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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di dalam membentuk sebuah strategi, idealnya suatu perusahaan 

atau instansi harus memahami terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh 

perusahaan dan instansi mereka, agar keputusan yang nantinya mereka 

buat akan berpengaruh besar dalam meningkatkan citra dan reputasi dari 

perusahaan dan instansi yang mereka kendalikan. Banyak perusahaan 

maupun instansi yang gagal dalam mempertahankan citra dan reputasi 

mereka, dikarenakan kurangnya kepedulian mereka terhadap lingkungan 

disekitar dan juga tidak adanya kontak langsung dari perusahaan atau 

instansi dengan masyarakat dilingkungan mereka. Padahal, kepedulian-

kepedulian yang ditunjukkan oleh sebuah perusahaan dan instansi tersebut, 

akan sangat bermanfaat tidak hanya dalam meningkatkan citra perusahaan, 

tetapi juga dalam menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat yang 

ada. 

Disadari atau tidak, masyarakat yang ada disekitar perusahaan atau 

instansi mempunyai potensi yang sangat besar dalam keberlangsungan 

perusahaan atau instansi itu sendiri. Mereka juga menjadi salah satu bagian 

yang terpenting, yang harus diprioritaskan oleh sebuah perusahaan atau 

instansi, karena masyarakat juga menjadi salah satu stakeholder (orang 

yang berpengaruh) yang harus diprioritaskan oleh perusahaan dan instansi 
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agar terjalin hubungan yang baik diantara keduanya. Dalam hal ini, orang-

orang yang berada didalam suatu perusahaan atau instansi harus 

mempunyai strategi-strategi khusus agar mampu menjadikan masyarakat 

yang ada disekitar mereka, mendukung apa saja kegiatan yang dilakukan 

oleh perusahaan.  

Perusahaan atau instansi juga harus mampu mendidik, 

menyelaraskan, dan mengarahkan masyarakat agar mereka satu visi dan 

satu misi sesuai dengan apa yang akan dijalankan oleh perusahaan itu 

sendiri. Memang bukan hal yang mudah dilakukan, mengingat banyaknya 

masyarakat dengan latar belakang pendidikan dan sosial ekonomi yang 

berbeda-beda, dan juga pengaruh lingkungan yang berbeda pula. Namun, 

hal tersebut juga bukan menjadi salah satu alasan bagi perusahaan atau 

instansi, untuk tidak memanfaatkan program-program tertentu, agar 

masyarakat mempunyai penilaian yang positif terhadap keberadaan 

mereka. Tentu, banyak hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan atau 

instansi dalam merancang dan membuat sebuah program tertentu bagi 

masyarakat, agar masyarakat melihat bahwa ada keseriusan dan perhatian 

yang ditujukan khusus untuk mereka.  

Kepedulian dalam bentuk program sering disebut dengan program 

CSR (corporate social responsibility) atau juga disebut dengan bantuan 

sosial atau juga tanggung jawab sosial. CSR sendiri diartikan sebagai 

program berkelanjutan, yang dilakukan oleh perusahaan dan instansi untuk 

mendapatkan kepercayaan dan loyalitas (kesetiaan) dari masyarakat luas 
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(Argenti, 2010:122). Dari pengertian tersebut, jelas dikatakan bahwa 

tujuan dari CSR sendiri adalah untuk meraih kepercayaan dan loyalitas 

dari public melalui program yang berkelanjutan. CSR banyak dilakukan 

oleh perusahaan-perusahaan besar, juga oleh instansi pemerintahan agar 

mereka meraih citra yang positif dari masyarakat, juga sebagai bentuk 

kepedulian kepada masyarakat. 

 CSR menjadi salah satu pilihan yang tepat, agar perusahaan atau 

instansi dapat meminimalisir adanya krisis yang memungkinkan terjadi. 

Hal tersebut didorong pula dengan Undang-undang CSR No.40 tahun 2007 

yang menyatakan bahwa, setiap perusahaan harus mempunyai program 

CSR yang bernilai positif bagi masyarakat dilingkungan perusahaan, baik 

perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara. Akan tetapi undang-

undang tentang CSR tidak menetapkan bagaimana sangsi bagi perusahaan 

apabila tidak melakukan program CSR tersebut. CSR sendiri dapat 

direalisasikan dengan berbagai bentuk program, setiap perusahaan atau 

instansi mempunyai rancangan-rancangan yang berbeda dalam 

menjalankan program CSR, dalam upaya mensejahterakan masyarakat 

yang ada dilingkungan perusahaan. Jika diperusahaan atau instansi besar 

biasanya hanya berfokus pada satu atau dua program CSR. Berbeda halnya 

dengan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sragen. 

Minggu, 27 Mei 2012 melalui UPT-PK (Unit Pelayanan Terpadu- 

Penanggulangan Kemiskinan) Bupati Sragen Agus Fachtur Rahman, 

secara langsung meresmikan program CSR. Dimana program CSR yang 
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mereka lakukan berfokus pada 4 bidang pelayanan yaitu, bidang 

penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan, kesehatan, sosial dan 

ekonomi serta pelaporan dan pengaduan masyarakat. Uniknya, program 

CSR yang mereka lakukan adalah program CSR satu-satunya yang ada di 

Indonesia bahkan diluar negeri. Karena, CSR yang mereka lakukan adalah 

bentuk kepedulian sosial untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di 

masyarakat Sragen itu sendiri.  

Perancangan UPT-PK itu sendiri tentu bukan tanpa alasan, seperti 

kita sadari bahwa permasalahan kemiskinan, memang masih menjadi 

permasalahan yang tidak kunjung terselesaikan sampai saat ini. Akan 

tetapi, dari segi kesejahteraan masyarakatnya, masih banyak masyarakat 

Indonesia yang sangat membutuhkan bantuan ekonomi, kelayakan 

pendidikan, lapangan pekerjaan dan wadah untuk menampung keluh kesah 

serta pengaduan terhadap apa yang mereka alami. Tidak terkecuali di 

Kabupaten Sragen, sama halnya di kota-kota lain, masyarakat Sragen juga 

masih banyak mengalami hal yang sama. Untuk itu lahirlah CSR atau 

bantuan sosial dari pemerintah daerah Sragen, yang ditampung melalui 

UPT-PK sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat miskin. Dibawah 

ini, data yang dapat terkait banyaknya penduduk miskin yang ada di 

Sragen. 
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 Tabel 1. Jumlah Ruta Pendapatan Perlindungan sosial menurut 

klasifikasi Kemiskinan dan Kecamatan di Kabupaten Sragen 

Nama  

Kecamatan 

RUMAH TANGGA PENDUDUK 

SM M HM RML M HM RML Total 

Kalijambe 1.168 1.158 1.881 2.420 3.821 1.168 6.627 21.681 

Plupuh 1.248 1.088 1.746 1.630 3.764 1.248 5.712 17.227 

Masaran 937 1.027 2.036 3.421 3.358 937 7.420 26.592 

Kedawung 605 655 1.293 2.372 2.034 605 4.925 16.557 

Sambirejo 309 439 1.023 2.375 1.116 309 4.148 14.980 

Gondang 604 638 1.124 1.798 2.026 604 4.164 13.969 

Sambungmacan 971 998 1.719 1.787 3.220 971 5.475 18.155 

Ngrampal 549 591 1.234 2.066 1.798 549 4.441 14.544 

Karangmalang 592 646 1.337 2.224 2.040 592 4.798 16.535 

Sragen 458 468 1.014 1.860 1.436 458 3.801 11.916 

Sidoharjo 591 676 1.341 2.048 1.912 591 4.656 15.064 

Tanon 1.413 1.393 2.423 2.564 4.547 1.413 7.792 25.076 

Gemolong 873 930 1.813 2.458 2.825 873 6.075 19.658 

Miri 492 724 1.655 3.353 1.662 492 6.225 21.027 

Sumberlawang 1.116 1.253 2.375 3.243 3.746 1.116 7.986 26.807 

Mondokan 932 870 1.331 1.443 3.032 932 4.576 14.888 

Sukodono 503 624 1.362 2.361 1.478 503 4.849 14.249 

Gesi 398 505 881 1.084 1.150 398 2.868 8.287 

Tangen 439 572 1.105 1.698 1.586 439 3.814 13.778 

Jenar 423 584 1.429 2.779 1.463 423 5.215 18.037 

Total 
14.6

21 

15.83

9 

30.12

2 

44.98

4 

48.01

4 

14.62

1 

105.5

67 

349.0

27 

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Sragen tahun 2011. 

Keterangan : 

SM = Sangat Miskin  

M = Miskin 

HM = Hampir Miskin 

RML = Rentan Miskin Lainnya 

Menurut data diatas, masyarakat Sragen dibagi menjadi empat 

golongan kemiskinan, yaitu sangat miskin, miskin, hampir miskin dan 

rentan miskin lainnya untuk kategori rumah tangga. Sedangkan tiga 

golongan yaitu miskin, hampir miskin, rentan miskin lainnya untuk 
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kategori penduduk. Namun, pada dasarnya kategori kemiskinan diatas 

tidak menjadi halangan bagi masyarakat, untuk bisa mengikuti program 

CSR dari pemda Sragen. Karena ke empat golongan kemiskinan tersebut 

diatas akan tetap bisa mengikuti program CSR dari pemda Sragen, hanya 

saja yang membedakan adalah bentuk bantuan yang diterima. Program 

CSR melalui UPT-PK ini juga menjadi replika diseluruh kabupaten yang 

ada diseluruh Indonesia, yaitu sebanyak 550 kabupaten. Selain itu Menteri 

Sosial, Salim Segaf Al Jufri juga menargetkan pada tahun 2014 nanti, 

semua kabupaten yang ada di Indonesia juga akan memiliki program 

penanggulangan kemiskinan seperti dikabupaten Sragen 

(www.solopos.com) .  

Hal tersebut tentu menggambarkan bahwa, memang program UPT-

PK memberikan gambaran kepada semua pejabat daerah, bahwa program 

tersebut sangat positif dan patut untuk dicontoh. Selama kurang lebih 2 

tahun berjalan ini, tentu sudah banyak sekali bantuan-bantuan yang sudah 

dirasakan oleh masyarakat Sragen yang mengikuti program tersebut, yang 

mencakup ke-4 bidang yang ditangani. Dan dari data yang didapat dari 

UPT-PK, ternyata pelayanan kesehatan menempati posisi pertama, dimana 

masyarakat yang mengikuti layanan kesehatan lebih banyak dibanding 

bidang yang lain. Fasilitas kesehatan yang disediakan dalam program ini 

adalah, adanya pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dipuskesmas 

manapun, serta cuci darah gratis bagi siapapun yang membutuhkan.  

http://www.solopos.com/
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Dalam memaksimalkan program UPT-PK pada bagian kesehatan 

ini, pemerintah kabupaten Sragen juga sudah bekerja sama dengan 

beberapa Rumah sakit besar, antara lain RSUD Sragen, RSUD Gemolong, 

RS Dr. Moewardi Surakarta, RSJD Surakarta, RSOP Prof. Dr. R. Soeharso 

Surakarta, RSUP Dr. Karyadi Semarang dan RSUP Dr. Sarjito 

Yogyakarta. Dan dari banyaknya data tersebut diatas, penulis ingin 

mengetahui lebih mendalam tentang “Pengaruh CSR (corporate social 

responsibility) di Kabupaten Sragen dalam Program Pengentasan 

Kemiskinan Melalui UPT-PK (Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan 

Kemiskinan) Bidang Kesehatan Terhadap Tingkat Kesejahteraan 

Masyarakat di Desa Cemeng”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: “Apakah ada Pengaruh CSR (Corporate Soscial 

Responsibility) Program Pengentasan Kemiskinan UPT-PK (Unit 

Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan) Bidang Kesehatan 

terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cemeng?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Untuk Mengetahui Ada tidaknya Pengaruh CSR (Corporate 

Soscial Responsibility) Program Pengentasan Kemiskinan UPT-PK (Unit 

Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan) Bidang Kesehatan 

Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cemeng. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Pemerintah Kabupaten Sragen 

 Sebagai gambaran dan ukuran, mengenai seberapa besar pengaruh 

CSR (corporate social responsibility) yang telah mereka lakukan selama 

kurang lebih 2 tahun terakhir, khususnya pada bidang kesehatan 

dikecamatan Sambungmacan. Sehingga dengan demikian, diharapkan agar 

pihak pemerintahan akan selalu berusaha lebih baik dalam melayani 

masyarakat, khususnya pada program pengentasan kemiskinan yang 

mereka lakukan, serta selalu berusaha dalam memajukan kota Sragen itu 

sendiri. 

 

1.4.2 Bagi Peneliti 

Sebagai pembelajaran dan pengalaman untuk lebih memahami 

bagaimana penerapan program-program CSR khususnya pada 

pemerintahan daerah, serta untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah 

didapatkan selama di bangku kuliah. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Komunikasi 

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia seakan tidak bisa terlepas 

dengan yang namanya komunikasi. Komunikasi, seakan menjadi 

kebutuhan yang sangat penting diluar kebutuhan-kebutuhan secara fisik 

seperti makanan, pakaian dan lain sebagainya. Setiap manusia yang ingin 
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menyampaikan keinginannya,atau hanya sekedar ingin mengetahui hasrat 

orang lain tentu membutuhkan komunikasi. Nurjaman & Umam (2012) 

mengatakan bahwa komunikasi secara etimologis berasal dari bahasa latin, 

yaitu cum yang artinya dengan atau bersama dengan, dan units yang berarti 

satu. Kedua kata tersebut kemudian membentuk kata benda yaitu 

communio yang berarti kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, 

pergaulan, atau hubungan. Kata communio dibuat kata kerja menjadi 

communicate yang berarti membagi sesuatu dengan seseorang, tukar 

menukar, membicarakan sesuatu kepada seseorang, bercakap-cakap, 

bertukar pikiran dan berteman. 

West (2008), mendefinisikan komunikasi sebagai proses sosial 

dimana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan 

dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan disekitar mereka. 

Namun, pengertian mengenai komunikasi selama ini memang banyak 

sekali menjadi perdebatan didunia pendidikan. Tidak ada satupun ahli 

bahkan ahli komunikasi yang secara serentak, mendefinisikan apa itu 

komunikasiyang menjadi satu arti yang dipakai bersama.Untuk itu, 

berbeda dengan pengertian dari Richard West, Harold Lasswell dalam 

Mulyana (2008) menggambarkan komunikasi sebagai “who says what in 

which channel to whom with what effect”.Dimana dapat diartikan, siapa 

mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan pengaruh 

bagaimana. 
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Dari pengertian atau definisi Lasswell, dapat disimpulkan bahwa 

unsur dalam komunikasi itu terdiri dari sumber (source), atau sering juga 

disebut dengan pengirim (sender), pesan (message), saluran atau media 

(channel), penerima (receiver), dan yang terakhir adalah umpan balik 

(feedback). 

a. Sumber (source) atau Pengirim (sender) 

Sumber atau pengirim adalah pihak yang memulai suatu 

komunikasi sebagai suatu kebutuhan dalam berkomunikasi. Sumber 

atau pengirim dapat dikelompokkan menjadi perorangan, kelompok, 

organisasi, perusahaan bahkan negara. Dalam komunikasi sumber atau 

pengirim disebut dengan penyandi (encoder). 

b. Pesan (message)  

Pesan merupakan apa yang ingin disampaikan oleh pengirim 

kepada penerima. Pesan sendiri berisikan simbol baik verbal maupun 

non verbal yang ingin disampaikan oleh pengirim, baik gagasan, isi 

perasaan maupun hal-hal lain yang ingin disampaikan.  . 

c. Saluran atau media (channnel) 

Saluran atau media yaitu media-media yang digunakan oleh 

pengirim pesan untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. 

Saluran yang digunakan bisa melalui tatap muka, menggunakan 

berbagai macam media elektronik, surat menyurat dan masih banyak 

lagi. 
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d. Penerima (receiver) 

Penerima adalah orang yang sengaja disasar oleh pengirim 

untuk menerima pesan yang ingin disampaikan. Orang yang menerima 

suatu pesan menafsirkan pesan yang diterima, baik itu secara verbal 

maupun nonverbal dari pengirim. 

e. Efek  

Efek adalah apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima 

pesan dari pengirim. Bentuk dari efek sendiri dapat berupa reaksi, atas 

apa yang dia dapat dari pesan yang diterimanya. 

 

1.5.2 Fungsi Komunikasi 

Fungsi komunikasi pada umumnya terdiri dari empat bagian (Umar 

: 2001), antara lain : 

a. Menyampaikan informasi 

Fungsi komunikasi yang pertama adalah menyampaikan informasi 

kepada individu maupun kelompok, agar mereka memahami apa yang 

terjadi dilingkungan sekitar mereka bahkan diluar negara mereka 

sendiri. 

b. Mendidik  

Komunikasi juga merupakan salah satu hal yang dapat mendidik 

masyarakat, karena dengan komunikasi hal yang sebelumnya belum 

diketahui menjadi mengetahui. 
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c. Menghibur 

Menghibur disini dimaksudkan, bahwa komunikasi mampu 

membuat masyarakat terhibur karena dengan komunikasi manusia 

satu dengan yang lainnya dapat terhubung. 

d. Mempengaruhi 

Fungsi komunikasi yang terakhir adalah mempengaruhi, dimana 

komunikasi mempunyai ruang yang sangat besar untuk mengubah 

pola pikir masyarakat. Baik itu secara positif maupun negatif.  

 

1.5.3 Konteks Komunikasi  

Konteks komunikasi, memberikan suatu latar belakang dari mana 

seorang peneliti dapat menganalisis serta memberikan kejelasan suatu 

fenomena yang terjadi. Konteks sendiri adalah lingkungan dimana 

komunikasi itu terjadi (West : 2008). Dibawah ini akan dijelaskan konteks 

dari komunikasi yang dimaksud : 

a. Komunikasi intrapersonal  

Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi 

dengan diri sendiri. Komunikasi ini terjadi secara internal, bahkan saat 

bersama orang lain sekalipun. 

b. Komunikasi interpersonal 

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi secara 

langsung antara dua orang. 
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c. Komunikasi kelompok kecil 

Komunikasi kelompok kecil adalah komunikasi yang terjadi 

diantara kelompok kecil, dimana individu yang didalamnya atau 

terlibat dalam komunikasi ini mempunyai tujuan bersama. 

d. Komunikasi Organisasi 

Komunikasi organisasi adalah komunikasi yang terjadi dalam 

kelompok yang luas dan besar. 

e. Komunikasi publik 

Komunikasi publik adalah komunikasi yang dilakukan oleh satu 

orang, tetapi disampaikan kepada orang banyak. 

f. Komunikasi massa 

Komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan untuk 

masyarakat luas dengan menggunakan media massa baik itu cetak 

mauun elektronik. 

 

1.5.4 Teori Komunikasi 

Membicarakan tentang sebuah teori, terlebih dahulu tentu kita 

harus memahami apa yang disebut dengan teori itu sendiri. Little John 

dalam bukunya tentang Teori Komunikasi, mengatakan bahwa teori adalah 

konsep, penjelasan, dan ilmu-ilmu dari beberapa aspek pengalaman 

manusia (John, 2009:22). Sebuah teori memfokuskan perhatian kita pada 

pola, hubungan, dan variable. Teori sendiri diciptakan oleh manusia atau 

ahli dibidang pengetahuan, bukan ciptaan tuhan yang telah ada 

sebelumnya. Teori berfungsi sebagai panduan, untuk membantu seseorang 
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memahami, menjelaskan, mengartikan, menilai, dan menyampaikan 

sesuatu. Akan tetapi, teori disini hanyalah cara untuk menangkap 

kebenaran, bukan catu-satunya cara untuk memandang fenomena yang 

terjadi. 

Dalam ilmu komunikasi, juga terdapat beberapa teori yang 

menjelaskan tentang fenomena-fenomena yang ada, yang terkait dalam 

bidang komunikasi itu sendiri, salah satunya adalah teori tentang persuasi.  

a. Persuasi  

Persuasi didefinisiskan sebagai perubahan sikap akibat paparan 

informasi dari orang lain (Olson dan Zanna) dalam Severin & Tankard 

(2011). Sikap sendiri pada dasarnya adalah rasa suka atau tidak suka 

kita terhadap sesuatu (Severin: 2011). Dibawah ini akan dijelaskan 3 

model komponen sikap: 

1. Afektif yaitu perasaan seseorang terhadap objek sikap. 

2. Kognitif yaitu yaitu keyakinan terhadap sikap. 

3. Perilaku yaitu hal-hal yang dilakukan secara sengaja terhadap 

objek sikap. 

Banyak sikap yang dianggap sulit untuk dirubah, seperti kita 

pahami bahwa sikap memiliki nilai dan manfaat bagi orang-orang 

yang memegang sikap itu sendiri. Sikap juga tidak lepas dengan ego 

ataupun jati diri seseorang. Sehingga, untuk mengubah sikap 

seseorang dipandang oleh orang lain sebagai sebuah ancaman dan 

ditolak. Pendekatan-pendekatan teoritis tentang perubahan sikap-pun 
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sudah banyak dilakukan oleh teoritis. Salah satunya adalah Daniel 

Katz. 

Katz  dalam Severin (2011), mengembangkan konsep tentang 

perubahan sikap yaitu : 

1. Model irasional yang menyebutkan bahwa, manusia adalah 

makhluk yang tidak berfikir dimana keyakinannya dengan mudah 

dipengaruhi oleh orang-orang disekitar mereka, dan bahkan 

persepsi mereka tentang realita dapat dipengaruhi oleh keinginan-

keinginan kuat mereka sendiri. 

2. Model rasional yang menyatakan bahwa, manusia adalah pemikir 

yang cerdas yang dapat membuat keputusan-keputusan bijaksana 

ketika mendapatkan banyak informasi. 

Katz dalam Severin (2011) juga berpendapat bahwa, 

pembentukan suatu sikap serta perubahan sikap itu haruslah dipahami 

dalam istilah fungsi-fungsi sikap bagi kepribadian. Oleh karenanya 

Katz dalam Severin (2011), mengidentifikasikan empat fungsi utama 

sikap : 

1. Fungsi instrumental, penyelarasan atau kebermanfaatan 

Yaitu sejumlah sikap dipegang kuat karena manusia itu sendiri 

berjuang keras untuk memaksimalkan penghargaan dalam 

lingkungan eksternal mereka. 
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2. Fungsi pertahanan diri 

Yaitu sikap yang dipegang oleh manusia, karena mereka 

mempunyai keinginan atau ego dari hasrat mereka sendiri. 

3. Fungsi ekspresi nilai 

Yaitu sikap yang dipegang kuat oleh manusia, karena seseorang 

tersebut memungkinkan memberikan ekspresi positif pada nilai-

nilai sentral dan pada jati diri mereka.  

4. Fungsi pengetahuan 

Yaitu sikap yang dipegang kuat oleh manusia, karena 

memuaskan kebutuhan akan pengetahuan. 

 

b. Tradisi Persuasi 

Model proses persuasi yang terbaru, berakar dari “model respon 

kognitif” yang diungkapkan oleh Greenwald (1968), yang 

menyebutkan bahwa perubahan sikap berdasarkan pada sebuah 

pembelajaran. Artinya bahwa, dalam kasus persuasi tertentu penerima 

pesan mempertimbangkan pesan-pesan yang diterima, dan 

menghubungkannya dengan sikap-sikap, pengetahuan dan perasaan 

yang ada. 

Model Greenwald (1968) menyebutkan bahwa, respon kognitif 

terhadap sebuah pesan persuasif itu merupakan sebuah bagian penting 

proses persuasif yang seharusnya tidak diabaikan.  
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1.5.5 CSR (Corporate Social Responsibility) 

CSR (Corporate Social Responsibility) yang banyak dilakukan 

oleh perusahaan atau instansi yang ada disekitar masyarakat, memang 

menjadi salah satu bentuk kepedulian dan alternatif yang perlu 

dikembangkan secara berkelanjutan, agar perusahaan atau instansi dapat 

menunjukkan tanggungjawab mereka terhadap lingkungan dan 

masyarakat. Menurut The World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD) tahun 1955, yang merupakan lembaga 

internasional, dimana terdapat 120 anggota perusahaan multinasional dari 

30 negara yang ada di dunia. Mendefinisikan CSR sebagai berikut : 

“Corporate Social Responsibility is Continuing commitment by business to 

behave ethically and contributed to economic development while 

improving the quality of life of the workforce and their families as well as 

of the local community and society large” 

 

Pengertian tersebut diatas menunjukkan bahwa, tanggungjawab 

sosial perusahaan merupakan satu bentuk tindakan yang berangkat dari 

pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan 

ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kuatitas hidup karyawan 

berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup 

masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas (Hadi, 2011:47-48). 

Dari pengertian diatas, kita juga dapat memahami bahwa kegiatan CSR 

pada dasarnya berhubungan dengan kesejahteraan dan peningkatan 

kualitas hidup masyarakat menuju kearah yang lebih baik. Dan untuk 

mewujudkan hal tersebut diatas, tentu perusahaan dan instansi perlu 
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menetapkan apa yang akan mereka lakukan (misi) dan apa yang akan 

mereka capai (visi). Sehingga tujuan melakukan CSR dapat tercapai secara 

maksimal.  

 

1.5.6 Manfaat Program CSR 

 Adapun manfaat dari program CSR itu sendiri adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Terdapat empat manfaat yang diperoleh perusahaan dengan 

mengimplementasikan CSR. 

a. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan 

sehingga perusahaan mendapatkan citra yang positif dari 

masyarakat luas. 

b. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap 

modal. 

c. Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia 

(human resources) yang berkualitas. 

d. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan 

pada hal-hal yang kritis (critical decision making) dan 

mempermudah pengelolaan manajemen risiko (risk management). 

2. Bagi masyarakat 

Praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-tambah adanya 

perusahaan di suatu daerah, karena akan menyerap tenaga kerja, 

meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang 

diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai 
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pekerja. Jika terdapat masyarakat lokal, praktek CSR akan 

mengharagai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut. 

3. Bagi lingkungan 

Praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya 

alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi 

dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannnya. 

4. Bagi Negara 

Praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut “corporate 

misconduct” atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat 

negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, 

negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak 

digelapkan) oleh perusahaan (Wibisono, 2007:99). 

  Selain program CSR itu mempunyai manfaat yang besar bagi 

perusahaan, masyarakat, lingkungan maupun negara, Wibisono, Yusuf 

(2007) juga menjelaskan bahwa perencanaan program dalam kegiatan CSR 

juga menjadi suatu hal yang sangat penting, karena dapat dijadikan arah 

untuk implementasi atau pelaksanaan program CSR itu sendiri. Selain 

alasan tersebut, perencanaan juga sangat diperlukan untuk kemudian akan 

digunakan sebagai keputusan pengambilan strategi yang akan digunakan. 

Paling tidak ada 9 hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan 

program CSR, antara lain: merumuskan visi, misi, tujuan, kebijakan, 

merancang struktur organisasi, menyiapkan SDM, membagi wilayah, 

mengelola dana, merancang implementasi, evaluasi dan pelaporan (Hadi, 

2011:123-124) . 
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1.5.7 Gradasi CSR 

Nor Hadi (2009) merumuskan diagram yang menggambarkan 

tahapan perencanaan, evaluasi dan implementasi tanggungjawab sosial 

(social Responsibility) sebagaimana dalam gambar dibawah ini.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Gradasi Perencanaan CSR 

 

1. Menetapkan Visi 

Dalam melakukan praktik tanggungjawab sosial (social responsibility), 

suatu pemerintahan harus mempunyai pijakan kebajikan salah satunya adalah 

Implementasi Laporan Evaluasi 
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menentukan visi yang akan mereka jalankan. Dan visi tersebut yang nantinya 

akan diharapkan menjadi arahan bagi pihak pengelola dari suatu 

tanggungjawab sosial itu sendiri, sehingga apapun yang mereka lakukan akan 

sejalan dengan nilai lingkungan dan masyarakat yang ada. 

2. Menetapkan Misi 

Misi merupakan penjabaran dari visi, artinya bahwa apa yang sudah 

ditetapkan sebagai visi akan diperlihatkan secara nyata melaluiaktivitas yang 

akan mengantarkan terwujudnya harapan, sebagaimana tertuang dalam visi itu 

sendiri. Dalam hal ini , misi dijadikan suatu pijakan untuk merumuskan 

tanggungjawab sosial (social responsibility) yang akan dilakukan. 

3. Menetapkan Tujuan 

Tujuan, digunakan oleh suatu perusahaan atau instansi sebagai hasil akhir 

yang akan dicapai dalam aktifitas CSR mereka. Penentuan tujuan sangatlah 

penting dalam aktifitas CSR, mengingat penentuan tujuan secara akurat dapat 

menjadi bingkai dari segala tindakan yang akan dilakukan. 

4. Menetapkan Target 

Target merupakan suatu batas serta acuan ketercapaian CSR dalam 

jangka pendek. Sehingga target dalam suatu aktifitas CSR harus ditetapkan 

oleh perusahaan atau instansi terkait.Dengan adanya penetapan target, para 

pelaksana dari tanggungjawab sosial diharapkan memiliki patokan dalam 

melaksanakan program yang bersangkutan. 
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5. Mempertimbangkan Kebijakan 

Kebijakan merupakan suatu batas pelaksanaandalam program 

tanggungjawab sosial, sehingga kebijakan itu sendiri dijadikan arah dasar 

sebagai orientasi satu program oleh seorang pimpinan. Kebijakan, akan 

menentukan bagaimana seorang pimpinan akan merumuskan suatu strategi, 

dalam melaksanakan tanggungjawab sosial (social responsibility). 

6. Menetapkan Strategi 

Strategi merupakan suatu arah, sejauh mana tanggungjawab sosial 

tersebut akan dilaksanakan, strategi disini merupakan sarana yang nantinya 

akan menjabarkan visi, misi, serta kebijakan tanggungjawab sosial yang akan 

dilaksanakan oleh perusahaan atau instansi terkait. 

7. Merancang Struktur Organisasi 

Dalam bentuk kepedulian dari suatu perusahaan atau instansi yang 

melakukan program CSR, hal yang harus diperhatikan salah satunya adalah 

merencanakan dengan baik dan matang apa yang akan dilakukan kedepan. 

Untuk itu diperlukan adanya pembentukan departemen yang secara khusus 

bertanggungjawab, atas pelaksanaan tanggungjawab sosial suatu perusahaan 

atau instansi. 

8. Merancang Program 

Tindakan yang harus dilakukan dalam rangka mengurangi kurang 

efektifnya suatu program CSR, yaitu dengan melakukan identifikasi masalah-

masalah yang ada disekitar perusahaan atau instansi, serta kebutuhan seperti 

apa yang perlu dikedepankan agar program CSR tersebutmemang benar-benar 
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dirasakan oleh masyarakat yang disasar. Sehingga perlu adanya rancangan 

program, sebelum tanggungjawab sosial itu dibentuk. 

9. Menyediakan Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia sangatlah penting dalam kegiatan CSR, karena 

merekalah yang nantinya akan melaksanakan aktivitas tanggungjawab sosial 

dari suatu perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Persiapan sumber daya 

manusia ini dianggap penting, karena terkait dengan efektifitas, evaluasi serta 

pengendalian pelaksanaan kegiatan berikut keuangan yang menyertainya. 

Dalam hal tersebut, perusahaan atau instansi juga dapat menarik pihak luar 

seperti LSM (lembaga swadaya masyarakat), pemerintah, institusi pendidikan, 

karena mereka semua dapat melengkapi apa yang tidak bisa dilakukan sendiri 

oleh suatu perusahaan atau instansi, hal ini juga mengingat bahwa CSR yang 

dilakukan akan berhadapan dengan masyarakat yang berbeda lingkungan, latar 

belakang pendidikan, sosial dan ekonomi. 

10. Linkage stakeholder dan Pemetaan Wilayah 

Linkagestakeholder maksudnya adalah membangun hubungan yang baik 

dengan pihak-pihak yang terkait dalam program CSR yang dilakukan, atau 

yang sering disebut dengan istilah stakeholder. Linkage sendiri bermanfaat 

sebagai pendeteksi dampak-dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat, 

terkait program CSR yang dilakukan, sehingga dapat ditemukan bagaimana 

solusi dan penanganan yang tepat yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan 

masyarakat. 
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Membangun linkage dengan stakeholder serta pemetaan wilayah, 

dilakukan dengan maksud agar linkage dapat dijadikan sebagai media 

fasilitasi dan pemetaan skala prioritas pelaksanaan social responsibility daerah 

yang disasar, sehingga program dapat dilakukan secara tepat sasaran. 

11. Penentuan Sumber Dana 

Praktik tanggungjawab sosial (social responsibility) yang dilakukan 

oleh suatu perusahaan atau instansi, selain bergantung pada sumber daya 

manusia yang ada juga ditentukan oleh ketersediaan dana yang dimiliki. 

Bukan menjadi hal yang tidak mungkin terjadi, apabila perusahaan atau 

instansi yang melakukan program CSR akan dirasa kurang efektif, jika dana 

yang mereka miliki tidak dapat mendukung kegiatan CSR itu sendiri. 

Sehingga, penentuan sumber dana dirasa sangat penting dalam hal tersebut.  

12. Implementasi 

Implementasi tanggungjawab sosial berarti merencanakan pelaksanaan 

program yang akan dilakukan dilapangan. Terdapat 3 pendekatan yang dapat 

dilakukan, dalam mengimplementasikan suatu program tanggungjawab sosial. 

antara lain adalah sentralisasi, desentralisasi dan kombinasi. 

13. Evaluasi 

Evaluasi merupakan bagian akhir dari program CSR, dimana evaluasi 

akan digunakan sebagai gambaran berhasil atau tidaknya program CSR yang 

sudah dilakukan. Evaluasi sendiri dapat dilakukan dengan model harian, 

mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran maupun tahunan. Sementara itu, 

untuk melihat dan mengukur tingkat keberhasilan dari program CSR itu 
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sendiri, perlu adanya standar evaluasi yang sudah ditentukan oleh perusahaan 

atau instansi yang terkait. 

Memahami begitu terperincinya tahapan-tahapan yang harus dipikirkan 

oleh perusahaan atau instansi yang melakukan program CSR, tentu mereka 

juga harus menganalisis secara seksama ruang lingkup pada bidang apa yang 

masyarakat butuhkan, mengingat bahwa ruang lingkup pada program CSR itu 

sangat luas. Dan tentu kondisi tersebut sangat menjadi pertimbangan yang 

matang bagi pihak internal perusahaan ataupun instansi pemerintahan.  

Berkaitan dengan hal tersebut, John Elkingston’s mengelompokkan 

ruang lingkup CSR atas 3 aspek yang dia sebut sebagai ”Triple Bottom Line 

(3BL)”. Ketiga aspek tersebut meliputi kesejahteraan atau kemakmuran 

ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan, dan keadilan sosial. Elkingston’s 

menegaskan selain ketiga aspek diatas, jika dalam menerapkan program atau 

konsep pembangunan berkelanjutan harus diperhatikan pula yang disebut 

“Triple P” yaitu profit, planet, and people. Jika dikaitkan dengan 3BL dengan 

“Triple P” dapat disimpulkan bahwa “Profit” sebagai wujud aspek ekonomi, 

“Planet” sebagai wujud aspek lingkungan dan “People” sebagai aspek sosial 

(Azheri, 2011:34-35). 

Pada tahun 2002, Global Compact Initiative menegaskan kembali tentang 

aspek “triplep” sebagai tiga pilar dalam CSR, dan menyatakan bahwa tujuan 

dari dan ketiga aspek tersebut adalah untuk mencari laba (profit), menjamin 

keberlanjutan kehidupan (planet), dan mensejahterakan orang (people). Ketiga 
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aspek tersebut kemudian diwujudkan dalam suatu kegiatan sebagaimana dapat 

dilihat pada tabel (Azheri, 2011: 35). 

Tabel 2. Kegiatan Corporate Social Responsibility 

No Aspek Muatan 

1. Sosial Pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, 

penguatan kelembagaan, kesejahteraan sosial, 

olahraga, pemuda, wanita, agama kebudayaan dan 

sebagainya. 

2. Ekonomi Kewirausahaan, kelompok usaha bersama/unit micro 

kecil dan penengah, agrobisnis, pembukaan lapangan 

kerja, infrastuktur ekonomi dan usaha produktif lain. 

3. Lingkungan Penghijauan, reklamasi lahan, pengelolaan air, 

pelestarian alam, ekowisata penyehatan lingkungan, 

pengendalian polusi, serta penggunaan produksi dan 

energi secara efisien. 

Sumber : Hardinsyah & Muhammad Iqbal (dalam Azheri:2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6 PenelitianTerdahulu 

 

Nama PARYADI, 2012 SYARIF HIDAYAT, 2012 SUPRAPTI, 2014 

 

Tema 

 

Pengaruh implementasi program CSR 

(Corporate Social Responsibility) 

terhadap kesejahteraan masyarakat 

 

Pengaruh CSR (Corporate Social Responsibility) 

PT. Djarum Kudus dalam program Les Gratis IPAL 

dan peningkatan Akademik anak didik 

 

Pengaruh CSR (Corporate Social 

Responsibility) Program 

Pengentasan Kemiskinan 

UPT-PK (unit pelayanan terpadu 

penanggulangan kemiskinan) 

Bidang Kesehatan Terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat 

 

 

Teori 

 

Theory stakeholder, 

 CSR (Corporate Social 

Responsibility), 

 Perusahaan, Pelayanan Statistik 

Theory 

 

 

Teori Public Relation 

Teori Corporate Social Responsibility 

 

Teori Komunikasi 

Teori CSR (Corporate Social 

Responsibility) 

Teori Persuasi 

 

Metode 

 

- Kualitatif  

-  Kuantitatif 

 

-  Kuantitatif 

 

- Kuantitatif Eksplanatif 

 

Hasil 

 

Hipotesis didapatkan bahwa pengaruh 

Corporate Social Responbilty (CSR) 

terhadap masyarakat adalah sebesar 

87,9%. 

 

1. Ada pengaruh CSR dalam progam les gratis 

IPAL terhadap perkembangan dan peningkatan 

kepribadian anak didik. 

2. Ada pengaruh CSR dalam progam les gratis 

IPAL terhadap perkembangan dan peningkatan 

akademik anak didik. 

  

Ada pengaruh antara penerapan 

program CSR yang dilakukan oleh 

pemerintah kabupaten Sragen pada 

bidang kesehatan terhadap 

kesejahteraan masyarakat, yaitu 

sebesar 49,3%. 

 

2
7
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1.7 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

  

 

Kerangka pemikiran diatas menunjukkan dasar dari penelitian yang 

akan dilakukan oleh periset, dimana akan dilakukan pencarian tentang 

seberapa besar pengaruh CSR yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten 

Sragen, terhadap kesejahteraan masyarakat.Dan indikator yang digunakan 

dalam mengukur CSR sendiri adalah kepedulian, masalah sosial dan 

lingkungan serta interaksi sosial.Sedangkan indikator untuk mengukur 

kesjahteraan masyarakat adalah kondisi sosial, keadaan ekonomi dan 

status kesehatan.  

 

1.8 Hipotesis 

 Hipotesis adalah suatu pendapat yang harus diuji kebenarannya, 

karena hipotesis masih bersifat sementara dan hanya sebagai dugaan awal 

(Kriyantono, 2010:28). Berdasarkan Tinjauan teoritis yang sudah 

dikemukakan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sementara yang 

kemudian dinyatakan dalam hipotesis sebagai berikut : 

 

Corporate Social 

Responsibility 

( CSR ) 

- Kepedulian 

- Masalah sosial & 

ingkungan 

- Interaksi sukarela 

 

Kesejahteraan 

masyarakat 

- Kondisi sosial 

- Keadaan 

Ekonomi 

- Status Kesehatan 
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H0  :  Tidak terdapat pengaruh dari program CSR yang dilakukan 

    oleh pemerintah kabupaten Sragen pada bidang kesehatan, 

  terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Cemeng. 

Ha  :  Terdapat pengaruh dari program CSR yang dilakukan oleh 

  pemerintah kabupaten Sragen pada bidang kesehatan, terhadap 

  tingkat kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Cemeng. 

 

1.9 Metodelogi Penelitian 

 1.9.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelurahan Cemeng dukuh Bulak Rejo, 

Cemeng, Bangun Rejo, Kerep, Kedung Jangan dan Tampungan. 

Sedangkan untuk waktu penelitian, penelitian ini dilakukan selama 3 

bulan mulai dari bulan November 2014 sampai  Februari 2014. 

1.9.2  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian survei yang 

menggunakan penelitian Kuantitatif eksplanasi (penjelasan), yaitu 

penelitian dimana peneliti mengumpulkan data, untuk kemudian 

dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk angka, yang menjelaskan 

fenomena dalam bentuk hubungan antar variable (Kriyantono:2010). 

Pendekatan penelitian sendiri sesuai dengan permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini, yaitu menjelaskan seberapa besar pengaruh 

dari program CSRyaitu pengentasan kemiskinan, pada bidang kesehatan 
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yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sragen, melalui UPT-PK 

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.  

 

1.9.3  Populasi dan Penarikan Sampel 

1.9.3.1 Populasi 

Kriyantono (2010), mengatakan bahwa populasi adalah 

keseluruhan obyek dan fenomena yang akan diteliti oleh seorang periset. 

Sedangkan populasi dari kegiatan penelitian ini adalah, masyarakat dari 

kecamatan Sambungmacan tepatnya kelurahan Cemeng dimana 

kelurahan Cemeng merupakan kelurahan yang dinyatakan paling miskin 

diantara kelurahan yang lain, oleh pihak kecamatan Sambungmacan juga 

dari hasil survey pemerintahan, kelurahan Cemeng sendiri mencatat ada 

410 kartu keluarga (KK) untuk pemegang kartu saraswati menur dan 

melati, serta 22 kartu keluarga (KK) untuk kartu saraswati kenanga. 

Sehingga  

1.9.3.2 Penarikan Sampel 

Sampel adalah sebagian dari banyaknya objek dan fenomena yang 

akan diamati (Kriyantono:2010). Sedangkan untuk menentukan jumlah 

sampel dari populasi yang ada, maka digunakan rumus Slovin, dimana 

batas kesalahan yang ditolerir bagi setiap popolasi tidak sama, yaitu 

antara 1%, 2%,3%,4%,5% dan 10% (Umar, 2002:134). Rumus Slovin 

sendiri digunakan untuk menentukan ukuran sampel, dari populasi yang 

sudah diketahui berapa jumlahnya (Kriyantono, 2010). Berikut ini rumus 

yang akan digunakan : 
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 N 

n =  

   1 +Ne² 

Keterangan : 

n = Ukuran Sampel 

N= Ukuran Populasi 

E = Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang dapat ditolerir, misalnya 5% kemudian e dikuadratkan. 

Untuk itu, jumlah sampel yang diambil adalah : 

                 432 

N   = 
___________________ 

          1+ 432 (0,1)² 

                 432 

      =     

          1+ 432 x 0,01 

      = 99,7 dibulatkan menjadi 100 

Dengan demikian sampel pada penelitian ini adalah : 100 orang  

 

1.9.4  Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel oleh peneliti 

adalah pengambilan sampel probabilitas atau acak.  

Menurut Kriyantono (2010), penarikan sampel probabilitas atau 

acak merupakan penarikan sampel dimana setiap anggota populasi yang 

ada, mempunyai peluang yang sama antara satu dengan yang lain untuk 

dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan untuk jenis sampling yang 

digunakan adalah sampling Klaster (Cluster Sampling), dimana sampling 

klaster adalah sampling yang digunakan berdasarkan wilayah yang luas, 
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sehingga peneliti harus membuat kelompok-kelompok dari banyaknya 

populasi (Rakhmat, 2009). Sampel yang diambil untuk penelitian ini 

adalah kecamatan Sambungmacan, dimana kecamatan Sambungmacan 

tepatnya kelurahan Cemeng merupakan Kelurahan yang lebih miskin 

dibanding Kelurahan yang lain. 

 

1.9.5  Teknik Pengumpulan Data 

1.9.5.1 Teknik Wawancara 

Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

dengan melakukan tanya-jawab atau yang lebih sering disebut dengan 

wawancara, yang dilakukan secara langsung kepada pihak UPT-PK , 

BPS, Kecamatan Sambungmacan dan kelurahan Cemeng untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan secara valid.  

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara semistruktur, dimana wawancara ini dilakukan secara bebas, 

namun tetap berada pada jalur pokok permasalahan yang akan ditanyakan 

(Kriyantono, 2010). 

1.9.5.2  Penyebaran Kuesioner (Angket) 

Kuesioner diartikan sebagai instrumen utama dalam riset survei 

(Kriyantono, 2010:98). Penyebaran angket dilakukan dengan 

memberikan pertanyaan yang sudah dibuat oleh peneliti, dengan tujuan 

untuk mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan. 
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Penyebaran kuesioner dilakukan secara acak atau random untuk 

menentukan sampel dalam suatu populasi. Sedangkan jenis angket yang 

digunakan adalah angket tertutup, dimana responden telah diberikan 

alternatif jawaban oleh periset. Sehingga responden tinggal memilih 

jawaban yang menurut mereka sesuai dengan kenyataan yang dialami 

(Kriyantono, 2010). 

1.9.5.3 Studi Pustaka 

Dari Studi pustaka, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

teori-teori yang mendukung, yang berasal dari suatu buku, media internet 

dan literature maupun website. 

 

1.10  Definisi Operasional dan Cara Pengukuran Variabel 

Untuk membatasi permasalahan penelitian guna menghindari atau 

meminimalisisr perbedaan pengertian, maka perlu adanaya suatu bentuk 

definisi konseptual.  

Definisi konseptual sendiri adalah suatu ciri khas tersendiri, yang 

ditentukan dalam suatu penelitian yang berkaitan dengan suatu obyek 

(Umar, 2002:56). Pada penelitian ini disusun definisi konseptual sebagai 

berikut : 

 

1.10.1 Variable Independen (X) 

Di dalam Green Paper Komisi Masyarakat Eropa 2001 menyatakan 

bahwa, CSR adalah konsep tentang kepedulian terhadap masalah sosial 
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dan lingkungan disekitar perusahaan, serta interaksi sukarela antara 

perusahaan dan stakeholder-nya (Nurjaman & Umam, 2012). 

Dari pengertian diatas, maka indikator yang digunakan untuk mengukur 

CSR adalah : 

a. Kepedulian 

Persepsi dari anggota sampel yang dipilih, tentang bagaimana tanggapan 

mereka terhadap kepedulian yang dilakukan oleh Pemda Sragen melalui 

program CSR bidang kesehatan. 

b. Masalah sosial dan lingkungan 

Persepsi dari anggota sampel yang dipilih, tentang bagaimana tanggapan 

mereka mengenai masalah sosial yang ada disekitar mereka. 

c. Interaksi sukarela 

Persepsi dari anggota sampel yang dipilih, tentang bagaimana tanggapan 

mereka mengenai interaksi sosial yang dilakukan oleh Pemda Sragen kepada 

masyarakat. 

 

1.10.2  Variable Dependent (y) : Kesejahteraan Masyarakat 

Amartya Sen (1987) dalam Haugton & Khandker (2012), 

menyatakan bahwa kesejahteraan adalah kemampuan seseorang atau 

masyarakat, dalam menjalankan fungsi kehidupan dalam masyarakat itu 

sendiri. Dengan demikian, kesejahteraan tidak akan diperoleh apabila 

masyarakat maupun individu tidak memiliki kemampuan utama, seperti 
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pendidikan, pendapatan, dan kondisi kesehatan yang baik maupun 

perasaan yang aman dan bebas untuk berpendapat. 

Dari pengertian diatas maka, indikator yang digunakan untuk 

mengukur kesejahteraan masyarakat : 

a. Status sosial  

Persepsi dari anggota sampel yang dipilih, tentang bagaimana keadaan 

sosial mereka, setelah mengikuti program CSR bidang kesehatan. 

b. Keadaan ekonomi  

Persepsi dari anggota sampel yang dipilih, tentang bagaimana keadaan 

ekonomi mereka setelah mengikuti program CSR bidang kesehatan. 

c. Kondisi kesehatan  

Persepsi dari anggota sampel yang dipilih, tentang bagaimana kondisi 

kesehatan mereka setelah mengikuti program CSR bidang kesehatan. 

1.11 Penentuan Skor Kuesioner 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variable 

yang diteliti, yaitu menggunakan Skala Likert. Menurut Kinnear (1988) 

dalam Umar (2002) , Skala Likert berhubungan dengan pernyataan tentang 

sikap seseorang terhadap sesuatu. Sedangkan dalam penelitian ini, akan 

menggunakan skala likert 5 tingkat (Kriyantono : 2010).  

a. Jawaban sangat setuju diberi bobot 5. 

b. Jawaban setuju diberi bobot 4. 

c. Jawaban ragu-ragu diberi bobot 3. 

d. Jawaban tidak setuju diberi bobot 2. 



36 

 

e. Jawaban sangat tidak setuju diberi bobot 1. 

1.12 Uji Instrumen 

Uji instrumen dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan 

uji reliabilitas. 

1.12.1 Uji Validitas 

Uji Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu 

mengukur apa yang akan diukur dalam suatu riset (Umar, 2002). 

Sedangkan dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan terhadap seluruh 

butir pernyataan dalam instrumen, yaitu dengan cara mengkorelasikan skor 

tiap butir dengan skor totalnya. Rumus yang digunakan adalah Product 

Moment Pearson yang dilaksanakan dengan bantuan program komputer  

SPSS for Windows Release 17.0. 

1.12.2 Uji Reliabilitas 

 Uji Reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi 

suatu alat pengukur, dalam mengukur gejala yang sama (Umar, 2002). 

Adapun rumus untuk menghitung tingkat reliabilitas adalah dengan 

menggunakan teknik Cronbach Alpha sebagai berikut (Umar, 2002): 

r11 =  

Keterangan :  

r11 = Reliabilitas instrument 

k = banyaknya butir pertanyaan 

 = jumlah varians butir 

= Varians total 
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1.13 Metode Analisis  

1.13.1 Analisis Regresi Linear Sederhana 

Analisis regresi linear sederhana digunakan jika terdapat data yang 

terdiri dari dua variabel riset yang sudah diketahui, dimana variabel bebas 

(X) dan variable tidak bebas (Y) (Kriyantono, 2010).  

Rumus : 

Y = a + bX 

Dimana:  

Y : Kesejahteraan masyarakat 

X : Corporate Social Responsibility 

a : Konstanta 

b : Koefisisen regresi 

1.13.2 Uji t 

Tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian koefisien (uji t) 

,untuk menguji apakah variable independent mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variable dependent. Apabila thitung< ttabel, hal ini 

menunjukkan bahwa variable independent tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap variable dependent (Kriyantono, 2010:177). 

1.13.4 R Square 

 Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

sumbangan yang diberikan oleh variable independent terhadap variabel 

dependent yang ditunjukkan dalam hitungan presentase. Perhitungan 

koefisien determinasi ini dibantu dengan menggunakan bantuan program 

SPSS versi 17.0. 




