
baik dengan 
organisasi sekitar 
 

11 28 2 

Relasi 
kemasyarakatan 
perusahaan 
(corporate 
community 
relations) 

Menjalin kemitraan 
dengan pengusaha 
kecil 

12 29, 43 3 
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Lanjutan Tabel 3.3. Blue Print Skala Customer Social Responsibility 
Menyediakan 
lapangan pekerjaan 
 

13, 44 - 2 

Pelatihan 
pengembangan 
kepribadian bagi 
siswa/mahasiswa 
berprestasi 

16, 17, 32 33 4 

Pengembangan 
masyarakat 
(community 
development) 

Kepedulian dalam 
bidang olahraga 

15, 31, 45 - 3 

 Jumlah 31 14 45 
 

3.7  Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Validitas dan reliabilitas adalah dua hal penting yang berperan dalam 

menentukan kualitas suatu alat ukur, sedangkan kualitas alat ukur tersebut sangat 

menentukan kualitas suatu penelitian. 

3.7.1 Validitas Instrumen 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa 

yang seharusnya diukur (Arikunto, 2002; 144). Validitas yang akan digunakan 

adalah validitas konstrak. Cara yang akan digunakan untuk mengetahui indeks 

validitas  adalah   dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment dari 

Pearson, dengan rumus sebagai berikut:  
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Keterangan:  

rxy = Koefisien korelasi antara skor X (item) dan skor Y (total) 

ΣXY = Jumlah hasil perkalian antara skor X (item) dan skor Y (total) 
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ΣX = Jumlah skor X (item) 

ΣY = Jumlah skor Y (total) 

N = Jumlah subjek      (Arikunto, 2002: 146) 

3.7.2 Reliabilitas Instrumen 

     Reliabilitas  adalah  sejauhmana  hasil  pengukuran   dapat    dipercaya    

(Azwar, 2001: 4). Untuk mengetahui reliabilitas  skala, digunakan teknik Alpha 

Cronbach, dengan rumus sebagai berikut: 

α = ( )rK
Kr

11 −+  

Keterangan : 

α  = Koefisien reliabilitas Alpha 

r = Rerata korelasi antar butir 

K  = Jumlah item 

1  = Bilangan konstan     (Suryabrata, 2004: 37) 

3.8  Metode Analisis Data 

Analisis data adalah salah satu kegiatan dalam penelitian yang berguna 

untuk menarik kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu teknik Regresi. Teknik regresi dengan rumus sebagai berikut: 

Y = a + bx 

Keterangan: 

Y = Trust in brand  b   = Koefisien regresi 

a       = Konstanta   x  = Customer Social Responsibility 

        (Arikunto, 2002; 264) 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

Suatu penelitian diharapkan akan memperoleh hasil sesuai dengan tujuan 

yang ditetapkan dalam penelitian. Maksud dari hasil penelitian ini adalah data dari 

instrumen, yang kemudian dianalisis dengan teknik dan metode yang telah 

ditentukan. Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan 

proses, hasil dan pembahasan hasil penelitian yang meliputi beberapa tahap yaitu : 

persiapan penelitian, uji coba instrumen, pelaksanaan penelitian, deskripsi data 

hasil penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian. 

4.1  Persiapan Penelitian  

4.1.1 Orientasi Kancah Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Fakultas Teknik UNNES yang 

mengambil pokok bahasan tentang perusahaan. Djarum. PT. Djarum adalah 

sebuah perusahaan rokok di Indonesia yang bermarkas di Kudus, Jawa Tengah. 

Djarum merupakan salah satu dari tiga perusahaan rokok terbesar di Indonesia 

(dua lainnya adalah Gudang Garam dan HM Sampoerna). 

Sejarah Djarum berawal saat Oei Wie Gwan membeli usaha kecil dalam 

bidang kretek bernama Djarum Gramophon pada tahun 1951 (tepatnya 21 April 

1951) dan mengubah namanya menjadi Djarum. Oei mulai memasarkan kretek 

dengan merek "Djarum" yang ternyata sukses di pasaran. Setelah kebakaran 

hampir memusnahkan perusahaan pada tahun 1963 (Oei meninggal tak lama 
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kemudian), Djarum kembali bangkit dan memodernisasikan peralatan di 

pabriknya. Pada tahun 1972 Djarum mulai mengeskpor produk rokoknya ke luar 

negeri. Tiga tahun kemudian Djarum memasarkan Djarum Filter, merek 

pertamanya yang diproduksi menggunakan mesin, Diikuti merek Djarum Super 

yang diperkenalkan pada tahun 1981. Pada tahun 1983 Djarum menjadi 

perseroaan terbatas, PT Djarum. Saat ini Djarum dipimpin Budi Hartono dan 

Bambang Hartono, yang dua-duanya merupakan putra Oei. 

PT. Djarum memiliki lima nilai inti, yaitu: fokus pada pelanggan, 

profesionalisme, organisasi yang terus belajar, satu keluarga, tanggung jawab 

sosial. Perusahaan Djarum memiliki 76 lokasi kerja (70 di Kudus, 3 di Pati, 1 

Rembang dan 2 di Jepara). PT Djarum mempunyai 70000 karyawan yang bekerja, 

58000 pekerja digaji sesuai dengan kuantitasnya. Perusahaan ini memiliki kinerja 

yang sesuai dengan standar ISO (ISO tahun 9001-1994). Pada tahun 2001 

mendapatkan penghargaan dan ISO diperbaiki menjadi ISO 9001-2000. 

Selain dunia rokok, Djarum juga dikenal aktif terlibat dalam dunia 

bulutangkis. Klub bulutangkisnya, PB Djarum, telah menghasilkan pemain-

pemain kelas dunia seperti Liem Swie King dan Alan Budikusuma. Selain itu, 

sejak tahun 1998 perusahaan Djarum juga telah menguasai sebagian besar saham 

Bank Central Asia. 

Produk rokok yang dihasilkan Djarum adalah Djarum Coklat, Djarum 

Istimewa, Djarum 76, Djarum Super, L.A Lights, L.A Menthol Lights, Djarum 

Black, Djarum Black Slimz, Djarum Black Cappucino, Djarum Black Tea, The 

President (dicabut dari peredaran), Inspiro (dicabut dari peredaran), Djarum 
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Classic (dicabut dari peredaran), Djarum Vanilla, Djarum Splash, Djarum 

Original, Djarum Cherry, Djarum Menthol, Djarum Special, Djarum Filter 

(dicabut dari peredaran). Perusahaan Djarum  juga memiliki kinerja yang sesuai 

dengan standar ISO (ISO tahun 9001-1994). Pada tahun 2001 mendapatkan 

penghargaan dan ISO diperbaiki menjadi ISO 9001-2000.  

PT. Djarum juga melakukan sebuah program untuk pengabdian kepada 

negara yang biasa disebut dengan Corporate Social Responbility (CSR). Banyak 

jenis dari pengabdian ini berupa penghijauan lingkungan, beasiswa untuk 

pendidikan, olah raga, seni dan budaya, musik. PT. Djarum juga menyediakan 

lahan pusat pembibitan tanaman, yang didalamnya banyak beraneka ragam jenis 

tumbuhan yang mulai dari tumbuhan langka sampai tumbuhan yang sering ada 

dibangun pada tahun 1984. Dilahan ini kami diberikan informasi tentang 

bagaimana cara menanam bibit-bibit tumbuhan yang baik. Tanaman yang ada 

disini banyak yang akan ditanam kembali pada lahan yang gundul seperti 

penanaman didaerah Kudus sendiri, daerah Yogyakarta dan daerah yang ada di 

Indonesia lainnya. Perusahaan Djarum juga memiliki program-program 

penghijauan. Program yang dimulai sejak tahun 1977 ini telah banyak 

berpengaruh untuk masyarakat sekitar. Kota Kudus yang dulu gersang, dengan 

adanya program ini akhirnya kota Kudus dapat hijau kembali. Tidak hanya itu 

pada tahun 1980-1985, PT. Djarum membagikan bibit mangga kepada 59 Desa di 

Kudus. Pada tahun 1995 sesuai dengan data dari Pemerintahan Propinsi mencatat 

bahwa penghasilan warga dari penjualan mangga mencapai 2,5 miliaran. Hingga 

saat ini pun program penghijauan itu terus berjalan. Kepedulian lingkungan sosial 
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PT Djarum terus dikembangkan. Tidak hanya di Kota Kudus, tapi juga ke luar 

Kudus. Juga melibatkan siswa sekolah, yaitu dengan mengadakan "Temu Anak 

Lingkungan", yang tujuannya selain dalam rangka program penghijauan, juga 

untuk menumbuhkan kepedulian anak terhadap lingkungan. 

Sebagai sebuah perusahaan yang menghasilkan limbah, PT Djarum sudah 

sejak awal mengantisipasi dampaknya terhadap lingkungan dengan membuat 

instalasi pengolahan air limbah (IPAL). IPAL yang lokasinya bersatu dengan 

pabrik pengolahan tembakau dan cengkeh di Desa Krapyak, Kecamatan 

Kaliwungu itu, per harinya mampu menampung limbah cair maupun padat dari 

pengolahan 300 ton cengkeh dan tembakau.  

Program CSR lainnya, yaitu dengan memberikan beasiswa pendidikan 

(Program Djarum Peduli Pendidikan), baik kepada siswa atau pelajar dari 

keluarga karyawan maupun pelajar atau mahasiswa dari masyarakat umum di 

Indonesia.  Hingga tahun 2007, sedikitnya 5.447 mahasiswa dari 67 perguruan 

tinggi di Indonesia telah diberi beasiswa. Tidak hanya itu, dalam rangka 

berpartisipasi untuk pencerdasan bangsa, PT. Djarum juga mengadakan kelas les 

gratis bagi anak-anak warga sekitar.  

Program les tersebut melibatkan keluarga besar penerima beasiswa, 

khususnya mahasiswa. Kepedulian dalam bidang olahraga yang merupakan 

bagian dari program CSR, telah dirintis sejak awal melalui pembinaan atlet bulu 

tangkis yang telah melahirkan atlet nasional. Keseriusan dalam membina atlet 

bulu tangkis ditandai pula dengan membangun gedung olahraga (GOR) khusus 

untuk pelatihan bulu tangkis senilai Rp 35 miliar.  
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Kepedulian dan tanggung jawab sosial lainya berupa sumbangan darah 

kepada PMI setempat melalui program donor darah. Melalui program donor darah 

ini, PT. Djarum pernah memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (Muri) 

dengan memperoleh 4.793 kantong darah dari pendonor yang dilakukan dalam 

satu hari. Secara rutin, program donor darah dilakukan dalam 3 bulan sekali. 

Kemudian, PT. Djarum mempunyai program media gathering yaitu PT Djarum 

ingin membuktikan bahwa perusahaannya selalu terbuka. Selain itu, tentu jargon-

jargon yang selama ini dipromosikan di berbagai media promosi bukan sekadar 

isapan jempol, melainkan betul-betul sesuai apa adanya, seperti disaksikan para 

wartawan dari berbagai media cetak maupun elektronik yang berkunjung 

kesejumlah pabrik Djarum di Kota Kudus.  

4.1.2 Proses perijinan   

Tahap awal yang dilakukan oleh peneliti adalah mempersipakan proses 

perijinan penelitian. Peneliti meminta surat pengantar penelitian dari Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, yang ditandatangani oleh 

Pembantu Dekan Bidang Akademik yang ditujukan kepada kepala bagian Tata 

Usaha Fakultas Teknik UNNES, untuk meminta data jumlah mahasiswa yang 

aktif  kuliah pada tahun ajaran 2008/2009. Kemudian menghitung jumlah 

mahasiswa laki-laki yang ada di fakultas tersebut.  

4.1.3 Pelaksanaan uji coba penelitian 

Pelaksanaan uji coba skala penelitian berlangsung mulai pada hari Jumat 

12 Desember 2008 sampai dengan hari Senin 15 Desember 2008 pada mahasiswa 

laki-laki yang merokok, terutama merokok dengan produk Djarum dan sudah 
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merokok Djarum minimal satu tahun merupakan sampel yang diambil dalam 

penelitian.  

Peneliti menyebarkan 50 eksemplar angket, hal tersebut dilakukan untuk 

mengantisipasi terjadinya angket yang yang tidak kembali ataupun angket yang 

tidak diisi lengkap oleh responden. Dari 50 eksemplar angket yang disebar 

ternyata yang kembali kepada peneliti dan memenuhi syarat adalah 45 eksemplar 

angket.  

4.1.4 Pelaksanaan uji coba alat pengumpulan data  

Pada uji coba alat pengumpulan data, 50 eksemplar disebarkan dan 

terdapat 45 eksemplar angket yang memenuhi syarat untuk dianalisis yaitu angket 

dijawab secara lengkap oleh subyek. Perhitungan validitas dan reliabilitas 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS 12. Hasil uji coba pengumpul data 

penelitian ini adalah sebagai berikut, sedangkan hasil lengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran Data Uji Coba Skala Penelitian. 

(1) Skala Trust in Brand  

Berdasarkan hasil analisis data yang berasal dari skala trust in brand, 

diketahui ada 49 aitem dengan koefisien hasil korelasi butir-butir terhadap 

total dalam skala yang bergerak dari 0,157 sampai 0,771  dan tingkat 

signifikansi bergerak dari 0,000 sampai dengan 0,304. 

Setelah diseleksi, terdapat 7 aitem pertanyaan yang dinyatakan tidak valid 

dari 49 aitem yang disusun oleh peneliti. Aitem-aitem yang dinyatakan tidak 

valid tersebut menunjukkan hasil indeks korelasi butir-butir terhadap total 

yang bergerak dari angka 0,157 sampai 0,286  dan dengan tingkat 



76 
 

 

signifikansinya yang bergerak dari angka 0,057 sampai 0,304. Ini berarti 

tingkat signifikansinya lebih besar dari α 0,05 (TS 5 %). 

Dari 42 aitem yang valid, menunjukkan hasil korelasi butir-butir terhadap 

total dalam skala bergerak dari 0,314 sampai dengan 0,771 dengan tingkat 

signifikansinya sebesar 0,000 sampai 0,036 yang berarti lebih besar dari α 

0,05 (TS 5%). Serta koefisien reliabilitas sebesar 0,928 dan koefisien 

reliabilitas termasuk dalam kategori sangat tinggi. 

Aitem yang dinyatakan valid kemudian disusun kembali dan digunakan 

sebagai alat pengambilan data pada penelitian yang sebenarnya. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran Uji Coba Validitas Butir dan 

Reliabilitas Skala Trust in Brand halaman 129.   Aitem-aitem yang gugur dan 

yang memenuhi syarat selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1. Hasil Uji Validitas Skala Trust in Brand 
 

Aitem Aspek Indikator 
F UF 

Jumlah

Kinerja merek 1, 20, 21 35 4 
Konsistensi kualitas merek 3, 22, 36 2*, 37 5 

Brand 
Predictability 

Kesesuaian merek dengan 
harapan konsumen 

23, 38 4 3 

Kesukaan pada merek 5*, 6, 39, 40 7, 24 6 Brand Liking 
 Minat pada merek 8, 25, 26, 41 42* 5 

Inovasi merek 9*, 43 27 3 
Pelayanan terhadap 
konsumen 

10, 44 - 2 
Brand 
Competence 

Pengalaman pemakaian 12, 28* 11 3 
Penilaian oleh diri sendiri 14, 29, 45 13* 4 Brand 

Reputation Penilaian oleh orang lain 15* 30, 46 3 
Pengetahuan bahwa 
perusahaaan bisa 
bertanggung jawab 

16, 17, 47 31 4 Trust In The 
Company 

Pengetahuan bahwa 
perusahaan layak 
dipercaya 

32, 48 18 3 
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Lanjutan Tabel 4.1. Hasil Uji Validitas Skala Trust in Brand 
 

Pengetahuan bahwa 
perusahaan memiliki 
kekuatan 

33 - 1  

Pengetahuan tentang 
perusahaan layak dianggap 
mampu berbuat baik 

19, 34, 49 - 3 

 Jumlah 35 14 49 
 
Keterangan: tanda (*) merupakan tanda bagi aitem yang tidak valid. 
 

(2) Skala Corporate Social Responsibility  

Berdasarkan hasil analisis data yang berasal dari skala Corporate Social 

Responsibility , diketahui ada 53 aitem dengan koefisien hasil korelasi butir-

butir terhadap total dalam skala yang bergerak dari 0,014 sampai 0,743  dan 

tingkat signifikansi bergerak dari 0,000 sampai dengan 0,925. 

Setelah diseleksi, terdapat 10 aitem pertanyaan yang dinyatakan tidak valid 

dari 53 aitem yang disusun oleh peneliti. Aitem-aitem yang dinyatakan tidak 

valid tersebut menunjukkan hasil indeks korelasi butir-butir terhadap total 

yang bergerak dari angka 0,014 sampai 0,290  dan dengan tingkat 

signifikansinya yang bergerak dari angka 0,054 sampai 0,925. Ini berarti 

tingkat signifikansinya lebih besar dari α 0,05 (TS 5 %). 

Dari 43 aitem yang valid, menunjukkan hasil korelasi butir-butir terhadap 

total dalam skala bergerak dari 0,300 sampai dengan 0,743 dengan tingkat 

signifikansinya sebesar 0,000 sampai 0,046 yang berarti lebih besar dari α 

0,05 (TS 5%). Serta koefisien reliabilitas sebesar 0,925 dan koefisien 

reliabilitas termasuk dalam kategori sangat tinggi. Namun dari hasil validitas 

aitem, ada di dalam satu aspek semua aitem yang telah disusun, semuanya 



78 
 

 

dinyatakan tidak valid, maka peneliti memutuskan untuk langsung mengganti 

aitem tersebut. Kemudian aitem yang disusun kembali untuk digunakan 

dalam penelitian menjadi 45 aitem. 

Aitem yang dinyatakan valid kemudian disusun kembali dan digunakan 

sebagai alat pengambilan data pada penelitian yang sebenarnya. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran Uji Coba Validitas Butir dan 

Reliabilitas Skala Corporate Social Responsibility halaman 135. Aitem-aitem 

yang gugur dan yang memenuhi syarat selengkapnya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas Skala CSR 
 

Aitem Aspek Indikator 
F UF 

Jumlah

Menyediakan 
fasilitas umum 

16, 51 17*, 35, 
52 

5 

Menjadi sponsor  
kegiatan sosial baik 
nasional maupun 
internasional 

1*, 18, 36 - 3 

Bantuan ekonomi 
pada masyarakat 
tidak mampu 

2, 19, 37, 
38 

- 4 

Pemberian informasi 
tentang segala aspek 
yang ada pada 
produk 

3, 20 39 3 

Pemberian ganti rugi 
bagi konsumen 

21 53 2 

Pemberian 
perusahaan 
(corporate giving) 

Pemberian hak untuk 
didengar pada 
konsumen 

4 22*, 40 3 

Memberikan 
beasiswa pendidikan 

5, 6, 41 23 4 Kedermawanan 
perusahaan 
(corporate 
philantropy) 

Mengadakan kelas 
les gratis bagi anak- 
anak warga sekitar 
perusahaan 

42* 24 2 
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Lanjutan Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas Skala CSR 

Bantuan bagi korban 
bencana alam 

7, 43* 25* 3 

Bantuan bagi korban 
bencana 
kemanusiaan 

8, 44 26 3 

 

Program 
penghijauan atau 
kepedulian terhadap 
lingkungan sekitar 

45 9 2 

Kerjasama dengan 
perusahaan lain 

27* 46 2 

Menjaga hubungan 
baik dengan 
organisasi sekitar 

10* 28* 2 

Relasi 
kemasyarakatan 
perusahaan 
(corporate 
community 
relations) Menjalin kemitraan 

dengan pengusaha 
kecil 

29 11, 47 3 

Menyediakan 
lapangan pekerjaan 

30, 48 12* 3 

Menyediakan 
berbagai konstribusi 
pada masyarakat 
yang berada di lokasi 
sekitar perusahaan 

13, 31 - 2 

Pelatihan 
pengembangan 
kepribadian bagi 
siswa/mahasiswa 
berprestasi 

14, 32, 49 - 3 

Pengembangan 
masyarakat 
(community 
development) 

Kepedulian dalam 
bidang olahraga 

15, 33, 50 34 4 

 Jumlah 35 18 53 
 

Keterangan: tanda (*) merupakan tanda bagi aitem yang tidak valid 

4.2  Pelaksanaan Penelitian  
 

Pelaksanaan penelitian berlangsung dari hari Jumat tanggal 19 Desember 

sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Desember 2008. Pengambilan data 

dilakukan peneliti di Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Subjek 
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mengisi skala di dalam area kampus perkuliahan. Peneliti kemudian menemui satu 

per satu subjek dan menanyakan kesediaannya untuk mengisi skala yang telah 

disediakan.  

Jumlah eksemplar yang dibagikan kepada subjek penelitian sebanyak  150 

eksemplar, mengingat jumlah sampel yang dibutuhkan maka diambil 128 angket 

yang memenuhi syarat untuk dianalisis. Skala yang tidak memenuhi syarat untuk 

dianalisis adalah skala yang pengisiannya tidak lengkap. 

4.3  Deskripsi Subjek Penelitian 

Deskripsi subjek penelitian meliputi jumlah mahasiswa laki-laki yang 

diambil menjadi sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan 

purposive sampling. Mengingat subjek penelitian yang dibutuhkan adalah 

perokok, kemudian diperolehlah mahasiswa Fakultas Teknik UNNES yang 

mewakili untuk menjadi sampel penelitian. Setelah dilakukan penelitian langsung 

ke lapangan, diperoleh subjek penelitian sejumlah 128 orang yang semuanya 

berjenis kelamin laki-laki dan jumlah subjek tersebut dinilai sudah mampu 

mewakili populasi. 

4.4  Hasil Analisis Data 

4.4.1 Hasil Analisis Data Secara Deskriptif 

Aitem-aitem yang valid dalam ujicoba (tryout) kemudian diberikan kepada 

subyek sebagai angket dalam melakukan penelitian. Data dari skala yang telah 

terkumpul kemudian dianalisis untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini.  Gambaran mengenai data penelitian pada masing-masing variabel 

yang dianalisis dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut: 
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Tabel 4.3. Deskripsi Data Penelitian 
 

Variabel Rerata Standar 
Deviasi 

Skor 
maksimum

Skor 
minimum 

N 

Corporate Social 
Responsibility 67,5 22,5 180 45 128 

Pemberian Perusahaan 
(corporate giving) 25,5 8,5 68 17 128 

Kedermawanan 
Perusahaan (corporate 

philantropy) 
16,5 5,5 44 11 128 

Relasi Kemasyarakatan 
Perusahaan (corporate 
community relations) 

9 3 24 6 128 

Pengembangan 
masyarakat (community 

development) 
16,5 5,5 44 11 128 

Trust in Brand 63 21 168 42 128 
Brand Predictability 16,5 5,5 44 11 128 

Brand Liking 13,5 4,5 36 9 128 
Brand Competence 9 3 24 6 128 
Brand Reputation 7,5 2,5 20 5 128 

Trust In The Company 16,5 5,5 44 11 128 
 

Berdasarkan data tersebut diketahui gambaran tentang tingkat  Trust  in 

Brand dan Corporate Social Responsibility dimiliki subjek dalam penelitian ini.  

Tinggi rendahnya Trust in Brand dan Corporate Social Responsibility dapat 

ditentukan melalui kategorisasi berdasarkan skor  total subjek. Acuan yang 

digunakan dalam membuat kategorisasi ini adalah penilaian dengan skor standar.  

Berdasarkan tabel 4.3  maka Trust  in Brand dan Corporate Social 

Responsibility  dapat dikategorikan sebagai berikut: 

(1) Kategorisasi Corporate Social Responsibility (CSR) 

Pada skala Corporate Social Responsibility, kategorisasi diperoleh 

dengan menentukan lima  batasannya masing-masing, yaitu kategori sangat 

rendah  batasannya (x ≤ M – 1.5 SD), kategori rendah  batasannya (M – 1.5 

SD < X ≤ M – 0.5 SD), kategori sedang batasannya (M – 0.5 SD < X ≤ M + 
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0.5 SD), kategori tinggi batasannya (M + 0.5 SD < X ≤ M + 1.5 SD), dan 

kategori sangat tinggi batasannya (X > M + 1.5 SD). Hasilnya secara lengkap 

dapat dilihat dalam tabel 4.4 berikut, sedang rincian kategori per responden 

dapat dilihat pada lampiran skor mentah penelitian.  

Tabel 4.4. Kategorisasi Corporate Social Responsibility (CSR) 
 

No Kategori Kriteria Norma ∑ 
subjek 

% 

1 Sangat 
Rendah 

X ≤ M – 1.5 SD X ≤ 33,75 0 0 

2 Rendah   M – 1.5 SD < X ≤ M – 
0.5 SD 

33,75 < X ≤ 
56,25 0 0 

3 Sedang  M – 0.5 SD < X ≤ M + 
0.5 SD 

56,25 < X ≤ 
78,75 0 0 

4 Tinggi  M + 0.5 SD < X ≤ M + 
1.5 SD 

78,75 < X ≤ 
101,25 1 0,78 

5 Sangat 
tinggi  

X > M + 1.5 SD X > 101,25 127 99,22 

Jumlah  128 100  
 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1. Diagram Corporate 

Social Responsibility (CSR)  sebagai berikut: 

 

     Gambar 4.1. Diagram  Corporate Social Responsibility (CSR) 
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Dari keterangan yang tabel dan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa 

pengelompokan kategori yang ada dalam corporate social responsibilty ada 

lima kategori. Kategori pertama adalah kategori sangat rendah, dengan norma 

X ≤  33,75 ada 0 responden (0 %). Kedua, kategori rendah dengan norma 

33,75 < X ≤ 56,25 ada 0 responden di dalamnya atau sebesar 0 %. 

Selanjutnya kategori ketiga yaitu sedang, dengan norma 56,25 < X ≤ 78,75 

ada 0 responden (0 %). Keempat adalah kategori tinggi, dengan norma 78,75 

< X ≤ 101,25 ada 1 responden (0,78 %). Yang terakhir adalah kategori sangat 

tinggi, normanya adalah X > 101,25 ada 127 responden yang mendukung di 

dalamnya, atau sebesar 99,22%. 

Adapun dilihat dari kategori Corporate Social Responsibility (CSR), 

dapat dijelaskan dengan tabel kriteria semua aspek corporate social 

responsibility sebagai berikut: 

Tabel 4.5. Kriteria Semua Aspek Corporate Social 
Responsibility (CSR) 

Aspek Kategori Kriteria 
Corporate 

Giving 
Corporate 

Philantropy 
Corporate 

Community 
Relations 

Community 
Development 

Sangat 
Rendah 

X ≤ M – 
1.5 SD 0 0 0 0 

Rendah   M – 1.5 
SD < X ≤ 
M – 0.5 
SD 0 0 0 0 

Sedang  M – 0.5 
SD < X ≤ 
M + 0.5 
SD 0 0,78 % 1,56 % 0 

Tinggi  M + 0.5 
SD < X ≤ 
M + 1.5 
SD 1,56 % 0 % 4,68 % 2,34 % 

Sangat 
tinggi  

X > M + 
1.5 SD 98,44 % 99,22 % 93,76 % 97,66 % 
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Dapat pula dilihat perbandingan antar aspek pada Corporate Social 

Responsibility pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 4.2. Kurva Perbandingan Antar Aspek CSR 

Dari gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa aspek Corporate 

Philantropy atau kedermawanan perusahaan adalah aspek yang paling 

menonjol daripada aspek lain yang ada dalam CSR. Namun, untuk lebih 

memudahkan membaca hasil penelitian tentamg variabel CSR serta aspek 

yang mencakup di dalamnya, di bawah ini ada tabel yang berisi perbedaan 

mean atau rerata tiap aspek dari CSR. 

Tabel 4.6. Hasil Mean Hipotetik Tiap Aspek dari CSR 

No  Aspek CSR Mean Hipotetik 

1 Pemberian Perusahaan (corporate 
giving) 25,5 

2 Kedermawanan Perusahaan (corporate 
philantropy) 16,5 

3 Relasi Kemasyarakatan Perusahaan 
(corporate community relations) 9 

4 Pengembangan masyarakat (community 
development) 16,5 
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Dilihat dari hasil mean hipotetik, aspek corporate giving (pemberian 

perusahaan) adalah aspek yang memiliki mean tertinggi yaitu sebesar 25,5 

dan aspek yang memiliki mean terendah yaitu corporate community relations 

(relasi kemasyarakatan perusahaan) yaitu sebesar 9. Dari hasil tersebut, 

kemudian dapat dibuat gambar kurva dari hasil mean tiap aspek di atas, yaitu 

sebagai berikut: 

 

Gambar 4.3. Kurva Mean Hipotetik Tiap Aspek CSR 

Atas dasar kriteria tersebut, maka untuk penjelasan per aspek dapat 

dicermati sebagai berikut: 

a. Aspek Corporate Social Responsibility (CSR) yang pertama adalah 

pemberian perusahaan (corporate giving) terdapat 17 aitem, yaitu nomor  

34, 18, 1, 35, 19, 2, 20, 3, 36, 21, 4, 37, 22, 38, 5, 23 dan nomor 6  

dengan skor maksimal 68 dan skor minimal 17, rerata= 25,5, SD = 8,5. 

Kategorinya adalah sebagai berikut:  
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Tabel 4.7. Kategorisasi Aspek Corporate Social Responsibility 
(CSR) yang pertama adalah Pemberian Perusahaan (Corporate 

Giving) 
Kategori Norma Subjek % 

Sangat Rendah X ≤ 12,75 0 0 
Rendah 12,75 < X ≤ 21,25 0 0 
Sedang  21,25 < X ≤ 29,75 0 0 
Tinggi 29,75 < X ≤ 38,25 2 1,56 
Sangat Tinggi X > 38,25 126 98,44 

Jumlah  128 100 
 

   Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.4. Diagram 

pemberian perusahaan (corporate giving) sebagai berikut :  

        

Gambar 4.4. Diagram Pemberian Perusahaan (Corporate Giving) 

Dari gambar diagram aspek pemberian perusahaan (corporate giving) 

dapat dijelaskan bahwa responden yang termasuk dalam kategori sangat 

rendah ada 0 orang (0 %), rendah ada 0 orang (0 %), sedang sebanyak 0 

orang (0 %), lalu kategori tinggi sebanyak 2 responden (1,56 %), 

kemudian kategori sangat tinggi ada 126 responden (98,44 %). 

b. Aspek Corporate Social Responsibility (CSR) yang kedua  adalah 

Kedermawanan perusahaan (corporate philantropy)  terdapat 11  aitem, 
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yaitu nomor  39, 7, 24, 40, 25, 8, 41, 9, 26, 10 dan nomor 42  dengan skor 

maksimal 44 dan skor minimal 11, rerata= 16,5, SD = 5,5. Kategorinya 

adalah sebagai berikut:  

  Tabel 4.8. Kategorisasi Aspek Corporate Social Responsibility 
(CSR) yang kedua adalah Kedermawanan perusahaan (corporate 

philantropy) 
Kategori Norma Subjek % 

Sangat Rendah X ≤ 8,25 0 0 
Rendah 8,25 < X ≤ 13,75 0 0 
Sedang  13,75 < X ≤ 19,25 1 0,78 
Tinggi 19,25 < X ≤ 24,75 0 0 
Sangat Tinggi X > 24,75 127 99,22 

Jumlah  128 100 
    

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.5. Diagram 

kedermawanan perusahaan (corporate philantropy) sebagai berikut: 

           

 Gambar 4.5. Diagram Kedermawanan Perusahaan (Corporate 
Philantropy) 

 
Dari tabel aspek kedermawanan perusahaan (corporate philantropy) 

dapat dijelaskan bahwa responden yang termasuk dalam kategori sangat 

rendah ada 0 orang (0 %), rendah ada 0 orang (0 %), sedang sebanyak 1 
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orang (0,78 %), lalu kategori tinggi sebanyak 0 responden (0 %), 

kemudian kategori sangat tinggi ada 127 responden (99,22 %). 

c. Aspek Corporate Social Responsibility (CSR) yang ketiga adalah relasi 

kemasyarakatan perusahaan (corporate community relations) terdapat 6 

aitem, yaitu nomor  27, 11, 28, 12, 43 dan nomor 29 dengan skor 

maksimal 24 dan skor minimal 6, rerata = 9, SD = 2,57. Kategorinya 

adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.9. Kategorisasi Aspek Corporate Social Responsibility 
(CSR) yang Ketiga adalah Relasi Kemasyarakatan Perusahaan 

(Corporate Community Relations) 
Kategori Norma Subjek % 

Sangat Rendah X ≤ 4,5 0 0 
Rendah 4,5 < X ≤ 7,5 0 0 
Sedang  7,5 < X ≤ 10,5 2 1,56 
Tinggi 10,5 < X ≤ 13,5 6 4,68 
Sangat Tinggi X > 13,5 120 93,76 

Jumlah  128 100 
  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.6. Diagram Relasi 

kemasyarakatan perusahaan (corporate community relations)  sebagai 

berikut:  

         
 

Gambar 4.6. Diagram Relasi Kemasyarakatan Perusahaan 
(Corporate Community Relations) 
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Dari tabel aspek relasi kemasyarakatan perusahaan (corporate 

community relations) dapat dijelaskan bahwa responden yang termasuk 

dalam kategori sangat rendah ada 0 orang (0 %), rendah ada 0 orang (0 

%), sedang sebanyak 2 orang (1,56 %), lalu kategori tinggi sebanyak 6 

responden (4,68 %), kemudian kategori sangat tinggi ada 120 responden 

(93,76 %). 

d. Aspek Corporate Social Responsibility (CSR) yang keempat adalah 

pengembangan masyarakat (community development)  terdapat 11 aitem, 

yaitu nomor  44, 13, 30, 14, 31, 15, 45, 16, 32, 17 dan nomor  33 dengan 

skor maksimal 44 dan skor minimal 11, rerata= 16,5, SD= 5,5. 

Kategorinya adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.10. Kategorisasi Aspek Corporate Social Responsibility (CSR) 
yang keempat adalah Pengembangan Masyarakat (Community 

Development) 
 

Kategori Norma Subjek % 
Sangat Rendah X ≤ 8,25 0 0 
Rendah 8,25 < X ≤ 13,75 0 0 
Sedang  13,75 < X ≤ 19,25 0 0 
Tinggi 19,25 < X ≤ 24,75 3 2,34 
Sangat Tinggi X > 24,75 125 97,66 

Jumlah  128 100 
 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.7. Diagram 

pengembangan masyarakat (community development) sebagai berikut 
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Gambar 4.7. Diagram Pengembangan Masyarakat (Community 
Development 

 
 Dari gambar diagram aspek pengembangan masyarakat (community 

development) dapat dijelaskan bahwa responden yang termasuk dalam 

kategori sangat rendah ada 0 orang (0 %), rendah ada 0 orang (0 %), 

sedang sebanyak 0 orang (0 %), lalu kategori tinggi sebanyak 3 responden 

(2,34 %), kemudian kategori sangat tinggi ada 125 responden (97,66 %). 

 

(2) Kategorisasi  Trust In Brand 

Pada skala Trust In Brand, kategorisasi diperoleh dengan menentukan 

lima  batasannya masing-masing, yaitu kategori sangat rendah  batasannya (x 

≤ M – 1.5 SD), kategori rendah  batasannya (M – 1.5 SD < X ≤ M – 0.5 SD), 

kategori sedang batasannya (M – 0.5 SD < X ≤ M + 0.5 SD), kategori tinggi 

batasannya (M + 0.5 SD < X ≤ M + 1.5 SD), dan kategori sangat tinggi 

batasannya (X > M + 1.5 SD). Hasilnya secara lengkap dapat dilihat dalam 

tabel 4.5 berikut, sedang rincian kategori per responden dapat dilihat pada 

lampiran skor mentah penelitian.  
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Tabel 4.11. Kategorisasi Trust In Brand 
 

No Kategori Kriteria Norma ∑ 
subjek 

% 

1 Sangat 
Rendah 

X ≤ M – 1.5 SD X ≤ 31,5 0 0 

2 Rendah   M – 1.5 SD < X ≤ M – 
0.5 SD 

31,5 < X ≤ 
52,5 0 0 

3 Sedang  M – 0.5 SD < X ≤ M + 
0.5 SD 

52,5 < X ≤ 
73,5 0 0 

4 Tinggi  M + 0.5 SD < X ≤ M + 
1.5 SD 

73,5 < X ≤ 
94,5 5 3,91 

5 Sangat 
tinggi  

X > M + 1.5 SD X > 94,5 123 96,09 

Jumlah  128 100  
 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.8. Diagram Trust In 

Brand   sebagai berikut: 

     

Gambar 4.8 Diagram  Trust In Brand 

Dari keterangan yang tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa 

pengelompokan kategori yang ada dalam trust in brand ada lima kategori. 

Kategori pertama adalah kategori sangat rendah, dengan norma X ≤ 31,5 ada 

0 responden (0 %). Kedua, kategori rendah dengan norma 31,5 < X ≤ 52,5 

ada 0 responden di dalamnya atau sebesar 0 %. Selanjutnya kategori ketiga 



92 
 

 

yaitu sedang, dengan norma 52,5 < X ≤ 73,5 ada 0 responden (0%). Keempat 

adalah kategori tinggi, dengan norma 73,5 < X ≤ 94,5 ada 5 responden 

(3,91%). Yang terakhir adalah kategori sangat tinggi, normanya adalah X > 

94,5 ada 123 responden yang mendukung di dalamnya, atau sebesar 96,09 %. 

Adapun dilihat dari kategori Trust in Brand, dapat dijelaskan dengan 

tabel kriteria semua aspek Trust in Brand sebagai berikut: 

Tabel 4.12. Kriteria Semua Aspek Trust in Brand 
 

Aspek Kategori Kriteria 
Brand 

Predicta
bility 

Brand 
Liking 

Brand 
Competence 

Brand 
Reputation 

Trust in 
The 

Company 
Sangat 
Rendah 

X ≤ M – 
1.5 SD 0 % 0 % 0 %  0 % 0 % 

Rendah   M – 1.5 
SD < X 
≤ M – 
0.5 SD 0 % 0,78 % 0 % 0 % 0 % 

Sedang  M – 0.5 
SD < X 
≤ M + 
0.5 SD 0 % 3,12 % 0,78 % 0 % 0 % 

Tinggi  M + 0.5 
SD < X 
≤ M + 
1.5 SD 4,69 % 17,19% 3,91 % 14,06 % 2,34 % 

Sangat 
tinggi  

X > M + 
1.5 SD 95,31 % 78,91% 95,31 % 85,94 % 97,66 % 

 
Dapat pula dilihat perbandingan antar aspek pada variabel Trust in Brand 

pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 4.8. Kurva Perbandingan Antar Aspek Trust in Brand 
 

Dari gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa aspek trust in the company 

atau kepercayaan terhadap perusahaan adalah aspek yang paling menonjol 

daripada aspek lain yang ada dalam Trust in Brand. Namun, untuk lebih 

memudahkan membaca hasil penelitian tentamg variabel Trust in Brand serta 

aspek yang mencakup di dalamnya, di bawah ini ada tabel yang berisi 

perbedaan mean atau rerata tiap aspek dari Trust in Brand. 

Tabel 4.13. Hasil Mean Hipotetik Tiap Aspek dari Trust in Brand 

No  Aspek Trust in Brand Mean Hipotetik 

1 Brand Predictability 16,5 

2 Brand Liking 13,5 

3 Brand Competence 9 

4 Brand Reputation 7,5 

5 Trust In The Company 16,5 
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Dilihat dari hasil mean hipotetik, aspek Brand Predictability dan aspek 

Trust In The Company adalah aspek yang memiliki mean tertinggi yaitu 

sebesar 16,5 dan aspek yang memiliki mean terendah yaitu Brand Reputation 

yaitu sebesar 7,5. Dari hasil tersebut, kemudian dapat dibuat gambar kurva 

dari hasil mean tiap aspek di atas, yaitu sebagai berikut: 

 

Gambar 4.9. Kurva Mean Hipotetik Tiap Aspek Trust In Brand  

Sedangkan kategorisasi tiap aspek-aspek untuk variabel penelitian Trust 

In Brand adalah sebagai berikut: 

a. Aspek Trust In Brand  yang pertama adalah Brand Predictability (merek 

yang diprediksi)  terdapat 11 aitem, yaitu nomor  20, 35, 1, 21, 36, 22, 3, 

38, 4  dan nomor  23  dengan skor maksimal  44 dan skor minimal 11, 

rerata = 16,5, SD = 5,5. Kategorinya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.14. Kategorisasi Aspek Trust In Brand  yang Pertama adalah 
Brand Predictability (Merek yang Diprediksi) 

Kategori Norma Subjek % 
Sangat Rendah X ≤ 8,25 0 0 
Rendah 8,25 < X ≤ 13,75 0 0 
Sedang  13,75 < X ≤ 19,25 0 0 
Tinggi 19,25 < X ≤ 24,75 6 4,69 
Sangat Tinggi X > 24,75 122 95,31 

Jumlah  128 100 
 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.10. Diagram Brand 

Predictability (merek yang diprediksi) sebagai berikut:  

 
 

Gambar 4.10. Diagram Brand Predictability (merek yang 

diprediksi) 

Dari gambar diagram aspek brand predictability (merek yang 

diprediksi) dapat dijelaskan bahwa responden yang termasuk dalam 

kategori sangat rendah ada 0 orang (0 %), rendah ada 0 orang (0 %), 

sedang sebanyak 0 orang (0 %), lalu kategori tinggi sebanyak 6 

responden (4,69 %), kemudian kategori sangat tinggi ada 122 responden 

(95,31 %). 
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b. Aspek Trust In Brand  yang kedua adalah Brand Liking (Kesukaan 

terhadap Merek)  terdapat  9  aitem, yaitu nomor  39, 6, 24, 40, 7, 41, 25, 

8 dan nomor  26 dengan skor maksimal  36 dan skor minimal 9, rerata = 

13,5, SD = 4,5. Kategorinya adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.15. Kategorisasi Aspek Trust In Brand  yang Kedua adalah     
Brand Liking (Kesukaan terhadap Merek) 

Kategori Norma Subjek % 
Sangat Rendah X ≤ 6,75 0 0 
Rendah 6,75 < X ≤ 11,25 1 0,78 
Sedang  11,25 < X ≤ 15,75 4 3,12 
Tinggi 15,75 < X ≤ 20,25 22 17,19 
Sangat Tinggi X > 20,25 101 78,91 

Jumlah  128 100 
  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.11. Diagram Brand 

Liking (kesukaan terhadap merek)  sebagai berikut :  

 

Gambar 4.11. Diagram Brand Liking (Kesukaan terhadap Merek) 

Dari tabel aspek brand liking (kesukaan terhadap merek) dapat 

dijelaskan bahwa responden yang termasuk dalam kategori sangat rendah 

ada 0 orang (0 %), rendah ada 1 orang (0,78 %), sedang sebanyak 4 

orang (13,12 %), lalu kategori tinggi sebanyak 22 responden (17,19 %), 

kemudian kategori sangat tinggi ada 101 responden (78,91 %). 
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c. Aspek Trust In Brand  yang ketiga adalah Brand Competence (kompetensi 

merek)  terdapat 6 aitem, yaitu nomor  42, 27, 10, 28, 11 dan nomor  12 

dengan skor maksimal  24 dan skor minimal 6, rerata = 9, SD = 3. 

Kategorinya adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.16. Kategorisasi Aspek Trust In Brand  yang ketiga  adalah 
Brand Competence (Kompetensi Merek) 

Kategori Norma Subjek % 
Sangat Rendah X ≤ 4,5 0 0 
Rendah 4,5 < X ≤ 7,5 0 0 
Sedang  7,5 < X ≤ 10,5 0 0 
Tinggi 10,5 < X ≤ 13,5 5 3,91 
Sangat Tinggi X > 13,5 122 95,31 

Jumlah  128 100 
 

 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.12. Diagram Brand 

Competence (Kompetensi Merek) sebagai berikut :  

 

Gambar 4.12. Diagram Brand Competence (Kompetensi Merek) 

 Dari tabel aspek brand competence (kompetensi merek) dapat 

dijelaskan bahwa responden yang termasuk dalam kategori sangat rendah 

ada 0 orang (0 %), rendah ada 0 orang (0 %), sedang sebanyak 0 orang (0 
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%), lalu kategori tinggi sebanyak 5 responden (3,91 %), kemudian 

kategori sangat tinggi ada 122 responden (95,31 %). 

d. Aspek Trust In Brand  yang  keempat adalah Brand Reputation (Reputasi 

Merek) terdapat 5 aitem, yaitu nomor  15, 29, 14, 30 dan nomor  13 

dengan skor maksimal  20 dan skor minimal 5, rerata = 7,5, SD = 2,5. 

Kategorinya adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.17. Kategorisasi Aspek Trust In Brand  yang Keempat adalah 
Brand Reputation (Reputasi Merek) 

 
 Kategori Norma Subjek % 

Sangat Rendah X ≤  3,75 0 0 
Rendah 3,75 < X ≤ 6,25 0 0 
Sedang  6,25 < X ≤ 8,75 0 0 
Tinggi 8,75 < X ≤ 11,25 18 14,06 
Sangat Tinggi X > 11,25 110 85,94 

Jumlah  128 100 
  

 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.13. Diagram Brand 

Reputation (Reputasi Merek)  sebagai berikut :  

        

Gambar 4.13.  Diagram Brand Reputation (Reputasi Merek) 

Dari tabel aspek brand reputation (reputasi merek) dapat dijelaskan 

bahwa responden yang termasuk dalam kategori sangat rendah ada 0 
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orang (0 %), rendah ada 0 orang (0 %), sedang sebanyak 0 orang (0 %), 

lalu kategori tinggi sebanyak 18 responden (14,06 %), kemudian kategori 

sangat tinggi ada 110 responden (85,94 %). 

e. Aspek Trust In Brand  yang kelima adalah Trust in The Company 

(kepercayaan terhadap perusahaan) terdapat 11 aitem, yaitu nomor  16, 

31, 9, 17, 32, 5, 18, 33, 2, 19 dan nomor  34 dengan skor maksimal  44 

dan skor minimal 11, rerata = 16,5, SD = 5,5. Kategorinya adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 4.18. Kategorisasi Aspek Trust In Brand  yang Kelima adalah 
Trust in The Company (Kepercayaan terhadap Perusahaan) 

Kategori Norma Subjek % 
Sangat Rendah X ≤ 8,25 0 0 
Rendah 8,25 < X ≤ 13,75 0 0 
Sedang  13,75 < X ≤ 19,25 0 0 
Tinggi 19,25 < X ≤ 24,75 3 2,34 
Sangat Tinggi X > 24,75 125 97,66 

Jumlah  128 100 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.14. Diagram Trust 

in The Company (Kepercayaan terhadap Perusahaan)  sebagai berikut :  

          

Gambar 4.14. Diagram Trust in The Company (Kepercayaan 
terhadap Perusahaan) 
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Dari tabel aspek Trust in The Company (Kepercayaan terhadap 

Perusahaan)  dapat dijelaskan bahwa responden yang termasuk dalam 

kategori sangat rendah ada 0 orang (0 %), rendah ada 0 orang (0 %), 

sedang sebanyak 0 orang (0 %), lalu kategori tinggi sebanyak 3 

responden (2,34 %), kemudian kategori sangat tinggi ada 125 responden 

(97,66 %). 

4.4.2 Hasil Analisis Data Secara Inferensial 

4.4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas terhadap data yang diperoleh, dilakukan sebelum analisis 

data yaitu untuk memenuhi asumsi dasar analisis regresi linier sederhana. 

Tabel 4.17. Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
 Trust CSR 
N 128 128
Normal 
Parameters(a,b) 

Mean 120,9375 132,2031

  Std. Deviation 14,45261 13,52010
Most Extreme 
Differences 

Absolute 0,051 0,086

  Positive 0,035 0,063
  Negative -0,051 -0,086
Kolmogorov-Smirnov Z 0,582 0,973
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,887 0,300

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 

 
Uji normalitas data dilakukan untuk membuktikan apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan 

teknik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Z.0 

Berdasarkan uji normalitas terhadap skala Trust In Brand diperoleh 

koefisien K-S Z = 0,582  dengan tingkat signifikan 0,887 (α > 0,05 signifikan) 
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sedangkan Corporate Social Responbility diperoleh koefisien K-S Z = 0,973 

dengan tingkat signifikan 0,300 (α > 0,05 signifikan). Tingkat signifikan dari 

kedua buah variabel tersebut ternyata lebih besar dari α 0,05 yang berarti kedua 

buah variabel tersebut berdistribusi normal. 

Uji normalitas dapat pula diketahui dengan cara dideteksi dari plot sebaran 

data maupun uji statistik. Berdasarkan output histogram  dapat diketahui bahwa 

sebaran data yang ada menyebar merata ke semua daerah area normal. Hal ini 

menunjukkan bahwa data mempunyai distribusi normal. 
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Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan sebaran data berdistribusi  

normal. Karena sebarannya semuanya mendekati garis lurus atau hampir 

membentuk garis lurus. 

4.4.2.2 Uji Linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk menguji apakah pola sebaran variabel x dan 

y membentuk garis linier atau tidak. Uji lineritas ini dimaksudkan untuk melihat 



102 
 

 

ada tidaknya hubungan antara prediktor yaitu variabel-variabel Corporate Social 

Responbility (CSR) Perusahaan (X) dengan Trust In Brand (Y) yang linier. Dalam 

uji linieritas garis regresi ini dengan melihat nilai F dalam perhitungan uji Anova 

dan penghitungan yang digunakan dengan menggunakan SPSS (versi 12 for 

windows), kaidah yang digunakan adalah jika nilai p > 0.05 maka sebaran linier 

dan jika nilai p < 0.05 maka sebarannya tidak linier. Dari perhitungan data 

diperoleh hasil sebagai berikut:  

Tabel 4.18. Uji  Linieritas 

15698.116 47 334.002 2.467 .000
8919.398 1 8919.40 65.890 .000

6778.718 46 147.363 1.089 .364

10829.384 80 135.367

26527.500 127

(Combined)
Linearity
Deviation
from
Linearity

Between
Groups

Within Groups

Total

Trust * CSR

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

 

Berdasarkan hasil uji linieritas diperoleh nilai  F hitung pada deviation 

from linierity sebesar 1,089 dengan  tingkat signifikansi sebesar 0,364. Karena p > 

0,05 maka hubungan antara antara prediktor yaitu variabel-variabel Corporate 

Social Responbility (CSR) Perusahaan (X) dengan Trust In Brand (Y) merupakan 

hubungan yang linier.  

4.2.2.3 Hasil Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan analisis regresi. Hasil analisis regresi 

menggunakan program SPSS versi 12 diperoleh koefisien untuk variabel 

Corporate Social Responsibility sebesar 0,620 dan konstanta sebesar 38,991 

sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah 
^
Y  = 38,991 + 0,620X.  
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Model persamaan, secara parsial diuji keberartiannya menggunakan uji t dan 

diperoleh t hitung 7,989 dengan probabilitas 0.000. Besarnya probabilitas tersebut 

lebih kecil dari taraf kesalahan yang digunakan yaitu 0.05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa koefisien pada model regresi tersebut signifikan. Dan Karena 

nilai probabilitas 0,00 < 0,005 maka hal ini berarti hipotesis  diterima. Dan dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Corporate Social 

Responbility (CSR) perusahaan terhadap Trust In Brand Rokok Djarum.  Hasil 

analisis ini dapat dilihat pada output SPSS release 12  berikut: 

Tabel  4.19. Model Regresi  Hasil Perhitungan Menggunakan SPSS 
release 12 

38.991 10.310 3.782 .000
.620 .078 .580 7.989 .000

(Constant)
CSR

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

 
 

Model regresi 
^
Y  = 38,991 + 0,620X.  diuji keberartiannya mengunakan 

uji F yang diperoleh F hitung 63,825 dengan probabilitas 0.000. Probabilitas 

tersebut lebih kecil daripada taraf kesalahan 0.05, yang berarti bahwa model 

persamaan tersebut signifikan. 

Tabel  4.20. Uji Keberartian Model Persamaan Regresi Menggunakan 
SPSS release 12 

8919.398 1 8919.398 63.825 .000a

17608.102 126 139.747
26527.500 127

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), CSRa. 
 

 
 Hasil analisis regresi diperoleh besarnya koefisien determinasi (R2) 

sebesar 0.336 dan koefisien korelasi 0.580. Besarnya koefisien determinasi 
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tersebut menunjukkan bahwa perubahan tingkat Corporate Social Responbility 

(CSR) perusahaan terhadap Trust In Brand Rokok Djarum sebesar 33,60%, 

sedangkan sisanya 66,40% dipengaruhi oleh faktor atau sebab-sebab lain. Hasil 

analisis tersebut dapat dilihat dari output SPSS berikut: 

Tabel  4.21. Hasil Koefisien Determinasi dan Koefisien Korelasi 

.580a .336 .331 11.82146
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), CSRa. 
 

 
Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa  Corporate 

Social Responbility (CSR) perusahaan  berpengaruh terhadap Trust In Brand 

Rokok Djarum. 

 

4.5 Pembahasan  

4.5.1    Hasil Penelitian Deskriptif 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dalam menganalisis, 

peneliti menggunakan angka yang dideskripsikan dengan menguraikan 

kesimpulan yang didasari oleh angka yang diolah dengan metode statistik.  

a. Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan 

Corporate Social Responsibility merupakan konsep baru dalam tata 

kelola perusahaan. Corporate Social Responsibility (CSR) makin ramai 

diperbincangkan belakangan ini baik dikalangan masyarakat umum, dunia 

bisnis dan pemerintah. Corporate Social Responsibility menjadikan 

komitmen bisnis untuk memberikan konstribusi bagi pembangunan ekonomi 
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berkelanjutan, melalui kerjasama dengan para pegawai serta perwakilan, 

keluarga, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk 

meningkatkan kualitas hidup, dengan cara-cara yang bermanfaat baik bagi 

bisnis maupun untuk pembangunan (Syafrani, 2008).  Berdasarkan hasil 

penelitian bahwa persepsi masyarakat pada Corporate Social Responsibility 

(CSR)  perusahaan yang telah dilakukan oleh PT.  Djarum Kudus termasuk 

dalam kategori sangat tinggi (99,22 % responden). 

Berikut ini penuyusunan pembahasan tiap aspek pada variabel corporate 

social responsibility adalah berdasarkan urutan tertinggi hingga terendah dari 

hasil perhitungan mean hipotetik: 

1) Pemberian perusahaan (corporate giving) 

Corporate Social Responsibility (CSR)  perusahaan yang telah 

dilakukan oleh PT. Djarum Kudus tersebut dapat dilihat dari aspek  

pemberian perusahaan (corporate giving) yang termasuk dalam kategori 

sedang. Pemberian perusahaan (corporate giving) yang telah dilakukan 

oleh PT. Djarum Kudus  terutama dalam hal menyediakan fasilitas 

umum, menjadi sponsor kegiatan sosial  baik skala nasional maupun 

internasional, selalu memberikan bantuan ekonomi kepada masyarakat 

yang tidak mampu. Di samping dari hal-hal yang pernah dilakukan oleh 

PT. Djarum Kudus tersebut, Djarum juga masih melaksanakan 

pemberian informasi tentang segala aspek yang ada pada produk, 

pemberian ganti rugi bagi konsumen serta pemberian hak dengar untuk 

didengar pada konsumen.  
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Berdasarkan dari hasil perhitungan, mean atau rerata dari aspek 

corporate giving adalah yang paling tinggi, yaitu sebesar 25,5. Kemudian 

pemberiaan perusahaan tersebut menurut responden termasuk dalam 

kategori sangat tinggi (98,44 % responden). Dengan melakukan 

pemberian perusahaan (corporate giving)  kepada masyarakat, manfaat 

yang diterima oleh masyarakat dari tanggung jawab sosial yang 

dilakukan perusahaan sangatlah jelas.  

Selain dari bahwa beberapa kepentingan masyarakat diperhatikan 

oleh perusahaan, masyarakat juga akan mendapatkan pandangan baru 

mengenai hubungan perusahaan dan masyarakat yang barangkali selama 

ini hanya sekedar dipahami sebagai hubungan produsen - konsumen, atau 

hubungan antara masyarakat dan dunia bisnis perlu diarahkan untuk kerja 

sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan 

masyarakat dan dunia bisnis tak lagi dipahami sebagai hubungan antara 

pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang tereksploitasi, tetapi 

hubungan kemitraan dalam membangun masyarakat lingkungan yang 

lebih baik. Tidak hanya di sektor perekonomian, tetapi juga dalam sektor 

sosial, pembangunan, dan lain-lain (Syafrani, 2008) . 

2) Kedermawanan perusahaan (corporate philantropy) 

Kedermawanan perusahaan (corporate philantropy) yang dilakukan 

oleh PT. Djarum Kudus berdasarkan hasil penelitian termasuk dalam 

kategori sangat tinggi (99,22 % responden). Urutan tertinggi selanjutnya 

dari hasil perhitungan mean hipotetik adalah kedermawanan perusahaan 
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perusahaan (corporate philantropy) yaitu sebesar 16,5. Kedermawanan 

perusahaan (corporate philantropy)   dapat dilihat dalam hal pemberian 

beasiswa kepada anak-anak berprestasi dari tingkat dasar sampai dengan 

perguruan tinggi, pemberian   les secara gratis kepada anak-anak di 

sekitar pabrik Djarum, pemberian bantuan bagi korban bencana alam 

serta bantuan kemanusiaan.   

Kedermawanan yang dilakukan oleh PT. Djarum Kudus telah  

banyak dinikmati oleh  masyarakat, dengan pemberian beasiswa bagi 

anak-anak yang berprestasi  maka akan dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa, karena siswa akan selalu berlomba-lomba untuk mengejar 

prestasi yang lebih baik. Perusahaan Djarum tidak hanya mengedepankan 

profit (keuntungan). Perusahaan rokok ini ternyata punya komitmen 

memajukan dunia pendidikan. Diantaranya melalui pemberian beasiswa 

kepada mahasiswa berprestasi hampir di seluruh perguruan tinggi di 

Indonesia. Nama program kedermawanan Djarum pada dunia pendidikan 

adalah “Program Djarum Peduli Pendidikan” (Jalal, 2008). 

Beasiswa pendidikan ini diadakan setiap tahun pada universitas 

ataupun sekolah-sekolah yang telah ditentukan Djarum untuk 

memberikan beasiswa pendidikan. Hingga tahun 2007, sedikitnya 5.447 

mahasiswa dari 67 perguruan tinggi di Indonesia telah diberi beasiswa. 

Tidak hanya itu, dalam rangka berpartisipasi untuk pencerdasan bangsa, 

PT Djarum juga mengadakan kelas les gratis bagi anak-anak warga 
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sekitar. Program les tersebut melibatkan keluarga besar penerima 

beasiswa, khususnya mahasiswa (Jalal, 2008). 

Djarum juga melakukan program pengembangan soft skill yang 

dilakukan misalnya jiwa kepemimpinan yang berbasis moral, teknokrasi 

dan demokrasi. Juga pengembangan kualitas akademik mahasiswa. Hal 

ini dilakukan dengan meningkatkan wawasan, kedisiplinan, serta 

kedewasaan. Juga program pengembangan jiwa, seperti pelatihan 

kepemimpinan, kewirausahaan, outbound, pelatihan We are the 

Champion serta pelatihan Dare To Be A Leader yang mendorong 

mahasiswa untuk bisa mandiri dan berani tampil menjadi pemimpin yang 

arif (Jalal, 2008). 

Bantuan bagi korban bencana alam maupun bantuan bagi korban 

bencana kemanusiaan juga dilakukan Djarum. Bukti kepedulian Djarum 

terhadap sekitar yaitu dengan sumbangan darah kepada PMI setempat 

yang membutuhkan  melalui program donor darah. Dengan  program 

donor darah ini, PT Djarum pernah memecahkan rekor Museum Rekor 

Indonesia (Muri) dengan memperoleh 4.793 kantong darah dari pendonor 

yang dilakukan dalam satu hari. Secara rutin, program donor darah 

dilakukan dalam 3 bulan sekali (Jalal, 2008). 

Kemudian kegiatan kedermawanan perusahaan yang telah dilakukan 

Djarum lainnya adalah program penghijauan atau kepedulian terhadap 

lingkungan sekitar. Sebagai salah satu kepedulian terhadap lingkungan 

sekitar, sejak tahun 1977, PT Djarum membangun green house di Desa 
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Kaliputu, Kecamatan Kota, Kota Kudus. Yakni pusat penyemaian 

(pembibitan) ratusan jenis tanaman, baik dalam kelompok tanaman besar 

(tahunan), bunga-bungaan, dan obat-obatan yang setiap periode tertentu 

terus diperbaharui dan ditambah jumlahnya. Dari green house itu, ratusan 

tanaman diambil untuk program penghijauan Kota Kudus yang saat itu 

memang gersang (Jalal, 2008).  

Dalam kurun waktu 1980-1985, sebanyak 60.000 batang bibit pohon 

mangga dibagikan kepada masyarakat Kudus untuk ditanam di 

pekarangan rumahnya masing-masing. Gerakan tanam pohon mangga 

tersebut tidak sekadar untuk penghijauan, tapi memiliki manfaat lain, 

yaitu punya nilai ekonomi.  Hasil panen buah mangga yang ditanam di 

pekarangan rumah itu nilainya pernah mencapai Rp 2,5 miliar. 

Kepedulian lingkungan sosial PT Djarum terus dikembangkan. Tidak 

hanya di kota Kudus, tapi juga ke luar Kudus. Juga melibatkan siswa 

sekolah, yaitu dengan mengadakan "Temu Anak Lingkungan", yang 

tujuannya selain dalam rangka program penghijauan, juga untuk 

menumbuhkan kepedulian anak terhadap lingkungan (Jalal, 2008). 

Sebagai sebuah perusahaan yang menghasilkan limbah, PT Djarum 

sudah sejak awal mengantisipasi dampaknya terhadap lingkungan dengan 

membuat instalasi pengolahan air limbah (IPAL). IPAL yang lokasinya 

bersatu dengan pabrik pengolahan tembakau dan cengkeh di Desa 

Krapyak, Kecamatan Kaliwungu itu, per harinya mampu menampung 

limbah cair maupun padat dari pengolahan 300 ton cengkeh dan 
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tembakau. Limbah padat diproses menjadi kompos yang berguna untuk 

pemupukan tanaman. Sedangkan limbah cair berupa air yang diproses 

sehingga menjadi air yang aman bagi lingkungan dan dapat dimanfaatkan 

masyarakat, kemudian emisi gas buang yang dihasilkan pabrik juga 

diproses untuk memenuhi baku mutu sehingga ramah lingkungan (Jalal, 

2008). 

3) Pengembangan masyarakat (community development) 

Pengembangan masyarakat (community development)  perusahaan 

yang dilakukan oleh PT. Djarum Kudus dalam hal menyediakan 

lapangan pekerjaan, menyediakan berbagai kontribusi pada masyarakat 

yang berada di sekitar perusahaan, kepedulian dalam bidang olahraga, 

serta pelatihan pengembangan kepribadian bagi siswa/mahasiswa 

berprestasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengembangan 

masyarakat (community development)   termasuk dalam kategori sangat 

tinggi (97,66 % responden).  Dapat pula dilihat dari hasil perhitungan 

mean secara hipotetik, hasil yang diperoleh adalah sebesar 16,5. 

Kepedulian dalam bidang olahraga, PT. Djarum  Kudus sudah sangat  

berperanan sekali terutama  dibidang olahraga bulu tangkis, sudah 

puluhan bahkan ratusan atlet-atlet binaan PT. Djarum yang telah 

mengharumkan nama bangsa Indonesia baik level nasional  maupun 

internasional. Pabrik rokok Djarum tak hanya memproduksi rokok, juga 

melahirkan atlet bulu tangkis maupun tenis meja bertaraf internasional. 
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POR Djarum Kudus Bakti Prestasi Bagi Negara, salah satu perusahaan 

pembina olah raga.  

Kepedulian dalam bidang olahraga yang merupakan bagian dari 

program CSR, telah dirintis sejak awal melalui pembinaan atlet bulu 

tangkis yang telah melahirkan atlet nasional. Keseriusan dalam membina 

atlet bulu tangkis ditandai pula dengan membangun gedung olahraga 

(GOR) khusus untuk pelatihan bulu tangkis senilai Rp 35 miliar. Untuk 

memberikan kualitas yang lebih bagus, Djarum memanggil pelatih dari 

Cina, Djarum juga memiliki lembaga pendidikan sepak bola untuk 200 

anak yang memiliki minat dan bakat main sepak bola (Rahman, 2008). 

4) Relasi kemasyarakatan perusahaan (corporate community) 

Relasi kemasyarakatan perusahaan (corporate community relations) 

perusahaan PT. Djarum Kudus dilakukan dengan melakukan kerja sama 

dengan perusahaan-perusahaan lain, menjaga dengan organisasi sekitar 

serta menjalin kemitraan dengan pengusaha kecil, misalnya petani 

tembakau, cengkeh maupun petani-petani mitra binaan PT. Djarum 

Kudus. Sebagai perusahaan besar yang telah memproduksi rokok hingga 

39,457 miliar batang/tahun atau 131,526 juta batang/hari, PT Djarum 

tetap menjalin kemitraan dengan pengusaha kecil. Antara lain kemitraan 

dengan petani tembakau Magelang dan Temanggung yang dirintis sejak 

tahun 1975. Selain itu, juga memberikan penghargaan kepada mitra 

bisnis terbaik dalam periode tertentu. Pabrik rokok (PR) Djarum Kudus 

(Jawa Tengah) menegaskan tetap bersedia membeli semua cengkeh 
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petani secara kontinu, sesuai dengan harga pasaran setempat, memenuhi 

standar kualitas, dan tanpa perantara. Artinya, transaksi langsung antara 

perusahaan dan petani. Meskipun produksi rokok nasional turun sejak 

tahun 2001, PT Djarum tetap membeli cengkeh petani. Misalnya, tahun 

2003 pembelian dilakukan sejak awal Januari dengan jumlah terbatas dan 

awal Juni hingga pertengahan Agustus membeli rata-rata 60 ton sampai 

70 ton per hari di Manado (Sulawesi Utara) dan 40 ton hingga 50 ton per 

hari di Purwokerto (Jateng), Bogor (Jabar), Tulungagung (Jawa Timur), 

dan Singaraja (Bali) (menurut Jalal, 2008) . 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa relasi kemasyarakatan 

perusahaan (corporate community relations) dibangun oleh PT. Djarum 

Kudus termasuk dalam kategori sangat tinggi (93,76 % responden) dan 

dari hasil perhitungan mean secara hipotetik diperoleh angka sebesar 9. 

Dengan demikian jalinan antar perusahaan dan  organisasi masyarakat 

serta mitra binaan Djarum dapat terlaksana dengan baik. 

b. Trust In Brand   

Trust In Brand   adalah suatu nama, istilah, simbol, desain, atau 

gabungan keempatnya, yang mengidentifikasikan produk para penjual dan 

membedakannya dari produk pesaing. Sebuah merek seringkali diasosiasikan 

dengan produk atau jasa di mana merek tersebut digunakan. Konsumen 

cenderung membeli produk atau jasa yang telah ia kenal atau memiliki 

pengalaman dalam mengkonsumsinya daripada mencoba merek baru yang 

sama sekali belum pernah ia dengar. Penyebabnya adalah konsumen tersebut 
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merasa nyaman dengan merek yang sudah lama dikenalnya dan malas untuk 

mencoba merek yang baru. Tingkat kepercayaan konsumen terhadap merek 

lama tersebut disebabkan oleh karena merek tersebut telah berhasil memenuhi 

kebutuhan dan keinginannya. Pada akhirnya, konsumen tersebut memiliki 

keterikatan terhadap merek tersebut dan memunculkan pembelian ulang 

terhadap merek tersebut (dalam Rahmat, 2007; 129). 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa trust in brand pada rokok Djarum 

pada masyarakat terutama pada kalangan mahasiswa, bahwa trust in brand 

yang dibangun oleh PT. Djarum Kudus termasuk dalam kategori  sangat 

tinggi (96,06 % responden). Dengan hasil tersebut menggambarkan bahwa 

konsumen merasakan kepercayaan kepada rokok yang diproduksi oleh PT. 

Djarum Kudus, bahwa produk yang dihasilkan merupakan salah satu produk 

yang berkualitas, dan PT. Djarum Kudus akan selalu mempertahankan 

bahkan selalu  berusaha untuk menjaga kualitas produk tersebut. Dengan 

konsisten dalam menjaga mutu produksi dalam hal ini adalah rokok, maka 

konsumen merasakan bahwa memang mereka mengkonsumsi barang-barang 

yang berkualitas. 

1) Merek yang diprediksi (brand predictability) 

Merek yang diprediksi mengacu pada kemampuan konsumen untuk 

mengantisipasi (dengan tingkat keyakinan reasonable) kinerja merek 

pada berbagai situasi pemakaian. Predictability bisa terbentuk sebagai 

hasil interaksi ulangan dan konsistensi tingkat kualitas produk. Brand 

predictability (merek yang diprediksi)  yang dihasilkan oleh PT Djarum 
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Kudus,  merupakan salah satu produk yang mengunggulkan segi kualitas, 

kualitas yang selama ini dihasilkan, konsumen merasakan bahwa PT. 

Djarum Kudus akan selalu menjaganya dengan baik. Konsumen pun 

merasakan bahwa merek Djarum di masa yang akan datang tetap 

memiliki kinerja yang konsisten dan akan selalu dapat dihandalkan dan 

berkinerja sebaik mungkin menurut Lau dan Lee (1999) dalam Tjiptono 

(2006; 392).  

Brand predictability berisi tentang bagaimana kinerja merek rokok 

Djarum bekerja, lalu konsistensi kualitas yang dapat diberikan oleh PT. 

Djarum pada rokok yang telah diproduksinya, kemudian berisi mengenai 

kesesuaian merek Djarum dengan harapan konsumen yang 

mengkonsumsi produk PT. Djarum. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa aspek brand predictability 

(merek yang diprediksi) oleh PT. Djarum Kudus termasuk dalam 

kategori sangat tinggi (95,31 % responden). Dapat pula dilihat dari hasil 

perhitungan mean hipotetiknya yang sebesar 16,5. Dengan memiliki 

merek yang berkualitas tersebut menjadikan PT. Djarum Kudus dapat 

berkembang dengan pesat karena PT. Djarum Kudus dapat menjaga 

kinerja merek, konsistensi kualitas merek,  serta kesesuaian merek 

dengan harapan konsumen.  Bahkan konsumen juga merasa yakin bahwa 

merek Djarum  selalu bisa diandalkan dan berkinerja sebagaimana yang 

diharapkan oleh konsumen yang masa yang akan datang. 
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2) Kepercayaan terhadap perusahaan (trust in the company) 

Trust in the company mengacu pada tingkat kepercayaan konsumen 

terhadap perusahaan yang memiliki merek bersangkutan menurut Lau 

dan Lee (1999) dalam Tjiptono (2006; 392). Berarti yang dimaksud di 

sini adalah seberapa besar tingkat kepercayaan konsumen pada PT. 

Djarum yang telah memiliki merek rokok Djarum yang sudah terkenal 

hingga saat ini. 

Kepercayaan terhadap perusahaan diperoleh konsumen dari 

pengetahuan bahwa perusahaan Djarum dirasakan mampu bertanggung 

jawab dan layak dipercaya sepenuhnya oleh konsumen, konsumen pun 

memiliki pengetahuan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk 

memajukan perusahaan Djarum. Kemudian yang terakhir, konsumen 

memiliki pengetahuan tentang perusahaan Djarum yang memang layak 

dianggap mampu berbuat baik. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa aspek trust in the company yang 

dimiliki oleh PT. Djarum termasuk dalam kategori sangat tinggi sebesar 

97,66 % responden. Kemudian dari hasil perhitungan mean hipotetik, 

diperoleh bahwa hasilnya sebesar 16,5. Hal ini memberikan gambaran 

bahwa merek Djarum Kudus merupakan salah satu merek yang dipercaya 

oleh masyarakat mampu menjadi perusahaan yang baik.  

3) Kesukaan terhadap merek (brand liking) 

Brand Liking (kesukaan terhadap merek) merupakan salah satu 

merek yang disukai merupakan konsep yang relatif, artinya individu 
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mengetahui bahwa mereka menyukai suatu merek karena mereka 

memilih merek itu daripada merek yang lain. Konsumen biasanya 

membandingkan beberapa merek yang berbeda sebelum memutuskan 

merek produk yang akan dibeli menurut Lau dan Lee (1999) dalam 

Tjiptono (2006; 392).  

Berdasarkan hasil penelitian bahwa aspek Brand Liking (kesukaan 

terhadap merek) yang dimiliki oleh PT. Djarum termasuk dalam kategori 

sedang sebesar 3,12 % responden, namun ada 17,19 % responden yang 

berada di kategori tinggi, tetapi paling banyak pada posisi sangat tinggi 

yaitu sebanyak 78,91 %. Berdasarkan hasil perhitungan mean hipotetik 

diperoleh hasil sebesar 13,5. 

Hal ini memberikan gambaran bahwa merek Djarum Kudus 

merupakan salah satu merek yang dapat disukai oleh masyarakat. Karena 

merek Djarum telah dinikmati oleh  masyarakat dan informasi tersebut 

disebarluaskan, sehingga menjadikan Djarum merupakan salah satu 

merek yang dapat dihandalkan. 

4) Kompetensi merek (brand competence) 

Brand Competence (kompetensi merek)  mengacu pada kemampuan 

merek untuk memecahkan masalah konsumen dan memenuhi kebutuhan 

atau keinginan konsumen. Ini bisa dinilai konsumen melalui pengalaman 

pemakaian produk langsung maupun lewat komunikasi gethok tular 

(informasi dari mulut ke mulut) menurut Lau dan Lee (1999) dalam 

Tjiptono (2006; 392).  
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Berdasarkan hasil penelitian bahwa aspek brand competence 

(kompetensi merek)   yang dimiliki oleh PT. Djarum termasuk dalam 

kategori sedang sebesar 0,78 % responden, namun ada 3,91 % responden 

yang berada di kategori tinggi dan posisi paling banyak pada kategori 

sangat tinggi yaitu sebesar 95,31 %. Perbedaan antara responden yang 

berada di kategori tinggi dan sangat tinggi terpaut sekitar 50 %. Serta dari 

hasil perhitungan mean hipotetik, diperoleh angka sebesar 9.  

Ini membuktikan bahwa Djarum mampu mengetahui dan dapat 

memenuhi kebutuhan atau keinginan yang ada pada diri konsumen. 

Konsumen tetap menggunakan rokok Djarum karena hasil dari 

pengalaman yang telah didapat setelah memakai produk secara langsung, 

ataupun dengan cara mengetahui dari informasi yang didapat dari orang 

lain. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa konsumen mempunyai 

tingkat kepercayaan yang sangat tinggi pada Djarum, Djarum dianggap 

mampu memberikan inovasi merek yang berbeda dengan produk rokok 

lain. Djarum memiliki tingkat kemampuan untuk mampu memberikan 

pelayanan terhadap konsumen. 

5) Reputasi merek (brand reputation)   

Brand Reputation  (reputasi merek), mengacu pada pendapat orang 

lain bahwa merek tertentu bagus dan handal, ini bisa terbentuk melalui 

periklanan, public relation, kualitas produk, dan kinerja produk menurut 

Lau dan Lee (1999) dalam Tjiptono (2006; 392). Berdasarkan hasil 

penelitian bahwa aspek brand reputation  (reputasi merek) termasuk 
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dalam kategori sangat tinggi (85,94 % responden). Namun, dari hasil 

perhitungan mean secara hipotetik angka yang diperoleh paling rendah 

dibandingkan mean hipotetik aspek lain dari trust in brand yaitu sebesar 

7,5. 

Dengan demikian membuktikan bahwa merek Djarum merupakan 

salah merek yang dapat dihandalkan oleh masyarakat. Masyarakat 

memiliki keyakinan dan mengetahui dari pendapat banyak orang bahwa 

rokok Djarum merupakan salah satu hasil  produksi rokok Djarum yang 

baik, serta memiliki reputasi yang baik pula sehingga tidak mau 

berpindah ke merek yang lain. Reputasi yang dimiliki Djarum 

berdasarkan dari penilaian oleh diri sendiri dan penilaian yang diberikan 

oleh orang lain. 

4.5.2 Hasil Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh antara 

Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Djarum terhadap Trust In 

Brand Rokok Djarum.  Pengaruh antara variabel X (CSR) terhadap Y (trust in 

brand) sebesar 33,60 %. Hal ini disebabkan kepercayaan menciptakan suatu 

hubungan timbal balik yang bernilai sangat tinggi. Sebagai konsekuensinya, jika 

kepercayaan atas  suatu merek tertentu sudah tinggi, maka dapat dikatakan bahwa 

hal itu akan berlanjut pada kepercayaan atas suatu merek tertentu juga akan 

menjadi lebih tinggi. Dengan kata lain, tanggung jawab sosial perusahaan 

(corporate social responsibility) dinilai sebagai faktor yang mempengaruhi 

terbentuknya kepercayaan merek (trust in brand). Semakin tinggi tanggung jawab 



119 
 

 

sosial perusahaan (corporate social responsibility), akan berdampak pada semakin 

tingginya tingkat kepercayaan (trust) pelanggan terhadap sebuah merek. 

Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social 

responsibility) terdiri dari berbagai macam kegiatan. Diantaranya adalah 

pemberian perusahaan pada konsumen maupun masyarakat sekitar perusahaan, 

kedermawanan perusahaan, relasi kemasyarakatan yang dijalin dengan pihak-

pihak yang bersangkutan kemudian pengembangan masyarakat sekitar. Dari 

kegiatan CSR tersebut mampu memberikan atau meningkatkan citra perusahaan 

dan asosiasi pada merek. 

Semua kegiatan itu dilakukan karena perusahaan ingin memperoleh 

kepercayaan dari para konsumen yang menggunakan produk mereka itu. 

Kepercayaan (trust) dibentuk oleh lima faktor, yaitu brand predictability 

(mengacu pada kemampuan konsumen untuk mengantisipasi kinerja merek pada 

berbagai situasi pemakaian), brand liking (berkaitan dengan apakah merek 

tertentu disukai atau tidak oleh konsumen), brand competence (mengacu pada 

kemampuan merek untuk memecahkan masalah konsumen dan memenuhi 

kebutuhan atau keinginan pelanggan), brand reputation (mengacu pada pendapat 

orang lain bahwa merek tertentu bagus dan handal), dan trust in the company 

(tingkat kepercayaan konsumen terhadap perusahaan yang memiliki merek 

bersangkutan) menurut  Lau dan Lee (1999) dalam Tjiptono (2006; 392). Ketika 

kepercayaan positif terhadap suatu produk sudah terbentuk, maka akan 

memungkinkan terjadinya pengulangan pembelian produk. Ketika kegiatan 

tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) terus menerus 
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dilakukan, maka kepercayaan positif terhadap suatu produk akan terbentuk, maka 

akan memungkinkan terjadinya pengulangan pembelian produk. Ulangan 

pembelian atau transaksi yang terus menerus selanjutnya akan menguntungkan 

bagi perusahaan atau produsen. 

CSR akan berpengaruh terhadap kepercayaan atas merek. Hal ini 

disebabkan kepercayaan menciptakan suatu hubungan timbal balik yang bernilai 

sangat tinggi. Sebagai konsekuensinya, jika kepercayaan atas suatu merek 

tertentu sudah tinggi, maka dapat dikatakan bahwa hal itu akan berlanjut pada 

kepercayaan atas suatu merek tertentu juga akan menjadi lebih tinggi. Dengan 

kata lain, tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) 

dinilai sebagai faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepercayaan merek (trust 

in brand). Semakin tinggi tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social 

responsibility), akan berdampak pada semakin tingginya tingkat kepercayaan 

(trust) pelanggan terhadap sebuah merek. 

Dari hasil analisis regresi diperoleh besarnya koefisien determinasi 

menunjukkan bahwa persepsi masyarakat pada semua bentuk kegiatan CSR 

perusahaan Djarum terhadap trust in brand rokok Djarum sebesar 33,60%. 

Sedangkan 66,40% sisanya dipengaruhi oleh faktor atau sebab-sebab lain. Faktor-

faktor tersebut misalnya konsumen tidak banyak yang tahu tentang kegiatan 

tanggung jawab sosial apa saja yang telah dilakukan oleh perusahaan Djarum, 

kemudian konsumen tidak peduli terhadap apa saja yang bersangkutan tentang 

Djarum. 
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Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mangoting (2007; 41) menyimpulkan tanggung jawab sosial adalah bentuk 

pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan di mana perusahaan itu 

berada. Bentuk-bentuk tanggung jawab sosial ini misalnya perlindungan 

lingkungan, jaminan kerja, hak azasi manusia, interaksi dan keteribatan 

perusahaan dengan masyarakat, standar usaha, pasar, pengembangan ekonomi dan 

badan usaha, perlindungan kesehatan, kepemimpinan dan pendidikan, bantuan 

bencana kemanusiaan. 

Sesuai dengan teori yang dikemukakan Schermerhorn (dalam Suharto, 

2007; 102) mendefinisikan CSR sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk 

bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi 

dan kepentingan publik eksternal. Tokoh selanjutnya adalah Nuryana (dalam 

Suharto, 2007; 102) mengatakan bahwa secara konseptual, CSR adalah sebuah 

pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam 

operasi bisnis dan interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan 

(stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Dalam penelitian 

ini, terbukti ada pengaruh antara kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang 

telah dilakukan Djarum dengan meningkatnya kepercayaan merek pada diri 

konsumen. 

Kegiatan CSR Djarum dirasa konsumen mempunyai pengaruh penting 

dalam membantu kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan maupun seluruh 

konsumen di seluruh Indonesia. Lau dan Lee (1999) dalam Tjiptono (2006; 392) 

menyebutkan beberapa aspek yang berperan penting dalam membentuk 
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kepercayaan (trust) terhadap merek pada diri konsumen. Yaitu merek yang 

diprediksi (brand predictability), kesukaan terhadap merek (brand liking), 

kompetensi merek (brand competence), reputasi merek (brand reputation) dan 

kepercayaan terhadap perusahaan (trust in the company). 

Dari kegiatan kseluruhan yang telah dilakukan Djarum, dapat 

mempengaruhi tingkat kesukaan konsumen pada merek, kemudian reputasi merek 

Djarum lebih baik di mata konsumen dan masyarakat luas, yang lebih penting lagi 

adalah kepercayaan terhadap perusahaan pun lebih besar dari sebelum perusahaan 

tidak melakukan kegiatan CSR. 

Berdasarkan ungkapan diatas dan disertai oleh hasil penelitian yang ada 

bahwa ada pengaruh CSR Djarum terhadap trust in brand rokok Djarum”. 

Semakin tinggi CSR Djarum maka semakin tinggi trust in brand rokok Djarum, 

dan sebaliknya, semakin rendah CSR Djarum maka semakin rendah trust in brand 

rokok Djarum. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab lima ini akan dipaparkan tentang hasil penelitian secara 

sistematis dan ringkas, di samping itu juga akan dijabarkan mengenai saran-saran 

kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian ini. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai  berikut: 

(1) Persepsi masyarakat pada kegiatan Corporate Social 

Responsibility (CSR)  perusahaan yang telah dilakukan oleh PT.  Djarum 

Kudus termasuk dalam kategori sangat tinggi (99,22 % responden). 

Corporate social responsibility memiliki empat aspek, yaitu pemberian 

perusahaan (corporate giving) termasuk dalam sangat tinggi (98,44 %) dan 

mean hipotetik sebesar 25,5. Aspek selanjutnya yaitu kedermawanan 

perusahaan perusahaan (corporate philantropy) termasuk dalam kategori 

sangat tinggi sebesar 99,22 % dan mean hipotetik sebesar 16,5. Kemudian 

aspek pengembangan masyarakat (community development) hasil yang 

diperoleh aspek ini termasuk dalam kategori sangat tinggi (93,76 %) dan 

mean sebesar 16,5. Yang terakhir adalah aspek relasi kemasyarakatan 

perusahaan (corporate community relations) termasuk dalam kategori sangat 
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tinggi (93,76 % responden) dan dari hasil perhitungan mean secara hipotetik 

diperoleh angka sebesar 9. 

(2) Trust in Brand atau kepercayaan merek pada rokok Djarum pada masyarakat 

terutama pada kalangan mahasiswa, diketahui dalam hasil penelitian termasuk 

dalam kategori  sangat tinggi (96,09 % responden). Dalam variabel trust in 

brand, terdapat pula aspek-aspek pendukung. Yaitu aspek brand 

predictability (merek yang diprediksi) termasuk dalam kategori sangat tinggi 

(95,31 % responden) dan hasil perhitungan mean hipotetiknya yang sebesar 

16,5. Aspek selanjutnya yaitu aspek trust in the company termasuk dalam 

kategori sangat tinggi sebesar 97,66 % dan hasil perhitungan mean hipotetik, 

diperoleh bahwa hasilnya sebesar 16,5. Kemudian aspek Brand Liking 

(kesukaan terhadap merek) termasuk dalam kategori sangat tinggi yaitu 

sebanyak 78,91 % dan hasil perhitungan mean hipotetik diperoleh hasil 

sebesar 13,5. Selanjutnya aspek brand competence (kompetensi merek)   

termasuk dalam sangat tinggi yaitu sebesar 95,31 % dan hasil perhitungan 

mean hipotetik, diperoleh angka sebesar 9. Yang terakhir adalah aspek brand 

reputation  (reputasi merek) termasuk dalam kategori sangat tinggi (85,94 % 

responden) dan hasil perhitungan mean secara hipotetik angka yang diperoleh 

paling rendah dibandingkan mean hipotetik aspek lain dari trust in brand 

yaitu sebesar 7,5. 

(3) Sumbangan yang telah diberikan pada kegiatan Corporate 

Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan Djarum untuk 

meningkatkan kepercayaan konsumen pada merek (trust in brand) rokok 
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Djarum sebesar 33,60%. Sehingga dari sumbangan yang sebesar itu, dapat 

disebutkan bahwa ada pengaruh CSR Djarum terhadap trust in brand rokok 

Djarum. Semakin tinggi CSR Djarum maka semakin tinggi trust in brand 

rokok Djarum, dan sebaliknya, semakin rendah CSR Djarum maka semakin 

rendah trust in brand rokok Djarum. 

5.2 Saran 

Pada penelitian ini, dengan merujuk pada kesimpulan penelitian di atas, 

peneliti memberikan beberapa saran kepada berbagai pihak yang berkepentingan :  

(1) Bagi Produsen atau Organisasi (PT. Djarum) 

Corporate Social Responsibility (CSR)  yang telah dilakukan oleh PT.  

Djarum Kudus selama ini yang begitu bermanfaat bagi masyarakat  sangat 

perlu ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan 

uluran tangan dari PT. Djarum Kudus untuk dapat meningkatkan sumber 

daya manusia, contohnya dengan memberikan beasiswa-beasiswa terutama 

bagi anak yang cerdas dan pandai namun kurang mampu dalam hal keuangan. 

Dari kegiatan CSR yang mampu Djarum lakukan, akan memberikan 

sumbangan yang besar demi peningkatan rasa percaya konsumen pada rokok 

Djarum. Ketika kepercayaan pada merek semakin tinggi, maka PT. Djarum 

pula yang akan meraih keuntungan karena konsumen merasa rokok Djarum 

pantas untuk dikonsumsi. Jadi, Djarum disarankan untuk lebih meningkatkan 

kegiatan CSR demi terwujudnya kepercayaan pada merek Djarum. Tetapi 

sebaiknya kegiatan CSR ini tidak hanya dilakukan oleh Djarum saja, namun 

untuk semua perusahaan atau organisasi yang ada. 
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(2) Bagi Pemerintah 

Corporate Social Responsibility (CSR)  yang selama ini dilakukan oleh 

PT. Djarum Kudus merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap 

kemajuan bangsa. Dari semua kegiatan yang menyangkut CSR maka 

selayaknya pemerintah memberikan dukungannya kepada PT. Djarum atau 

perusahaan lain yang belum melakukan program CSR. Apabila 

dimungkinkan pemerintah membuat peraturan yang mewajibkan setiap 

perusahan memperhatikan lingkungan yaitu dengan program Corporate 

Social Responsibility. Guna meningkatkan sumber daya manusia maupun 

lingkungan sekitar menjadi lebih baik. Serta menekankan bahwa dari kegiatan 

CSR yang dilakukan tersebut tidak merugikan perusahaan, tetapi dapat 

memberikan dampak positif pada rasa percaya konsumen pada perusahaan 

maupun produk yang dihasilkan. 

(3) Bagi Konsumen 

Untuk konsumen yang mengkonsumsi produk tertentu, diharapkan lebih 

peka dalam memilih produk. Dipertimbangkan  seperti apa citra perusahaan 

atau kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dan 

bagaimana baik buruknya produk yang akan dikonsumsi, serta melihat latar 

belakang dari perusahaan yang memproduksi produk tersebut. 

(4) Bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti lain dengan mengingat kelemahan dalam penelitian ini 

maka disarankan untuk meneliti variabel-variabel lain yang belum disertakan 

dalam penelitian ini yang diduga turut mempengaruhi trust in brand di suatu 
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perusahaan. Variabel lain yang mungkin dapat dijadikan variabel yang 

disertakan dalam penelitian misalnya adalah strategi pemasaran yang 

dilakukan oleh produsen untuk menarik perhatian konsumen atau sikap dan 

respons konsumen pada suatu produk tertentu.  

Bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian serupa, 

diharapkan dapat lebih memperluas subjek penelitian, tidak hanya 

menggunakan teknik purpossive sampling yang mempunyai lebih banyak 

kekurangan.  
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IDENTITAS RESPONDEN 
Nama (inisial)  : 
Jurusan/ Semester  :  
Usia     : 

PETUNJUK PENGERJAAN  
Bacalah pernyataan-pernyataan berikut, kemudian pilih salah satu dari empat pilihan 

jawaban yang paling sesuai dengan pendapat anda mengenai “Pengaruh Corporate Social 

Responsibility (CSR) Perusahaan Djarum terhadap Trust in Brand Rokok Djarum”.  

Berilah tanda  silang (X) pada jawaban yang anda pilih: 

SS : Sangat Setuju 
S : Setuju  
TS :Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 

Pilihan jawaban No. Pernyataan 
SS S TS STS 

1.  Menurut saya, merek Djarum di masa mendatang 
memiliki kinerja yang konsisten. 

    

2. Merek Djarum menurut saya akan mempunyai 
konsistensi kualitas yang menurun di masa yang 
akan datang. 

    

3. Saya percaya merek Djarum di masa mendatang 
akan tetap memiliki mutu yang terjamin. 

    

4. Saya tidak percaya merek Djarum sesuai dengan 
kebutuhan dan harapan saya di masa mendatang. 

    

5. Saya menyukai merek Djarum karena harganya 
murah. 

    

6. Saya suka rokok Djarum karena sesuai dengan 
kebutuhan saya. 

    

7. Saya tidak suka rokok merek Djarum karena tidak 
memiliki ciri khas yang berbeda dari produk rokok 
lain 

    

8. Saya minat membeli rokok Djarum karena harganya 
relatif terjangkau. 

    

9. Djarum mampu mengeluarkan jenis rokok yang 
bervariasi sejak awal berdirinya perusahaan hingga 
sekarang. 

    

10. Dari dulu Djarum selalu memberikan pelayanan 
yang terbaik untuk dapat memenuhi kebutuhan para 
konsumen. 

    

11. Berdasarkan pengalaman, kebanyakan merek-merek 
rokok lain lebih baik daripada rokok merek Djarum.

    

12. Setelah pengalaman mengkonsumsi rokok Djarum, 
saya semakin ingin terus mengkonsumsi rokok 
Djarum. 
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13. Saya berpendapat bahwa merek Djarum memiliki 
reputasi tidak handal. 

    

14. Merek Djarum berbeda dengan merek lain yang 
sejenis, ini yang membuat saya tidak ingin 
berpindah merek. 

    

15. Menurut anggapan teman saya, merek Djarum ini 
berkinerja bagus. 

    

16. Saya tahu dan yakin bahwa Djarum adalah 
perusahaan yang dapat bertanggung jawab pada 
konsumen. 

    

17. Djarum selalu komitmen untuk terus bertanggung 
jawab meningkatkan kualitas produksi rokoknya. 

    

18. Saya merasa bahwa tidak bisa mempercayai 
perusahaan Djarum karena terbukti Djarum 
menghasilkan produk yang buruk. 

    

19. Menurut saya perusahaan Djarum mampu 
memberikan manfaat bagi negara. 

    

20. Saya selalu bisa memperkirakan dengan tepat mutu 
rasa produk merek Djarum di masa mendatang. 

    

21. Merek Djarum di masa mendatang akan selalu bisa 
diandalkan dan berkinerja dengan sebaik mungkin. 

    

22. Saya percaya merek Djarum adalah yang  terbaik 
untuk sekarang dan masa mendatang. 

    

23. Merek Djarum selalu bisa diandalkan dan 
berkinerja sebagaimana saya harapkan di masa yang 
akan datang. 

    

24. Saya lebih menyukai merek rokok lain 
dibandingkan merek rokok Djarum. 

    

25. Minat saya pada rokok Djarum tidak akan berubah, 
karena mudah diperoleh. 

    

26. Saya tidak berminat untuk mencari rokok merek 
lain selain Djarum. 

    

27. Saya tidak memperdulikan inovasi yang sering 
dilakukan oleh Djarum. 

    

28. Berdasarkan pengalaman, rasa dari rokok Djarum 
memang beda daripada rasa rokok merek lain. 

    

29. Jika dibandingkan dengan merek rokok lain, 
menurut saya Djarum adalah merek rokok yang 
pantas untuk dikonsumsi. 

    

30. Saya mendengar komentar negatif mengenai merek 
Djarum. 

    

31. Saya tidak mempercayai perusahaan Djarum ini, 
karena Djarum tidak menunjukkan rasa tanggung 
jawabnya pada masyarakat. 

    

32. Saya tahu perusahaan Djarum adalah perusahaan 
yang tidak akan mengecewakan konsumennya. 
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33. Saya tahu Djarum memiliki kekuatan yang besar 
untuk terus meningkatkan kemajuan 
perusahaannya. 

    

34. Banyak kegiatan sosial yang telah dilakukan 
Djarum untuk kepentingan masyarakat. 

    

35. Rasa produk merek Djarum cenderung berubah-
ubah. 

    

36. Saya yakin di masa mendatang  merek Djarum akan 
mempertahankan konsistensi kualitas rokok 
mereka. 

    

37. Merek Djarum tidak konsisten dalam hal kualitas.     
38. Saya membeli rokok merek Djarum, karena harapan 

saya rokok Djarum akan terus enak untuk dinikmati 
di masa mendatang. 

    

39. Saya suka pada merek Djarum karena rasanya yang 
khas daripada rasa rokok lain. 

    

40. Saya suka rokok Djarum karena Djarum 
mempunyai berbagai macam jenisnya, contohnya 
LA Light dan Djarum Super. 

    

41. Saya berminat memilih merek Djarum karena 
tersedia di mana saja. 

    

42. Merek Djarum jarang tersedia di warung, sehingga 
saya lebih berminat untuk membeli rokok dengan 
merek lain. 

    

43. Dengan inovasi yang dilakukannya, Djarum mampu 
membuat rokok yang rasanya enak. 

    

44. Saya yakin merek Djarum memperhatikan 
keinginan konsumen agar konsumen mendapatkan 
produk yang baik. 

    

45. Menurut saya merek Djarum merupakan merek 
produk rokok yang baik. 

    

46. Orang lain memberitahu saya bahwa merek Djarum 
ini tidak bagus. 

    

47. Djarum adalah perusahaan rokok besar di Indonesia 
yang mempunyai tanggung jawab pada masyarakat. 

    

48. Djarum adalah perusahaan yang dapat dipercaya 
sepenuhnya. 

    

49. Dengan semua kegiatan yang dilakukan Djarum 
selama ini, Djarum layak dianggap mampu berbuat 
baik. 

    

 
TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI ANDA 
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Pilihan jawaban No. Pernyataan 
SS S TS STS 

1. Kegiatan sosial di masyarakat banyak disponsori 
oleh Djarum. 

    

2. Saya tahu dari berita Djarum ikut membantu 
ekonomi masyarakat tidak mampu yang ada di 
Indonesia. 

    

3. Djarum memberi informasi mengenai produk yang 
diproduksinya dengan baik. 

    

4. Djarum memberikan layanan gratis untuk konsumen 
yang mempunyai keluhan tentang produk rokok 
Djarum. 

    

5. Banyak lembaga pendidikan yang mendapat 
bantuan beasiswa dari Djarum. 

    

6. Melalui program Bakti Pendidikan, perusahaan 
rokok Djarum memberikan beasiswa mahasiswa. 

    

7. Ketika Jakarta mengalami bencana banjir, Djarum 
salah satu penyumbang terbesar pada korban 
bencana banjir tersebut. 

    

8. Banyak korban kemanusiaan yang telah dibantu 
oleh Djarum. 

    

9. Djarum tidak pernah melakukan program 
penghijauan di lingkungan masyarakat. 

    

10. Djarum selalu berusaha untuk terus menjaga 
hubungan baik dengan organisasi di sekitar 
perusahaan. 

    

11. Djarum tidak peduli terhadap pengusaha kecil yang 
ada, contohnya pengusaha tembakau. 

    

12. Saya tidak pernah tahu adanya lapangan pekerjaan 
yang disediakan Djarum untuk masyarakat selain di 
pabrik Djarum. 

    

13. PT Djarum membangun green house, ratusan 
tanaman diambil untuk program penghijauan Kota 
Kudus yang gersang. 

    

14. Djarum rutin melakukan aneka lomba dan 
mensponsori berbagai acara bulutangkis baik 
nasional maupun internasional. 

    

15. Program pengembangan jiwa, seperti pelatihan 
kepemimpinan, kewirausahaan, outbound oleh 
Djarum harus sering dilakukan agar mendorong 
mahasiswa untuk bisa mandiri dan berani tampil 
menjadi pemimpin yang arif. 

    

16. Djarum adalah perusahaan yang sering membangun 
fasilitas umum untuk masyarakat. 

    

17. Djarum tidak  harus mempelopori pembangunan 
fasilitas umum karena itu kewajiban pemerintah. 
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18. Menurut saya Djarum adalah perusahaan yang 
sering menjadi sponsor acara sosial yang 
bermanfaat. 

    

19. Djarum juga turut serta membantu masyarakat yang 
tidak mampu. 

    

20. Djarum telah memberi peringatan bahwa merokok 
tidak baik bagi kesehatan.   

    

21. Saya tahu Djarum bersedia mengganti rugi pada 
konsumen ketika terjadi kesalahan pada produknya. 

    

22. Djarum mau mendengar keluhan konsumennya 
tentang produk Djarum. 

    

23. Beasiswa Djarum selama ini hanya janji-janji 
belaka. 

    

24. Tidak mungkin Djarum mau memberikan les gratis 
pada anak-anak warga di sekitar perusahaan. 

    

25. Djarum tidak pernah peduli dengan korban bencana 
alam yang ada di Indonesia. 

    

26. Saya tidak melihat atau mendengar berita tentang 
kegiatan Djarum untuk membantu korban 
kemanusiaan yang terjadi di masyarakat. 

    

27. Djarum melakukan kerjasama kemanusiaan dengan 
sesama perusahaan rokok lainnya. 

    

28. Djarum tidak menjaga hubungan baik dengan 
organisasi di sekitar perusahaan. 

    

29. Saya tahu banyak pengusaha tembakau yang bekerja 
sama dengan Djarum sebagai bukti kepedulian 
Djarum pada pengusaha kecil 

    

30. Sebagai perusahaan rokok besar, Djarum 
menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat. 

    

31. Demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat 
sekitar perusahaan, Djarum mendirikan koperasi 
untuk masyarakat sekitar PT Djarum Kudus. 

    

32. Keseriusan Djarum dalam membina atlet bulu 
tangkis ditandai pula dengan membangun gedung 
olahraga (GOR) khusus untuk pelatihan bulu 
tangkis. 

    

33. Saya tahu tentang program soft skill (keterampilan 
lunak/nonformal) yang dilakukan Djarum untuk 
membentuk kepribadian para mahasiswa. 

    

34. Saya tidak pernah tahu tentang program pelatihan 
pengembangan kepribadian yang telah dilakukan 
Djarum. 

    

35. Saya tidak tahu bahwa Djarum pernah membangun 
fasilitas umum bagi masyarakat. 

    

36. Saya sering mendengar berita tentang Djarum yang 
menjadi sponsor di setiap acara/kegiatan sosial. 

    

37. Djarum memberi santunan pada masyarakat miskin. 
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38. Banyak santunan pada masyarakat miskin yang 
telah diberikan oleh Djarum. 

    

39. Djarum tidak pernah mencantumkan peringatan 
bahayanya merokok pada kemasan produk Djarum. 

    

40. Djarum tidak pernah memiliki layanan gratis pada 
konsumen yang mengeluh tentang produk Djarum. 

    

41. Djarum sering memberikan beasiswa pendidikan 
bagi siswa atau mahasiswa tidak mampu di seluruh 
Indonesia. 

    

42. Saya tahu Djarum pernah mengadakan les gratis 
pada anak-anak sekitar perusahaannya. 

    

43. Djarum mempunyai rasa kepedulian yang tinggi 
pada korban bencana alam. 

    

44 Djarum pernah mengadakan program donor darah 
untuk membuktikan kepeduliannya terhadap korban 
kemanusiaan yang membutuhkan darah. 

    

45. Saya sering melihat berita di media massa tentang 
program peduli lingkungan sekitar yang dilakukan 
oleh Djarum. 

    

46. Saya tidak pernah mendengar berita tentang 
kerjasama apa saja yang telah dilakukan Djarum 
dengan perusahaan lain. 

    

47. Djarum tidak pernah melakukan kemitraan dengan 
petani tembakau di lain daerah. 

    

48. Saya mendengar bahwa guna mengurangi angka 
pengangguran di Indonesia, Djarum banyak 
menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. 

    

49. Djarum  telah merintis pembinaan atlet bulu tangkis 
yang telah melahirkan atlet nasional sebagai 
kepedulian Djarum dalam bidang olahraga. 

    

50. Program pengembangan soft skill untuk mahasiswa 
juga dilakukan oleh Djarum. 

    

51. Saya tahu Djarum selama ini memberikan serta 
menyediakan fasilitas umum untuk masyarakat. 

    

52. Saya tidak peduli tentang fasilitas umum apa saja 
yang telah didirikan Djarum. 

    

53. Saya tidak pernah mendengar tentang pemberian 
ganti rugi pada konsumen oleh Djarum. 

    

 
TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI ANDA  
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IDENTITAS RESPONDEN 
Nama (inisial) : 
Semester  :  
Usia    : 
 

PETUNJUK PENGERJAAN  
Bacalah pernyataan-pernyataan berikut, kemudian pilih salah satu dari empat pilihan 

jawaban yang paling sesuai dengan pendapat anda mengenai “Pengaruh Corporate 

Social Responsibility (CSR) Perusahaan Djarum terhadap Trust in Brand Rokok 

Djarum”.  

Berilah tanda  silang (X) pada jawaban yang anda pilih: 

SS : Sangat Setuju 
S : Setuju  
TS :Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 

Pilihan jawaban No. Pernyataan 
SS S TS STS

1.  Menurut saya, merek Djarum di masa mendatang 
memiliki kinerja yang konsisten. 

    

2. Dengan semua kegiatan yang dilakukan Djarum selama 
ini, Djarum layak dianggap mampu berbuat baik. 

    

3. Saya percaya merek Djarum di masa mendatang akan 
tetap memiliki mutu yang terjamin. 

    

4. Saya tidak percaya merek Djarum sesuai dengan 
kebutuhan dan harapan saya di masa mendatang. 

    

5. Djarum adalah perusahaan yang dapat dipercaya 
sepenuhnya. 

    

6. Saya suka rokok Djarum karena sesuai dengan kebutuhan 
saya. 

    

7. Saya tidak suka rokok merek Djarum karena tidak 
memiliki ciri khas yang berbeda dari produk rokok lain 

    

8. Saya minat membeli rokok Djarum karena harganya 
relatif terjangkau. 

    

9. Djarum adalah perusahaan rokok besar di Indonesia yang 
mempunyai tanggung jawab pada masyarakat. 

    

10. Dari dulu Djarum selalu memberikan pelayanan yang 
terbaik untuk dapat memenuhi kebutuhan para 
konsumen. 

    

11. Berdasarkan pengalaman, kebanyakan merek-merek 
rokok lain lebih baik daripada rokok merek Djarum. 

    

12. Setelah pengalaman mengkonsumsi rokok Djarum, saya     
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semakin ingin terus mengkonsumsi rokok Djarum. 
13. Orang lain memberitahu saya bahwa merek Djarum ini 

tidak bagus. 
 

    

14. Merek Djarum berbeda dengan merek lain yang sejenis, 
ini yang membuat saya tidak ingin berpindah merek. 

    

15. Menurut saya merek Djarum merupakan merek produk 
rokok yang baik. 

    

16. Saya tahu dan yakin bahwa Djarum adalah perusahaan 
yang dapat bertanggung jawab pada konsumen. 

    

17. Djarum selalu komitmen untuk terus bertanggung jawab 
meningkatkan kualitas produksi rokoknya. 

    

18. Saya merasa bahwa tidak bisa mempercayai perusahaan 
Djarum karena terbukti Djarum menghasilkan produk 
yang buruk. 

    

19. Menurut saya perusahaan Djarum mampu memberikan 
manfaat bagi negara. 

    

20. Saya selalu bisa memperkirakan dengan tepat mutu rasa 
produk merek Djarum di masa mendatang. 

    

21. Merek Djarum di masa mendatang akan selalu bisa 
diandalkan dan berkinerja dengan sebaik mungkin. 

    

22. Saya percaya merek Djarum adalah yang  terbaik untuk 
sekarang dan masa mendatang. 

    

23. Merek Djarum selalu bisa diandalkan dan berkinerja 
sebagaimana saya harapkan di masa yang akan datang. 

    

24. Saya lebih menyukai merek rokok lain dibandingkan 
merek rokok Djarum. 

    

25. Minat saya pada rokok Djarum tidak akan berubah, 
karena mudah diperoleh. 

    

26. Saya tidak berminat untuk mencari rokok merek lain 
selain Djarum. 

    

27. Saya tidak memperdulikan inovasi yang sering dilakukan 
oleh Djarum. 

    

28. Saya yakin merek Djarum memperhatikan keinginan 
konsumen agar konsumen mendapatkan produk yang 
baik. 

    

29. Jika dibandingkan dengan merek rokok lain, menurut 
saya Djarum adalah merek rokok yang pantas untuk 
dikonsumsi. 

    

30. Saya mendengar komentar negatif mengenai merek 
Djarum. 

    

31. Saya tidak mempercayai perusahaan Djarum ini, karena 
Djarum tidak menunjukkan rasa tanggung jawabnya pada 
masyarakat. 

    

32. Saya tahu perusahaan Djarum adalah perusahaan yang 
tidak akan mengecewakan konsumennya. 
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33. Saya tahu Djarum memiliki kekuatan yang besar untuk 
terus meningkatkan kemajuan perusahaannya. 

    

34. Banyak kegiatan sosial yang telah dilakukan Djarum 
untuk kepentingan masyarakat. 

    

35. Rasa produk merek Djarum cenderung berubah-ubah.     
36. Saya yakin di masa mendatang  merek Djarum akan 

mempertahankan konsistensi kualitas rokok mereka. 
    

37. Merek Djarum tidak konsisten dalam hal kualitas.     
38. Saya membeli rokok merek Djarum, karena harapan saya 

rokok Djarum akan terus enak untuk dinikmati di masa 
mendatang. 

    

39. Saya suka pada merek Djarum karena rasanya yang khas 
daripada rasa rokok lain. 

    

40. Saya suka rokok Djarum karena Djarum mempunyai 
berbagai macam jenisnya, contohnya LA Light dan 
Djarum Super. 

    

41. Saya berminat memilih merek Djarum karena tersedia di 
mana saja. 

    

42. Dengan inovasi yang dilakukannya, Djarum mampu 
membuat rokok yang rasanya enak. 

    

 
TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI ANDA 
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Pilihan jawaban No. Pernyataan 

SS S TS STS
1. Saya tahu Djarum selama ini memberikan serta 

menyediakan fasilitas umum untuk masyarakat. 
    

2. Menurut saya Djarum adalah perusahaan yang 
sering menjadi sponsor acara sosial yang 
bermanfaat. 

    

3. Djarum juga turut serta membantu masyarakat yang 
tidak mampu. 

    

4. Djarum telah memberi peringatan bahwa merokok 
tidak baik bagi kesehatan.   

    

5. Saya tahu Djarum bersedia mengganti rugi pada 
konsumen ketika terjadi kesalahan pada produknya. 

    

6. Djarum tidak pernah memiliki layanan gratis pada 
konsumen yang mengeluh tentang produk Djarum. 

    

7. Djarum sering memberikan beasiswa pendidikan 
bagi siswa atau mahasiswa tidak mampu di seluruh 
Indonesia. 

    

8. Ketika Jakarta mengalami bencana banjir, Djarum 
salah satu penyumbang terbesar pada korban 
bencana banjir tersebut. 

    

9. Djarum pernah mengadakan program donor darah 
untuk membuktikan kepeduliannya terhadap korban 
kemanusiaan yang membutuhkan darah. 

    

10. Saya sering melihat berita di media massa tentang 
program peduli lingkungan sekitar yang dilakukan 
oleh Djarum. 

    

11. Selama ini Djarum berusaha untuk terus menjaga 
hubungan baik dengan organisasi di sekitar 
perusahaan. 

    

12. Saya tahu banyak pengusaha tembakau yang bekerja 
sama dengan Djarum sebagai bukti kepedulian 
Djarum pada pengusaha kecil. 

    

13. Saya mendengar bahwa guna mengurangi angka 
pengangguran di Indonesia, Djarum banyak 
menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

    

14. PT Djarum membangun green house, ratusan 
tanaman diambil untuk program penghijauan Kota 
Kudus yang gersang. 

    

15. Keseriusan Djarum dalam membina atlet bulu 
tangkis ditandai pula dengan membangun gedung 
olahraga (GOR) khusus untuk pelatihan bulu 
tangkis. 

    

16. Program pengembangan soft skill untuk mahasiswa 
juga dilakukan oleh Djarum. 
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17. Program pengembangan jiwa, seperti pelatihan 
kepemimpinan, kewirausahaan, outbound oleh 
Djarum harus sering dilakukan agar mendorong 
mahasiswa untuk bisa mandiri dan berani tampil 
menjadi pemimpin yang arif. 

    

18. Saya tidak tahu bahwa Djarum pernah membangun 
fasilitas umum bagi masyarakat. 

    

19. Saya sering mendengar berita tentang Djarum yang 
menjadi sponsor di setiap acara/kegiatan sosial. 

    

20. Djarum memberi santunan pada masyarakat miskin.     
21. Banyak santunan pada masyarakat miskin yang telah 

diberikan oleh Djarum. 
    

22. Djarum tidak pernah mencantumkan peringatan 
bahayanya merokok pada kemasan produk Djarum. 

    

23. Djarum memberikan layanan gratis untuk konsumen 
yang mempunyai keluhan tentang produk rokok 
Djarum. 

    

24. Beasiswa Djarum selama ini hanya janji-janji 
belaka. 

    

25. Tidak mungkin Djarum mau memberikan les gratis 
pada anak-anak warga di sekitar perusahaan. 

    

26. Saya tidak melihat atau mendengar berita tentang 
kegiatan Djarum untuk membantu korban 
kemanusiaan yang terjadi di masyarakat. 

    

27. Saya tidak pernah mendengar berita tentang 
kerjasama apa saja yang telah dilakukan Djarum 
dengan perusahaan lain. 

    

28. Djarum tidak pernah menjaga hubungan baik 
dengan organisasi di sekitar perusahaan mereka. 

    

29. Djarum tidak pernah melakukan kemitraan dengan 
petani tembakau di lain daerah. 

    

30. Demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat 
sekitar perusahaan, Djarum mendirikan koperasi 
untuk masyarakat sekitar PT Djarum Kudus. 

    

31. Djarum  telah merintis pembinaan atlet bulu tangkis 
yang telah melahirkan atlet nasional sebagai 
kepedulian Djarum dalam bidang olahraga. 

    

32. Saya tahu tentang program soft skill (keterampilan 
lunak/nonformal) yang dilakukan Djarum untuk 
membentuk kepribadian para mahasiswa. 

    

33. Saya tidak pernah tahu tentang program pelatihan 
pengembangan kepribadian yang telah dilakukan 
Djarum. 

    

34. Djarum adalah perusahaan yang sering membangun 
fasilitas umum untuk masyarakat. 

    

35. Saya tidak peduli tentang fasilitas umum apa saja     
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yang telah didirikan Djarum. 
36. Saya tahu dari berita Djarum ikut membantu 

ekonomi masyarakat tidak mampu yang ada di 
Indonesia. 

    

37. Djarum memberi informasi mengenai produk yang 
diproduksinya dengan baik. 

    

38. Saya tidak pernah mendengar tentang pemberian 
ganti rugi pada konsumen oleh Djarum. 

    

39. Banyak lembaga pendidikan yang mendapat bantuan 
beasiswa dari Djarum. 

    

40. Melalui program Bakti Pendidikan, perusahaan 
rokok Djarum memberikan beasiswa mahasiswa. 

    

41. Banyak korban kemanusiaan yang telah dibantu oleh 
Djarum. 

    

42. Djarum tidak pernah melakukan program 
penghijauan di lingkungan masyarakat. 

    

43. Djarum tidak peduli terhadap pengusaha kecil yang 
ada, contohnya pengusaha tembakau. 

    

44 Sebagai perusahaan rokok besar, Djarum 
menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat. 

    

45. Djarum rutin melakukan aneka lomba dan 
mensponsori berbagai acara bulutangkis baik 
nasional maupun internasional. 

    

 
TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI ANDA  
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Instrumen Skala Trust in Brand 
VARIABEL ASPEK INDIKATOR NO 

ITEM
ITEM F/UF

20 Saya selalu bisa memperkirakan dengan tepat mutu 
rasa produk merek Djarum di masa mendatang. 

F 

35 Rasa produk merek Djarum cenderung berubah-
ubah. 

UF 

1 Menurut saya, merek Djarum di masa mendatang 
memiliki kinerja yang konsisten. 

F 

Kinerja merek 

21 Merek Djarum di masa mendatang akan selalu bisa 
diandalkan dan berkinerja dengan sebaik mungkin.  

F 

36 Saya yakin di masa mendatang  merek Djarum akan 
mempertahankan konsistensi kualitas rokok mereka.

F 

37 Merek Djarum tidak konsisten dalam hal kualitas. UF 
22 Saya percaya merek Djarum adalah yang  terbaik 

untuk sekarang dan masa mendatang. 
F 

Konsistensi kualitas 
merek 
 

3 Saya percaya merek Djarum di masa mendatang 
akan tetap memiliki mutu yang terjamin. 

F 

38 Saya membeli rokok merek Djarum, karena harapan 
saya rokok Djarum akan terus enak untuk dinikmati 
di masa mendatang. 

F 

4 Saya tidak percaya merek Djarum sesuai dengan 
kebutuhan dan harapan saya di masa mendatang. 

UF 

 Brand Predictability 
(merek yang 
diprediksi) 
 

Kesesuaian merek 
dengan harapan 
konsumen 

23 Merek Djarum selalu bisa diandalkan dan berkinerja 
sebagaimana saya harapkan di masa yang akan 
datang. 

F 

Trust in 
Brand 
(Kepercayaan 
Merek) 

Brand Liking 
(kesukaan terhadap 

Kesukaan pada merek 39 Saya suka pada merek Djarum karena rasanya yang 
khas daripada rasa rokok lain. 

F 
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6 Saya suka rokok Djarum karena sesuai dengan 
kebutuhan saya. 

F 

24 Saya lebih menyukai merek rokok lain 
dibandingkan merek rokok Djarum. 

UF 

40 Saya suka rokok Djarum karena Djarum mempunyai 
berbagai macam jenisnya, contohnya LA Light dan 
Djarum Super. 

F 

7 Saya tidak suka rokok merek Djarum karena tidak 
memiliki ciri khas yang berbeda dari produk rokok 
lain. 

UF 

41 Saya berminat memilih merek Djarum karena 
tersedia di mana saja. 

F 

25 Minat saya pada rokok Djarum tidak akan berubah, 
karena mudah diperoleh. 

F 

8 Saya minat membeli rokok Djarum karena harganya 
relatif terjangkau. 

F 

merek) 

Minat pada merek 

26 Saya tidak berminat untuk mencari rokok merek lain 
selain Djarum. 

F 

42 Dengan inovasi yang dilakukannya, Djarum mampu 
membuat rokok yang rasanya enak. 

F Inovasi merek 

27 Saya tidak memperdulikan inovasi yang sering 
dilakukan oleh Djarum. 

UF 

10 Dari dulu Djarum selalu memberikan pelayanan 
yang terbaik untuk dapat memenuhi kebutuhan para 
konsumen. 

F 

Brand Competence 
(kompetensi merek) 

Pelayanan terhadap 
konsumen 
 

28 Saya yakin merek Djarum mmeperhatikan F 



 

167 

 

167 

keinginan konsumen agar konsumen mendapatkan 
produk yang baik. 

11 Berdasarkan pengalaman, kebanyakan merek-merek 
rokok lain lebih baik daripada rokok merek Djarum.

UF Pengalaman 
pemakaian 

12 Setelah pengalaman mengkonsumsi rokok Djarum, 
saya semakin ingin terus mengkonsumsi rokok 
Djarum. 

F 

15 Menurut saya merek Djarum merupakan merek 
produk rokok yang baik.  

F 

29 Jika dibandingkan dengan merek rokok lain, 
menurut saya Djarum adalah merek rokok yang 
pantas untuk dikonsumsi. 

F 

Penilaian oleh diri 
sendiri 

14 Merek Djarum berbeda dengan merek lain yang 
sejenis, ini yang membuat saya tidak ingin 
berpindah merek. 

F 

30 Saya mendengar komentar negatif mengenai merek 
Djarum. 

UF 

Brand Reputation 
(reputasi merek) 

Penilaian oleh orang 
lain 

13 Orang lain memberitahu saya bahwa merek Djarum 
ini tidak bagus. 

UF 

16 Saya tahu dan yakin bahwa Djarum adalah 
perusahaan yang dapat bertanggung jawab pada 
konsumen. 

F Trust in The 
Company 
(kepercayaan 
terhadap 
perusahaan) 

Pengetahuan bahwa 
perusahaaan bisa 
bertanggung jawab 

31 Saya tidak mempercayai perusahaan Djarum ini, 
karena Djarum tidak menunjukkan rasa tanggung 
jawabnya pada masyarakat. 

UF 
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9 Djarum adalah perusahaan rokok besar di Indonesia 
yang mempunyai tanggung jawab pada masyarakat. 

F 

17 Djarum selalu komitmen untuk terus bertanggung 
jawab meningkatkan kualitas produksi rokoknya. 

F 

32 Saya tahu perusahaan Djarum adalah perusahaan 
yang tidak akan mengecewakan konsumennya.  

F 

5 Djarum adalah perusahaan yang dapat dipercaya 
sepenuhnya. 

F 

Pengetahuan bahwa 
perusahaan layak 
dipercaya 

18 Saya merasa bahwa tidak bisa mempercayai 
perusahaan Djarum karena terbukti Djarum 
menghasilkan produk yang buruk. 

UF 

Pengetahuan bahwa 
perusahaan memiliki 
kekuatan 

33 Saya tahu Djarum memiliki kekuatan yang besar 
untuk terus meningkatkan kemajuan perusahaannya.

F 

2 Dengan semua kegiatan yang dilakukan Djarum 
selama ini, Djarum layak dianggap mampu berbuat 
baik. 

F 

19 Menurut saya perusahaan Djarum mampu 
memberikan manfaat bagi negara. 

F 

Pengetahuan tentang 
perusahaan layak 
dianggap mampu 
berbuat baik 

34 Banyak kegiatan sosial yang telah dilakukan Djarum 
untuk kepentingan masyarakat. 

F 
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Instrumen Skala Corporate Social Responsibility 
VARIABEL ASPEK INDIKATOR NO 

ITEM 
ITEM F/UF 

34 Djarum adalah perusahaan yang sering 
membangun fasilitas umum untuk masyarakat. 

F 

18 Saya tidak tahu bahwa Djarum pernah 
membangun fasilitas umum bagi masyarakat. 

UF 

1 Saya tahu Djarum selama ini memberikan serta 
menyediakan fasilitas umum untuk masyarakat. 

F 

Menyediakan fasilitas 
umum 
 

35 Saya tidak peduli tentang fasilitas umum apa 
saja yang telah didirikan Djarum. 

UF 

19 Saya sering mendengar berita tentang Djarum 
yang menjadi sponsor di setiap acara/kegiatan 
sosial. 

F Menjadi sponsor 
kegiatan sosial baik 
nasional maupun 
internasional 
 

2 Menurut saya Djarum adalah perusahaan yang 
sering menjadi sponsor acara sosial yang 
bermanfaat. 

F 

20 Djarum memberi santunan pada masyarakat 
miskin. 

F 

3 Djarum juga turut serta membantu masyarakat 
yang tidak mampu. 

F 

36 Saya tahu dari berita Djarum ikut membantu 
ekonomi masyarakat tidak mampu yang ada di 
Indonesia. 

F 

Bantuan ekonomi pada 
masyarakat tidak mampu 
 

21 Banyak santunan pada masyarakat miskin yang 
telah diberikan oleh Djarum. 

F 

Corporate 
Social 
Responsibility 

 Corporate Giving 
(pemberian 
perusahaan) 
 

Pemberian informasi 
tentang segala aspek 

4 Djarum telah memberi peringatan bahwa 
merokok tidak baik bagi kesehatan.   

F 
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37 Djarum memberi informasi mengenai produk 
yang diproduksinya dengan baik. 

F yang ada pada produk 

22 Djarum tidak pernah mencantumkan peringatan 
bahayanya merokok pada kemasan produk 
Djarum. 

UF 

38 Saya tidak pernah mendengar tentang 
pemberian ganti rugi pada konsumen oleh 
Djarum. 

UF Pemberian ganti rugi 
bagi konsumen 

5 Saya tahu Djarum bersedia mengganti rugi 
pada konsumen ketika terjadi kesalahan pada 
produknya. 

F 

23 Djarum memberikan layanan gratis untuk 
konsumen yang mempunyai keluhan tentang 
produk rokok Djarum. 

F Pemberian hak untuk 
didengar pada konsumen 

6 Djarum tidak pernah memiliki layanan gratis 
pada konsumen yang mengeluh tentang produk 
Djarum. 

UF 

39 Banyak lembaga pendidikan yang mendapat 
bantuan beasiswa dari Djarum. 

F 

7 Djarum sering memberikan beasiswa 
pendidikan bagi siswa atau mahasiswa tidak 
mampu di seluruh Indonesia. 

F 

24 Beasiswa Djarum selama ini hanya janji-janji 
belaka. 
 

UF 

Corporate 
Philantropy 
(kedermawanan 
perusahaan) 

Memberikan beasiswa 
pendidikan 
 

40 Melalui program Bakti Pendidikan, perusahaan 
rokok Djarum memberikan beasiswa 
mahasiswa. 

F 
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Mengadakan les gratis 
bagi anak-anak warga 
sekitar perusahaan 
 

25 Tidak mungkin Djarum mau memberikan les 
gratis pada anak-anak warga di sekitar 
perusahaan. 

UF 

Bantuan bagi korban 
bencana alam 
 

8 Ketika Jakarta mengalami bencana banjir, 
Djarum salah satu penyumbang terbesar pada 
korban bencana banjir tersebut. 

F 

41 Banyak korban kemanusiaan yang telah 
dibantu oleh Djarum. 

F 

9 Djarum pernah mengadakan program donor 
darah untuk membuktikan kepeduliannya 
terhadap korban kemanusiaan yang 
membutuhkan darah. 

F 

Bantuan bagi korban 
kemanusiaan 
 

26 Saya tidak melihat atau mendengar berita 
tentang kegiatan Djarum untuk membantu 
korban kemanusiaan yang terjadi di 
masyarakat. 

UF 

10 Saya sering melihat berita di media massa 
tentang program peduli lingkungan sekitar 
yang dilakukan oleh Djarum. 

F Program penghijauan 
atau kepedulian terhadap 
lingkungan sekitar 
 42 Djarum tidak pernah melakukan program 

penghijauan di lingkungan masyarakat. 
UF 

Kerjasama dengan 
perusahaan lain 
 

27 Saya tidak pernah mendengar berita tentang 
kerjasama apa saja yang telah dilakukan 
Djarum dengan perusahaan lain. 

UF Corporate 
Community (relasi 
kemasyarakatan 
perusahaan) Menjaga hubungan baik 

dengan organisasi sekitar 
 

11 Selama ini Djarum berusaha untuk terus 
menjaga hubungan baik dengan organisasi di 
sekitar perusahaan. 

F 
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28 Djarum tidak pernah menjaga hubungan baik 
dengan organisasi di sekitar perusahaan 
mereka. 

UF 

12 Saya tahu banyak pengusaha tembakau yang 
bekerja sama dengan Djarum sebagai bukti 
kepedulian Djarum pada pengusaha kecil. 

F 

43 Djarum tidak peduli terhadap pengusaha kecil 
yang ada, contohnya pengusaha tembakau. 

UF 

Menjalin kemitraan 
dengan pengusaha kecil 
 

29 Djarum tidak pernah melakukan kemitraan 
dengan petani tembakau di lain daerah. 

UF 

44 Sebagai perusahaan rokok besar, Djarum 
menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat. 

F Menyediakan lapangan 
pekerjaan 
 13 Saya mendengar bahwa guna mengurangi 

angka pengangguran di Indonesia, Djarum 
banyak menyediakan lapangan pekerjaan untuk 
masyarakat. 

F 

30 Demi mewujudkan kesejahteraan bagi 
masyarakat sekitar perusahaan, Djarum 
mendirikan koperasi untuk masyarakat sekitar 
PT Djarum Kudus. 

F Menyediakan berbagai 
konstribusi pada 
masyarakat yang berada 
di lokasi sekitar 
perusahaan 
 

14 PT Djarum membangun green house, ratusan 
tanaman diambil untuk program penghijauan 
Kota Kudus yang gersang. 
 

F 

Community 
Development 
(pengembangan 
masyarakat) 

Kepeduliaan dalam 
bidang olahraga 

31 Djarum  telah merintis pembinaan atlet bulu 
tangkis yang telah melahirkan atlet nasional 
sebagai kepedulian Djarum dalam bidang 
olahraga. 

F 
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15 Keseriusan Djarum dalam membina atlet bulu 
tangkis ditandai pula dengan membangun 
gedung olahraga (GOR) khusus untuk pelatihan 
bulu tangkis. 

F 

45 Djarum rutin melakukan aneka lomba dan 
mensponsori berbagai acara bulutangkis baik 
nasional maupun internasional. 

F 

16 Program pengembangan soft skill untuk 
mahasiswa juga dilakukan oleh Djarum. 

F 

32 Saya tahu tentang program soft skill 
(keterampilan lunak/nonformal) yang 
dilakukan Djarum untuk membentuk 
kepribadian para mahasiswa. 

F 

17 Program pengembangan jiwa, seperti pelatihan 
kepemimpinan, kewirausahaan, outbound oleh 
Djarum harus sering dilakukan agar mendorong 
mahasiswa untuk bisa mandiri dan berani 
tampil menjadi pemimpin yang arif. 

F 

Pelatihan pengembangan 
kepribadian bagi 
siswa/mahasiswa 
berprestasi 
 

33 Saya tidak pernah tahu tentang program 
pelatihan pengembangan kepribadian yang 
telah dilakukan Djarum. 

UF 

 
 


