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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

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. 

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 
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Social Responsibility (CSR). 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 Melihat kaitan antara perusahaan, lingkungan, dan 

masyarakat, maka john eklington membuat konsep ”the three botton line”. 

the three botton line atau dikenal dengan 3P antara lain: profit, people, dan 

planet Konsep tersebut mengemukakan kegiatan perusahaan tidak hanya 

mengutamakan keuntungan semata, tetapi kontibusi terhadap masyarakat dan 

aktif dalam pelestarian lingkungan (Hadi, 2011). 

 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. Sedangkan trinidad dan tobacco beurek of standart 

(TTBS) menyimpulkan bahwa CSR terkait dengan nilai dan standart yang 

dilakukan berkenaan dengan beroprasinya sebuah Corporate, maka program 

Corporate Social Responsibility (CSR) diartikan sebagai komitmen usaha 

untuk bertindak secara etis, beroprasi secara legal dan berkontribusi untuk 

menigkatkan ekonomi, bersamaan dengan meningkatkan kualitas hidup dari 

para karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat lebih luas 

(sankat, 2002). 
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Menurut penelitian ’’the millenium poll on Corporate Social 

Responsibility” (1999) dilakukan environics international mendapatkan hasil 

49% dari responden menjelaskan bahwa kegiatan program Corporate Social 

Responsibility (CSR) membentuk sebuah image dan citra yang posiitif 

terhadap perusahaan. Untuk 51%nya penerapan program Corporate Social 

Responsibility (CSR), program karyawan, etika dunia bisnis, tanggungjawab 

kepada lingkungsn dan masyarakat luas. 

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 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). 

Manfaat yang didapatkan dari program Corporate Social Responsibility 

(CSR) yang telah diterapkan antara lain: (1) image perusahaan, (2) 

perusahaan diterima dimasyarakat, (3) meningkatkan Kesejahteraan  

http://www.airmancur.co.id/kepedulian-sosial
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masyarakat, (4) meningkatkan nilai jual produk, (5) meningkatkan 

performance karyawan dan lain-lain. (6) meningkatkan produktivitas 

perusahaan. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang diangkat pada penelitian 

ini adalah ’’Seberapa besar pengaruh implementasi program Corporate 

Social Responsibility (CSR) terhadap kesejahteraan masyarakat yang 

dilakukan oleh PT Air Mancur Karanganyar”. 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini antara lain:  

1. Mengetahui ada tidaknya pengaruh implementasi program Corporate 

Social Responsibility (CSR) terhadap kesejahteraan masyarakat yang 

dilakukan oleh PT Air Mancur.  

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel 

kesejahteraan masyarakat. 

3. Mengetahui seberapa besar persentase kepuasan masyarakat terhadap  

program yang di berikan yaitu bina kesehatan, bina social, bina olahraga, 

dan bina agama sebagai kegiatan CSR  PT Air Mancur Karanganyar. 

4. Memberikan usulan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian di PT Air Mancur Karanganyar dan masyarakat di Kelurahan 

Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar yang menjadi tujuan 
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dari implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) PT 

Air Mancur Karanganyar. 

2. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat  Dagen. 

3. Penelitian ini menggunakan batasan 3 variabel yaitu: (1) Corporate 

Social Responsibility Goal sebagai (X1), (2) Corporate Social Issue 

sebagai (X2),  dan (3) Corporate Relation Program sebagai (X3). 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dengan tujuan untuk memberikan masukan 

terhadap: 

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu dan 

memberikan masukan bagi perusahaan untuk mengembangkan dan 

implementasi Corporate Social Responsibility (CSR). 

2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman 

dan menambah pengetahuan, serta menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh selama mengikuti perkuliahan.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan penyusunan skripsi ini disajikan dalam lima bab, dimana untuk 

tiap-tiap Bab akan disusun secara sistematis sehingga dapat menggambarkan 

hubungan antara satu Bab dengan Bab berikutnya, yaitu sebagai berikut: 
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BAB 1 : PENDAHULUAN  

Bab ini menerangkan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar teori yang digunakan dan 

didapat dari literatur-literatur serta bahasan hasil-hasil dari 

penelitian sebelumnya yang sejenis antara lain: theory 

stakeholder, Corporate Social Responsibility (CSR), perusahaan, 

pelayanan (service), statistik theory serta tinjauan pustaka.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang isi dari objek penelitian, teknik-

teknik pengumpulan data, sumber dan jenis data, identifikasi 

populasi dan sampel, menyusun instrument penelitian (kuesioner), 

kerangka pemecahan masalah.  

BAB IV  : DATA DAN ANALISA DATA 

Bab ini membahas tentang gambaran umum variabel-variabel 

atau objek yang berkaitan dengan masalah penelitian, proses 

pengolahan data, analisis data, serta pembahasan mengenai 

masalah yang akan diteliti. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 


