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ABSTRAKSI 

 

 

Penelitian ini dilakukan di PT Air Mancur Karanganyar dengan judul pengaruh implementasi program 

Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap kesejahteraan masyarakat. Tujuanya untuk menganalisis 

pengaruh implementasi program Corporate Sosial Responsibility (CSR)  terhadap kesejahteraan masyarakat, 

mengetahui besarnya pengaruh pada masing-masing variabel yang digunakan, mengetahui persentase kepuasan 

masyarakat terhadap program yang diberikan, dan memberikan usulan kegiatan  Corporate Sosial 

Responsibility (CSR. 

 Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data-data kegiatan CSR, peneliti melakukan wawancara, 

dokumentasi dan study literatur. Penelitian ini menggunakan 3 paradigma yaitu: Corporate Social 

Responsibility Goal, Corporate Social Issue, dan Corporate Relation Program. dengan menggunakan angket 

Check list yang disebarkan ke 99 responden yang diolah melalui software SPSS varsi 16  guna untuk analisis 

regresi berganda, uji F, Uji t. Untuk memberikan usulan kegiatan CSR dengan menyebarkan kuesioner terbuka 

ke responden. Metode usulan kegiatan CSR melalui metode koding.  

Hasil dari pengolahan uji hipotesis didapatkan bahwa pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) 

terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 87.9%. Untuk besarnya masing-masing variabel adalah 0.709 untuk 

Corporate Social Responsibility Goal,0.705 Untuk Corporate Social Issue, dan  0.756 untuk Corporate 

Relation Program.Sedangkan usulan kegiatan Corporate Sosial Responsibility (CSR) yang diinginkan  

masyarakat adalah perbaikan jalan, beasiswa, pengobatan gratis, penerangan jalan, dan pasar murah. 

 

Kata Kunci: Corporate Social Responsibility (CSR), Kesejahteraan masyarakat, Metode kualitatif, PT Air 

Mancur Karanganyar.  
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Abstrak  

 

 
Penelitian ini dilakukan di PT Air Mancur Karanganyar dengan judul pengaruh implementasi program Corporate 

Social Responsibility (CSR) terhadap kesejahteraan masyarakat. Tujuanya untuk menganalisis pengaruh implementasi 

program Corporate Sosial Responsibility (CSR)  terhadap kesejahteraan masyarakat, mengetahui besarnya pengaruh 

pada masing-masing variabel yang digunakan, mengetahui persentase kepuasan masyarakat terhadap program yang 

diberikan, dan memberikan usulan kegiatan  Corporate Sosial Responsibility (CSR). 

 Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data-data kegiatan CSR, peneliti melakukan wawancara, dokumentasi 

dan study literatur. Penelitian ini menggunakan 3 paradigma yaitu: Corporate Social Responsibility Goal, Corporate 

Social Issue, dan Corporate Relation Program. dengan menggunakan angket Check list yang disebarkan ke 99 

responden yang diolah melalui software SPSS varsi 16  guna untuk analisis regresi berganda, uji F, Uji t. Untuk 

memberikan usulan kegiatan CSR dengan menyebarkan kuesioner terbuka ke responden. Metode usulan kegiatan CSR 

melalui metode koding.  

Hasil dari pengolahan uji hipotesis didapatkan bahwa pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap 

kesejahteraan masyarakat sebesar 87.9%. Untuk besarnya masing-masing variabel adalah 0.709 untuk Corporate Social 

Responsibility Goal,0.705 Untuk Corporate Social Issue, dan  0.756 untuk Corporate Relation Program.Sedangkan 

usulan kegiatan Corporate Sosial Responsibility (CSR) yang diinginkan  masyarakat adalah perbaikan jalan, beasiswa, 

pengobatan gratis, penerangan jalan, dan pasar murah. 

Kata Kunci: Corporate Social Responsibility (CSR), Kesejahteraan masyarakat, Metode kualitatif, PT Air Mancur 

Karanganyar 

 

Pendahuluan 

 

Pada era globalisasi ini, perusahaan merupakan lembaga yang paling berpengaruh dan yang paling diharapkan bagi 

masyarakat luas seperti memberikan lapangan pekerjaan, membayar kewajiban pajak kepada Negara, penyediaan barang 

konsumsi yang digunakan oleh masyarakat luas, memberikan beasiswa bagi pelajar atau pekerja yang berprestasi, 

membimbing dunia pendidikan, mengenalkan ilmu teknologi di era sekarang, dan lain-lain. Tetapi disisi lain perusahaan 

juga berdampak negatif bagi masyarakat seperti masalah Social dan lingkungan contohnya adalah  terjadinya 

ketidakseimbangan lingkungan dan merusak ekosistem alam yang disebabkan oleh aktifitas dari kegiatan produksi 

perusahaan. yang meninggalkan jejak seperti pencemaran, polusi udara, polusi air, kebisingan, perusakan ekosistem 

alam, dan lain-lain. 

Undang–undang tersebut dikuatkan lagi dengan surat keputusan menteri BUMN nomor KEP. 04/MBU/2007 yang 

menyatakan stakeholder yang menjadi sasaran adalah stakeholder eksternal, yaitu community dan lingkungan. 

Dengan demikian Negara Indonesia menanggapi isu Corporate Social Responsibility (CSR) dengan mengeluarkan 

undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pada BAB V pasal 74 ayat 1a menyatakan bahwa 

”perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau yang berkaitan dengan daya alam wajib dilaksanakan 

tanggungjawab Social dan lingkungan”. Dengan demikian baik BUMN atau perusahaan swasta diwajibkan untuk 

melakukan dan melaksanakan kegiatan program Corporate Social Responsibility (CSR). 

PT Air Mancur Karanganyar telah melakukan kegiatan program Corporate Social Responsibility (CSR) sejak tahun 

1974, dimana PT Air Mancur Karanganyar berdiri sejak tahun 1963 pada tanggal 23 desember. Sehingga untuk kegiatan 

mailto:Thepar_nine09@yahoo.co.id
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program Corporate Social Responsibility (CSR) sudah tidak asing lagi untuk dikenal masyarakat desa Dagen pada 

khususnya dan masyarakat luas pasa umumnya, program yang dilakukan antara lain berupa: Program bina lingkungan 

yang dilakukan yaitu meliputi (1) pengobatan gratis, (2) donor darah, (3) pasar murah , (4) peduli panti asuhan, (5) 

peduli lansia, (6) taman kanak-kanak desa Dagen, (7) pemeriahan 17 agustus, (8) car free day, (9) Qurban idul adha, 

(10) bantuan idul fitri.  Sedangkan untuk program Corporate Social Responsibility (CSR) diluar eksternal yaitu program 

kemitraan dengan usaha kecil dan bina social untuk bencana alam (http://www.airmancur.co.id/kepedulian-Social). 

 

Landasan Teori 

 

A. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) 

Menurut Kiroyan (2009), Corporate Social Responsibility (CSR) lebih dikenal dengan istilah tanggungjawab 

perusahaan terhadap lingkungan secara luas atau timbal balik perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, 

karena perusahaan telah mengambil hak-hak dari masyarakat yang berupa keuntungan, kenyamanan, keamanan, 

masyarakat dan lingkungan sekitar. 

Wibisono (2007), Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen dunia bisnis untuk terus menerus 

bertindak secara etis, beroprasi secara legal dan berkontribusi dengan meningkatkan kualitas hidup dari karyawan 

dan keluarganya sekaligus juga kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara luas. 

B. Keuntungan Investasi program Corporate Social Responsibility (CSR) 

Menurut Lako (2011), keuntungan Corporate Social Responsibility (CSR)  antara lain: (1) sebagai investasi 

Social yang menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam jangka panjang, (2) memperkokoh 

profitabilitas dan kinerja keungan perusahaan, (3) meningkatkan akuntabilitas dan apresiasi yang positif dari 

komunitas investor, kreditor, pemasok, dan konsumen, (4) meningkatkan komitmen, etos kerja, efisiensi, dan 

produktifitas karyawan, (5) meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. (6) menurunkan kerentanan gejolak Social 

dan resistensi dari komunitas sekitarnya karena diperhatikan dan dihargai perusahaan, (7) meningkatkan reputasi 

goodwill dan perusahaan dalam jangka panjang. 

C. Analisa Corporate Social Responsibility (CSR) 

Menurut Wansa (2012), dunia perusahaan berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat 

dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Selain itu tidak hanya memlihat catatan keuangan perusahaan 

semata, melainkan juga meliputi aspek Social, aspek keuangan, atau disebut triple bottom line. sinergi dari tiga 

elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan. 

D. Prinsip-prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) 

Menurut Azheri (2011), Menyatakan bahwa terdapat 16 prinsip dalam menerapkan Corporate Social 

Responsibility. Prinsip-prinsip tersebut yaitu: (1) Prioritas perusahaan, (2) Managemen terpadu, (3) Proses 

perbaikan, (4) Pendidikan karyawan, (5) Pengkajian, (6) Produk dan jasa, (7) Informasi public, (8) Fasilitas dan 

operasi, (9) Penelitian, (10) Prinsip pencegahan, (11) Kontraktor dan pemasok, (12) Siaga menghadapi darurat, (13) 

Transfer best practice, (14) Memberikan sumbangan, (15) Keterbukaan (disclosure), (16) Pencapaian dan pelaporan 

 

Metodologi Penelitian 

 

Objek penelitian dilakukan di PT Air Mancur Kranganyar, untuk memperoleh data peneliti melakukan penyebaran 

kuesioner ke responden targetnya adalah masyarakat Desa Dagen yang merasakan program Corporate Social 

Responsibility (CSR) PT Air Mancur Karanganyar. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam pengumpulan dan 

pengolahan data yaitu: 

A. Jenis data 

1. Data primer  

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat 

pengukuran atau alat pengambilan data secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi untuk data yang 

di cari. 

2. Data skunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, dan tidak langsung didapatkan oleh peneliti 

dari subjek penelitianya.  

B. Teknik Pengumpulan Data  

1. Teknik Observasi dan Wawancara  

Teknik pengumpulan data yang ditempuh dengan cara mengumpulkan informasi–informasi dengan 

melakukan Tanya-jawab secara langsung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. 

http://www.airmancur.co.id/kepedulian-sosial


 

 

2. Penyebaran Kuesioner (Angket) 

Tujuan untuk mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan. Penyebaran kuesioner dilakukan secara 

acak atau random dengan tujuan untuk menentukan sampel dalam suatu populasi. 

3. Study Pustaka (literatur) 

Mengetahui teori-teori yang mendukung yang berasal dari suatu buku-buku, media, literatur ataupun 

website. 

C. Proses Pengumpulan Data dan Analisa 

Pembuatan kuesioner pengaruh implementasi CSR terhadap kesejahteraan masyarakat terdiri dari 3 

variabel yaitu variabel Corporate Social Responsibility Goal  (X1), variabel Corporate Social Issue (X2), variabel 

Corprate Relation Program (X3) dan Kesejahteraan masyarakat (Y). 

1. Corporate Social Responsibility Goal (Variabel X1). 

Yaitu mengedepankan persoalan yang vital mengenai permasalahan yang dihadapi masyarakat guna 

meningkatkan kesejahteraanya. Tujuan tersebut dilakukan dengan melihat visi dan misi perusahan. 

2. Corporate Social Issue (Variabel X2). 

Yaitu berupa perkembangan isu-isu social dalam kehidupan social masyarakat. Corporate Social Issue 

sebagai wujud dari perubahan yang harus dilakukan pihak perusahaan.  

3. Corporate Relation Program (Variabel X3). 
Yaitu upaya perusahaan untuk menjalin kedekatan dengan masyarakat. Corporate Social 

Responsibility (CSR) merupakan eleman penting untuk kerangka sustainability meliputi aspek ekonomi, 

lingkungan, dan social budaya. 

4. Kesejahteraan Masyarakat (Variabel Y) 

Kesejateraan masyarakat yaitu meningkatnya taraf kehidupan manusia untuk lebih baik.  

D. Pengolahan Data 

1. Menentukan sampel  

Menurut Sudjana (1988), sampling adalah totalitas semua nilai yang mungkin, atau pengukuran, 

kuantitatif maupun kualitatif daripada karateristik tertentu mengenai sekumpulan data atau objek yang lengkap 

dan jelas yang ingin dipelajari sifat-siifatnya. 

Dalam penarikan sampel yaitu dengan menggunakan rumus Taro Yamane yaitu sebagai berikut. 

                           𝑛 =
𝑁

𝑁.𝑑2 + 1
 

Ket: 

N = Jumlah populasi 

n = Jumlah sampel 

d = Presisi ( bisa 5 %, 10% atau bahkan 15%)            

2. Uji Validitas dan Reliabilitas  

Menurut Riduwan, (2010) Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah instrument valid atau tidak 

dalam pengukuran pengungkapan dari suatu yang menjadi tujuan utama. 

Uji reliabilitas untuk mengukur kesamaan pada instrument yang digunakan. 

3. Uji Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.  

Hipotesis dibedakan menjadi 2 yaitu: 

1. Hipotesis nihil (HO/H0) yaitu menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel X dengan Variabel Y. 

2. Hipotesis alternative (Ha/H1) menyatakan adanya hubungan  antara variabel X dengan Variabel Y. 

 Uji hipotesis terdiri dari uji persamaan regresi ganda, uji F, uji t, dan determinasi koefisien (R
2
). 

Berikut ini adalah penjabaran dari masing-masing uji hipotesis yaitu: 

a. Uji Persamaan Regresi Ganda 

Menurut Riduwan, (2003). Uji regresi ganda adalah alat analisis peramalan nilai pengaruh dua 

variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat.  

Rumus dari Persamaan regresi ganda yaitu sebagai berikut: 

          Y= a + b1X1+b2X2+ b3X3……..bnXn 

Y= Nilai variabel dependen( nilai prediksi) 

a = Suku tetap ( Y apabila X1 X2 X3…….... Xn) 

b = Koefisien regresi (peningkatan atau penurunan) 

b1X1 = Suku tetap, regresi Y pada X1 

b2X2 = suku tetap, regresi Y pada X2                                                   



 

 

b. Uji Secara Serempak (Uji F) 

Menurut Subagyo, (2011), untuk mengetahui pengaruh variabel X secara bersama-sama terhadap 

variabel Y.             

c. Uji Parsial (Uji t) 

Mengetahui apakah masing-masing variabel terikat (X) berpengaruh dengan variabel bebas (Y).  

d. Determinasi kooefisien (R
2
)  

Menurut Algifari (2010), menyatakan bahwa koofesien determinasi digunakan untuk mengetahui 

sejauhmana variabel independen dapat menjelaskan variansi variabel dependen.  

 

Hasil Dan Kesimpulan. 

 

A. Uji Hipotesis 

1. Persamaan Regresi Berganda 

Tabel 1 Hasil Uji Regresi Berganda. 

 Variabel   Cooefisien regresi  Std Error 

 Cooefisien 17.028  0.000 

 CSR Goal (X1) 0.727  0.000 

 Corporate Social Issue (X2) 0.768  0.000 

 Corporate Relation Program  (X3)  0.982  0.000 

Sumber : Pengolahan data rekap dengan spss uji hopotesis.  

Dari  tabel 1 diatas untuk hasil regresi berganda dengan SPSS diatas  dapat disusun dengan 

persamaannya yaitu : 

               Y= 17.028 + 0.727 X1 (CSR Goal) + 0.768 X2 (Corporate Social Issue) + 0.982 X3 (Corporate 

Relation Program) 

2. Uji Secara Serempak (Uji F) 

Nilai  Fhitung = 230.804 dengan Ftabel = 2.700 dan tingkat signifikansi 0.000 < 0.05, sehingga regresi 

berganda dapat digunakan untuk memprediksi variabel kesejahteraan masyarakat (Y). 

3. Uji Parsial (Uji t) 

Tabel 2 Hasil Uji t. 

 Perbandingan variabel   Sig.   T 

 Kesejahteraan masyarakat (Y)*CSR Goal (X1)  0.000  0.709 

 Kesejahteraan masyarakat (Y)*Corporate social issue (X2)  0.000  0.705 

 Kesejahteraan masyarakat (Y)*Corporate relation program(X3)  0.000  0.756 

Sumber : Pengolahan data rekap dengan spss uji hopotesis.   

4. Determinasi koofesien R
2
 

Untuk nilai determinasi koofesien R
2
  untuk pengaruh variabel  Corporate Social Responsibility 

(CSR) terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 87.9%.  

B. Pengolahan Data Usulan Kegiatan CSR 

Usulan kegiatan CSR yang diusulkan dengan persentase paling besar: pembangunan jalan dengan 

persentase 31%,  beasiswa 19%, pengobatan gratis 12%, penanaman pohon 11%, pasar murah 10%. 

 

Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan  

Hasil analisa data pada variabel Corporate Social Responsibility Goal (X1), Corporate Social Issue (X2), dan 

Corporate Relation Program (X3),  kesimpulanya : 

a. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 87.9%. 

b. Besarnya pengaruh pada masing-masing variabel, untuk Corporate Social Responsibility Goal (X1)  

sebesar 0.784, Corporate Social Issue (X2)  sebesar 0.779, dan Corporate Relation Program (X3) sebesar 

0.759.  



 

 

c. Kepuasan masyarakat terhadap program Corporate Social Responsibility (CSR) yang memmiliki 

persentase paling tinggi dengan nilai masing-masing 26% yaitu bina kesehatan, bina social, dan bina 

agama sedangkan persentase yang rendah dengan nilai 22% terdapat pada  bina olahraga. 

B. SARAN    

     Saran yang diberikan peneliti antara lain: 

1. Perlu adanya evaluasi lebih lanjut pada tiap periode tentang kegiatan CSR yang terbaru. 

2. Diharapkan untuk tahun-tahun kedepanya PT Air Mancur Karanganyar dapat mengimplementasikan 

kegiatan pembangunan jalan, beasiswa, pasar murah, penerangan jalan, dan pengobatan gratis. 

3. Penelitian berikutnya dalam mengukur kinerja CSR terhadap kesejahteraan masyarakat diharapkan 

menggunakan alat ukur yang banyak sehingga hasilnya lebih akurat. 
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