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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Penelitian Terdahulu  

Ada pun beberapa penelitian yang membahas mengenai program 

CSR yang mendasari peneliti melakukan penelitian ini. Annisa Rahmawati 

(2010) dalam jurnalnya yaitu Efektivitas Organisasi dan Implementasi 

Program CSR pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa TBK. 

Mengemukakan masalah mengenai bagaimana efektifitas organisasi divisi 

CSR dalam implementasinya sebagai bentuk tanggung jawab sosial 

perusahaan dan dari program CSR tersebut mempermasalahkan mengenai 

bagaimana konsep pelaksanaan CSR di perusahaan itu.  

Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul deskripsi antar 

variabel yang membantu penelitian tersebut. Definisi konseptual yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah cara pandang perusahaan terhadap 

kegiatan CSR, Standar pelaksanaan CSR yang menjadi acuan formal yang 

digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan CSR, Strategi 

Pelaksanaan CSR dalam bentuk pilihan aktivitas CSR yang akan 

dilaksanakan oleh perusahaan. Variabel efektivitas organisasi divisi CSR 

dan Variabel efektivitas implementasi CSR menghasilkan kolerasi yang 

berkesinambungan. Pada penelitian ini memiliki temuan atau kesimpulan 

yang menyatakan bahwa efektifitas organisasi dapat mempengaruhi 

kinerja. Dalam penelitian ini fokus yang diteliti pada divisi CSR dimana 

aspek-aspek yang mempengaruhi adalah evaluasi dan pemantauan 

program, konsistensi program, daya tanggap perusahaan, dan kepedulian 

perusahaan terhadap lingkungannya. Data-data yang di jelaskan dalam 

penelitian tersebut dapat menjadikan sumber yang baik guna memenuhi 

apa yang kurang dalam proses pengambilan data di PT. Kievit Indonesia.  

Kemudian Agata Sri (2010) yaitu mengenai Penerapan Program 

Corporate Social Responsibility PT. MARIMAS PUTERA KENCANA 

dalam Pembentukan Citra Perusahaan. Masalah yang diangkat mengenai 



7 

 

kewajiban perusahaan akan tanggung jawab sosialnya terhadap kelestarian 

lingkungan serta pemberdayaan masyarakat. Serta penerapan program 

CSR di PT. MARIMAS PUTERA KENCANA dalam pembentukan citra 

perusahaan mengacu pada teori 3P sehingga dapat terlihat dampak 

terhadap pembentukan citra perusahaan.Deskripsi antar variabel yang ada 

pada penelitian ini adalah CSR merupakan suatu program komunikasi 2 

arah. Dari komunikasi dua arah tersebut akan timbul mutual understanding 

yang akan menciptakan good image dan good will untuk perusahaan. 

Mutual understanding, good image, and good will adalah bagian dari 

fungsi Public Relations sehingga program CSR yang telah dirancang dan 

dilaksanakan oleh staff PR berjalan dengan baik. 

Temuan/ kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan 

program CSR berpengaruh pada citra perusahaan. Ada 2 jenis pengaruh 

yaitu positif dan negatif, dijabarkan dengan pengertian pengaruh positif 

jika pelaksanaan program CSR memiliki manfaat bagi masyarakat dan 

lingkungan serta berkelanjutan. Komitmen perusahaan untuk memberikan 

kontribusi sebesar-besarnya bagi lingkungan dan masyarakat mampu 

menjaring tanggapan positif yang terakumulasi menjadi citra positif 

perusahaan. Pengaruh negatif ketika kepentingan perusahaan saja hanya 

akan menambah daftar hitam perusahaan dimata masyarakat. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-

sama ingin melihat penerapan program Corporate Social Responsibility 

memiliki pengaruh terhadap citra dari sebuah perusahaan. Pengaruh 

tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pola pikir 

dan tindakan dari khalayaknya yaitu masyarakat yang merasakan dampak 

hadirnya pembangunan perusahaan.  

Perbedaannya adalah kedua penelitian terdahulu menjadi dasar untuk 

melihat efektifitas dari penerapan program CSR dan CSR mampu menjadi 

program yang membentuk sebuah citra. Kemudian penelitian ini ingin 

mengabungkan antara efektitas CSR dan penerapan CSR dapat 

mempertahankan citra dari PT. Kievit Indonesia. 
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 Melalui penelitian ini akan dilihat apakah dengan pembuatan 

program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan Pemberdayaan untuk 

Karangtaruna Upoyo Upo akan mempertahankan citra PT. Kievit 

Indonesia sendiri, karena kedua program tersebut secara berkelanjutan 

dibuat demi membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar 

perusahaan sebagai wujud kepedulian PT. Kievit Indonesia. 

 

1.2 Konsep Corporate Social Responsibility 

Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki banyak 

definisi yang dikemukakan oleh banyak ahli. Wibisono (2007) 

menyebutkan bahwa definisi CSR berasal dari konsep dan pemikiran yang 

dicetuskan oleh John Elkington  dalam bukunya yang berjudul “Cannibals 

with Forks, The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business”. 

Dalam buku tersebut, Elkington mengemukakan konsep “3P” (profit, 

people, dan planet) namun konsep “3P” dikembangkan oleh Suharto yang 

mengatakan bahwa Triple Bottom Lines (Elkington, 1998) ditambahkan 

dengan satu line, yakni procedure. “4P” (profit, people, planet, dan 

prosedure). 

Empat dimensi yang ada pada teori Quadruple  Bottom Line atau 

4P menurut Suharto (2008) adalah :  

1. Profit  

Profit yang disebut juga laba mempengaruhi keberangsungan hidup 

perusahaan dan karyawannya. Maka perusahaan menggunakan strategi 

untuk membuat keberhasilan dan pertumbuhan keberlanjutan 

perekonomian dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya.  

2. People  

Menjamin kemakmuran penduduk jangka panjang dengan memenuhi 

kebutuhan masyarakat; wujudnya adalah penyediaan prasarana, 

pelayanan masyarakat dan pendidikan yang baik, terjaminnya investasi 

yang bertanggung jawab secara sosial bagi terciptanya lapangan 

pekerjaan dan kesejahteraan. 
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3. Planet 

Dalam misinya CSR menganggap bahwa kelestarian lingkungan 

merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. 

Menjamin lingkungan yang kondusif melalui kepedulian pada 

masyarakat dan keselamatan lingkungan hidup. Menjaga kelestarian 

lingkungan hidup berpegaruh pada keberlanjutan hidup perusahaan. 

4. Procedure 

Dilanjutkan kepada proses dalam prosedure perusahaan yang 

dilakukan secara tepat dan profesional. Dimana perusahaan melakukan 

kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat maupun 

perusahaan itu sendiri. 

Esensi konsep tanggung jawab yang bermoral, yakni rasionalitas 

(tindak impulsif atau semena-mena dan berupaya memetakan alternatif 

dengan melihat akibatnya, serta jelas tujuan dan memperhatikan rincian 

implementasinya) dan hormat (kesadaran dan kehendak untuk 

memperhatikan bagaimana efek dari keputusan atau kebijakan yang 

diambil yang melebihi kesadaran dan keprihatinan secara rasional 

sehingga tidak melihat pihak lain hanya sebagai alat pencapaian tujuan 

sendiri). 

Ambadar (2008) mendefinisikan CSR merupakan salah satu upaya 

perusahaan untuk menciptakan keberlangsungan usaha dalam menciptakan 

dan memelihara keseimbangan antara mencetak keuntungan, fungsi-fungsi 

sosial, dan pemeliharaan lingkungan hidup,dengan koridornya yaitu sosial, 

ekonomi, dan lingkungan. 

Implementasi CSR merupakan salah satu upaya membangun 

konsep sustainable development yang menghendaki hubungan yang 

harmonis antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, sebab dunia 

usaha merupakan salah satu stakeholder yang memiliki peranan penting 

terkait dengan kepemilikan terhadap potensi sumber daya manusia dan 

modal perusahaan.  
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Berdasarkan definisi-definisi mengenai istilah CSR tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pada dasarnya konsep CSR mencakup segala sesuatu 

yang dilakukan oleh perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab sosial 

atas eksistensinya dalam kehidupan masyarakat dan terkait usaha untuk 

mendapatkan keuntungan ekonomis. Berdasarkan konteks tersebut, 

pelaksanaan CSR merupakan pengimplemetasian konsep demi tercapainya 

tujuan pembangunan dan bisnis yang berkelanjutan. 

 

1.3 Community Development 

Community Development adalah kegiatan pembangunan 

masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan 

untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, 

ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan 

dengan kegiatan pembangunan sebelumnya (Budimanta, 2008). Partisipasi 

dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan (sustainable development) 

adalah melambangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat 

dan sekitarnya yang disebut tanggung jawab perusahaan/ CSR. CSR 

tersebut dilakukan secara berkesinambungan dalam menciptakan dan 

memelihara keseimbangan diantara mencetak keuntungan,fungsi-fungsi 

sosial dan pemeliharaan lingkungan hidup.  

Community Development merupakan sebuah aktualisasi dari CSR 

yang lebih bermakna daripada hanya sekedar aktivitas charity ataupun 7 

dimensi CSR lainnya, yaitu : community relation karena Community 

Development berkolaborasi dengan kepentingan bersama antara 

perusahaan dengan komunitas, adanya partisipasi, produktivitas, dan 

keberlanjutan.  

Kontribusi dunia usaha turut serta dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat harus mengalami metamorfosis, dari aktivitas 

yang bersifat charity menjadi aktivitas  yang lebih menekankan pada 

penciptaan kemandirian masyarakat yakni program pemberdayaan. 
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Metamorfosis tersebut antara lain pernah diungkap oleh Za’im Zaidi dalam 

Ambadar (2008:35), secara detail dapat dilihat dalam tabel berikut :  

 

Paradigma  Charity  Philantrophy  Good Corporate Citizenship 

(CGC) 

Motivasi Agama, 

tradisi, 

adaptasi 

Norma, etika dan 

hukum universal 

Pencerahan diri & 

rekonsiliasi dengan ketertiban 

sosial 

Misi  Mengatasi 

masalah 

setempat 

Mencari dan 

mengatasi akar 

masalah 

Memberikan kontribusi 

kepada masyarakat 

Pengelolaan Jangka 

pendek, 

mengatasi 

masalah 

sesaat 

Terencana, 

terorganisir dan 

terprogram 

Terinternalisasi dalam 

kebijakan perusahaan 

Pengorganis

asian 

Kepanitiaan Yayasan/dana/abadi

/profesionalitas 

Keterlibatan baik dana 

maupun sumberdaya lain 

Penerimaan 

Manfaat 

Orang miskin Masyarakat luas Masyarakat luas dan 

perusahaan 

Kontribusi  Hibah sosial Hibah pembangunan Hibah (sosial&pembangunan 

keterlibatans sosial) 

Inspirasi  Kewajiban  Kepentingan bersama  

Tabel 2.1 Karakteristik Tahap-Tahap Kedermawanan Sosial 

Sumber : Ambadar (2008: 35)  

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat hal penting yang 

membedakan antara aktivitas charity dengan philantropy antara lain bahwa 

dalam aktivitas philantropy, aktivitasnya lebih didorong oleh norma, dan 

etika hukum, bukan sekedar untuk memenuhi kewajiban, selain itu 

inspirasi aktivitas adalah untuk memenuhi kepentingan semua pihak, baik 

perusahaan maupun komunitas.  
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Secara umum ruang lingkup program-program community 

development dapat dibagi menjadi tiga kategori yang secara keseluruhan 

akan bergerak secara bersama-sama, ketiga kategori dapat digambarkan 

sebagai berikut (Rudito, 2013 : 144-145) :  

 Community Relation : yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut 

pembangunan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi 

kepada para pihak yang terkait. Dalam kategori ini, program lebih 

cenderung mengarah pada bentuk-bentuk kedermawanan (charity) 

perusahaan.   

 Community Services : merupakan pelayanan perusahaan untuk 

memenuhi kepentingan masyarakat ataupun kepentingan umum. 

Dapat ditunjukan dengan adanya pembangunan secara fisik sektor-

sektor kesehatan, keagamaan, pendidikan, transportasi, dan 

sebagainya yang berupa puskesmas, sekolah, rumah ibadah, jalan 

raya, sumber air minum dll. 

 Community Empowerment : merupakan program-program yang 

berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada 

masyarakat untuk menunjang kemandiriannya, seperti 

pembentukan koperasi, usaha industri yang secara natural anggota 

masyarakat sudah mempunyai pranata pendukungnya dan 

perusahaan memberikan akses kepada pranata sosial yang ada 

dimasyarakat.  

Berfokus terhadap upaya membantu anggota masyarakat yang 

memiliki kesamaan minat bekerja sama, dengan mengidentifikasi 

kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. Konsep Community Development terdiri 

dari dua hal yaitu “pembangunan” dan “masyarakat”. Prinsip-prinsip 

Community Development berdasarkan acuan dari ICSD, 2004 antara lain  

(Ambadar, 2008 : 37-38) : 
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 Kerjasama, bertanggung jawab mengetengahkan aktivitas 

komunitas yang  tidak membedakan laki-laki dan perempuan, dan 

memobilisasi individu-individu untuk tujuan saling tolong-

menolong diri sendiri, memecahkan maslah, integrasi sosial,  dan 

tindakan sosial. 

 Pada tingkat masyarakat yang paling bawah, partisipasi harus 

ditingkatkan dan mengedepankan demokrasi ideal dari partisipatori 

dalam kaitannya dengan sifat apatis, frustrasi, dan perasaan-

perasaan yang sering muncul berupa ketidak mampuan dan tekanan 

akibat kekuatan struktural. 

 Kemungkinan dan kesesuaian Comdev harus mempercayakan 

dan bersandar pada kapasitas dan inisiatif dari kelompok relevan 

dan komunitas lokal untuk mengidentifikasi kebutuhan - 

kebutuhan, mengidentifikasi masalah-masalah, dan merencanakan 

serta melaksanakan pelatihan tentang tindakan dalam hal ini 

tujuannya adalah mengarah pada kepercayaan diri dalam 

kepemimpinan komunitas, meningkatkan kompetensi dan 

mengurangi ketergantungan pada negara, lembaga dan intervensi 

profesional. 

 Sumberdaya komunitas (manusia, teknik dan finansial) dan 

kemungkinan sumber daya dari luar komunitas harus dimobilisasi 

dan kemungkinan untuk diseimbangan dalam bentuk 

kesinambungan dalam pembangunan. 

 Kebersamaan komunitas harus dipromosikan dalam bentuk dua 

tipe hubungan : hubungan sosial dan hubungan struktural. Aktivitas 

seperti meningkatkan perasaan solidaritas diantara kelompok-

kelompok marginal dengan mengaitkannya dengan kekuatan 

pembangunan dalam sektor-sektor dan kelas sosial untuk mencari 

kesempatan ekonomi, sosial dan alternatif politik. 
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1.4 Public Relations 

Pada tahun 1975 sebuah komisi “The Foundations for Public 

Relations Research and Educations” telah melakukan analisis dari 472 

definisi yang berbeda mengenai public relations, yang hasilnya adalah 

“public relations merupakan pembedaan fungsi manajemen yang secara 

timbal balik membantu dan memelihara komunikasi, saling pengertian,  

saling penerimaan dan kerjasama antara publik dengan organisasinya; 

melibatkan kepada masalah manajemen dan isu; membantu para manajer 

agar mau mendengar dan merespon pandangan publik; membantu para 

manajer untuk mengikuti perkembangan bagi suatu perubahan yang 

bermanfaat, memberikan peringatan dini kepada manajer dalam 

mengantisipasi kecenderungan; menggunakan riset dan teknik-teknik 

komunikasi sebagai prinsip utama.” (Danandjaja, 2011; 15-16) 

Para praktisi public relations memiliki tujuan pokok yakni 

membangun opini, persepsi, dan citra baik (good image) bagi 

perusahaan. Artinya, tidak saja didalam keadaan formal atau kedinasan 

namun secara informal yang bersangkutan mampu menunjukkan citra 

penampilan (perfomance image), kerapian, pribadi yang menyenangkan, 

moral dan perilaku individu yang konsisten untuk tetap dipertahankan 

dalam kehidupan sehari-harinya (Ruslan, 1999:33). Public relations 

merupakan penampilan diri sebuah perusahaan sehingga penampilan 

tersebut menggambarkan citra diri dari prusahaan yang diwakili oleh 

seorang public relations. 

Dari beberapa pendapat yang ada, dapat dijelaskan bahwasannya 

pengertian public relations itu sendiri mencakup kepada arti yang cukup 

luas dan sulit untuk didefinisikan seperti halnya pendapat publik. Namun 

untuk memperoleh pemahaman akan PR secara singkat untuk diuraikan : 

(Danandjaja, 2011; 17) 

a. Public relations itu adalah pembedaan fungsi manajemen yang 

secara fungsional memiliki peran membantu organisasi dan 

publiknya untuk saling mempercayai dan saling menyesuaikan. 
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b. Public relations itu selalu mengabdi kepada kepada 

kepentingan publik. 

c. Public relations itu adalah falsafah sosial manajemen ketika 

mengambil suatu keputusan bagi suatu kebijakan, agar tercipta 

opini publik yang sehat. 

d. Dalam prakteknya Public relations itu membantu terciptanya 

kerjasama, saling pengertian, dan saling menerima antara 

publik dan organisasi, pada tahap lanjut akan tercipta 

keuntungan bersama. (mutual favourable) 

e. Internal communications dan external public relations atau 

external communications. 

f. Dilihat dari prosesnya, maka public relations mempunyai dua 

bentuk kegiatan yaitu internal public relations atau internal 

relations.  

 

2.4.1. Public Relations dan CSR Perusahaan 

Secara praktis, dapat diketahui mengenai fungsi PR adalah untuk 

menghubungkan publik atau pihak yang berkepentingan didalam atau 

diluar instansi  karena melalui kegiatan public relations itu dapat secara 

langsung diketahui mengenai fungsi apa saja yang dilakukan oleh 

kegiatan public relations itu, baik kegiatannya dalam bentuk external 

ataupun internal. (Danandjaja, 2011; 18) 

Salah satu bentuk kegiatan Public Relations adalah CSR dimana 

kegiatan tersebut adalah sebuah komitmen perusahaan dalam 

kontribusinya untuk membantu lingkungan dan sosial disekitar 

perusahaan dimana itu berdiri. Seperti yang diutarakan Cutlip, Center & 

Broom dalam Wasesa dkk (2011; 137-138) bahwa perusahaan bisnis 

diharuskan mempunyai tanggung jawab sosial dalam bentuk : 

- Menyediakan lapangan kerja, dengan komitmen pada diversitas 

dalam perekrutan, promosi karier dan gaji karyawan di semua level. 
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- Beroperasi untuk mendapatkan profit dan memberikan pendapatan 

yang masuk akal (reasonable) bagi shareholdernya. 

- Menyusun dan memenuhi sasaran strategis yang memberikan 

pertumbuhan dan daya saing jangka panjang. 

- Patuh atau menuruti peraturan pemerintah berkenaan dengan aturan 

keamanan, kesehatan dan lingkungan kerja. 

- Menyisihkan sebagian pendapatan pertahun untuk tujuan filantropi 

(amal). 

- Mempertahankan standar operasi yang sama disetiap Negara dimana 

perusahaan menjalankan bisnisnya. 

- Berpartisipasi dalam proses kebijakan publik yang mempengaruhi 

perusahaan, industrinya dan stakeholder lain yang merupakan bagian 

dari kepentingan publik. 

 

1.5 Cara Pandang dan Strategi Pelaksanaan Program Corporate 

Social Responsibility 

Cara pandang perusahaan terhadap pelaksanaan program CSR 

merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi CSR sebagai 

bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Wibisono (2007) 

mengemukakan klasifikasi cara pandang perusahaan terhadap pelaksanaan 

kegiatan CSR menjadi tiga kategori,  yaitu: 

a. CSR dianggap sebagai faktor eksternal (external driven) 

b. CSR dianggap sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban 

(compliance) 

c. CSR dianggap sebagai faktor internal (internal driven) 

Good Corporate Citizenship dalam pelaksanaannya berfokus pada 

kontribusi suatu perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

yang mengalami metamorfosis. dari yang bersifat charity menjadi aktivitas 

yang lebih menekankan pada penciptaan kemandirian masyarakat, yakni 

program pemberdayaan (Ambadar, 2008).  
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Strategi pelaksanaan CSR sangat terkait dengan sudut pandang 

yang dimiliki oleh korporasi dalam menjalankan kegiatan operasional 

perusahaannya.Strategi pelaksanaan program-program yang dimaksud 

dapat berupa kerjasama dengan pihak ketiga, yayasan milik perusahaan 

atau dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Pada dasarnya, pelaksanaan 

kegiatan CSR dalam jangka panjang memerlukan berbagai pihak, untuk 

menciptakan pola kemitraan yang lebih strategis, yakni antara pelaku 

bisnis, pemerintah dan masyarakat sebagai sasaran kegiatan CSR tersebut.  

 

1.6 Citra Perusahaan 

Menurut Ardianto (2010: 98) citra adalah serangkaian 

pengetahuan, pengalaman, perasaan (emosi) dan penilaian yang 

diorganisasikan dalam sistem kognisi manusia; atau pengetahuan pribadi 

yang sangat di yakini kebenarannya. Sedangkan pengertian citra menurut 

Ruslan (2005: 75) yaitu penerimaan dan tanggapan baik positif maupun 

negatif yang khususnya datang dari publik (khalayak sasaran) dan 

masyarakat luas pada umumnya. Begitu juga dengan pengertian yang 

diutarakan oleh Jalaludin Rakhmat dalam bukunya Psikologi Komunikasi 

mengatakan bahwa “ Citra adalah gambaran tentang realitas. Citra adalah 

dunia menurut persepsi kita” (Rakhmat, 2011: 223). Frank Jefkins dalam 

buku Public Relations edisi kelima yang disempurnakan oleh Daniel 

Yadin (2004: 20-22) mengemukakan mengenai beberapa jenis citra 

(image) yakni : citra bayangan (mirror image), citra yang berlaku (current 

image), citra yang diharapkan (wish image), citra perusahaan (corporate 

image),serta citra majemuk (multiple image).  

1. Citra Bayangan : Citra ini melekat pada orang dalam anggota-anggota 

organisasi, biasanya adalah pemimpinnya, mengenai anggapan pihak 

luar tentang organisasinya. Dalam kalimat lain, citra yang dianut oleh 

orang dalam mengenai pandangan luar. 
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2. Citra yang Berlaku : Kebalikan dari citra bayangan, citra yang berlaku 

(current image) ini adalah suatu citra atau pandangan yang dianut oleh 

pihak-pihak luar mengenai suatu organisasi. 

3. Citra yang Diharapkan : Merupakan suatu citra yang diinginkan oleh 

pihak manajemen. Biasanya citra yang diharapkan itu lebih baik atau 

lebih menyenangkan daripada citra yang ada; walau dalam keadaan 

tertentu ,  citra yang terlalu baik juga bisa merepotkan. 

4. Citra Perusahaan : Citra ini timbul dari suatu organisasi secara 

keseluruhan, jadi bukan hanya sekedar citra dari produk dan 

pelayanannya. Citra perusahaan ini terbentuk dari banyak hal, seperti 

sejarah atau riwayat hidup perusahaan yang gemilang, keberhasilan 

dan stabilitas dibidang keuangan, stabilitas produk, keberhasilan 

ekspor, hubungan industri yang baik, reputasi sebagai pencipta 

lapangan kerja, kesediaan turut memikul tanggung jawab sosial, dan 

komitmen mengadakan riset.  

5. Citra Majemuk : Banyaknya pegawai (individu), cabang, atau 

perwakilan dari sebuah perusahaan atau organisasi dapat 

memunculkan suatu citra yang belum tentu sama dengan citra 

organisasi atau perusahaan tersebut secara keseluruhan. Jumlah citra 

yang dimiliki suatu perusahaan boleh dikatakan sama banyaknya 

dengan jumlah pegawai yang dimilikinya.  

Tujuan sentral dari seorang Public Relations  adalah mengacu 

kepada kepentingan pencapaian  sasaran (target) atau tujuan untuk 

menciptakan suatu citra perusahaan, corporate image dan corporate 

culture serta brand image. Selain itu citra  timbul dari strategi komunikasi 

paduan antara communications planning dan management communications 

(Ruslan, 1999:38) 

 

1.7 Faktor yang Mempengaruhi Citra Perusahaan 

Membangun citra positif dari suatu perusahaan atau organisasi 

tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Berbagai upaya dilakukan 
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perusahaan utuk membentuk image bagi produk dan organisasi sebagai 

faktor pendukung kesuksesan perusahaan ingin sukses dipasar dalam 

waktu yang relatif lama.  

Citra perusahaan bersumber dari pengalaman dan atau upaya 

komunikasi sehingga penilaian maupun pengembangannya terjadi pada 

salah satu atau kedua hal tersebut. Citra perusahaan yang bersumber dari 

pengalaman memberikan gambaran telah terjadi keterlibatan antara 

konsumen dengan perusahaan. Keterlibatan tersebut, belum terjadi dalam 

perusahaan yang bersumber dari upaya komunikasi perusahaan. Proses 

terbentuknya citra perusahaan menurut Hawkins et all dalam Agata (2010) 

diperlihatkan pada gambar sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Proses Terbentuknya Citra Perusahaan 

Sumber : Agata (2010)  

Berdasarkan gambar proses terbentuknya citra perusahaan 

berlangsung beberapa tahapan yaitu: tahapan pertama obyek mengetahui 

(melihat atau mendengar) upaya yang dilakukan perusahaan dalam 

membentuk citra perusahaan. Kedua memperhatikan upaya perusahaan 

tersebut, ketiga setelah adanya perhatian obyek mencoba memahami 

semua yang ada pada upaya perusahaan. Keempat terbentuknya citra 

perusahaan pada obyek, sedangkan yang terakhir adalah citra perusahaan 
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Behaviour 

Image 
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yang terbentuk akan menentukan perilaku obyek sasaran dalam 

hubungannya dengan perusahaan. 

 

1.8 Kerangka Pemikiran  

Penelitian dimulai dari melihat program-program yang telah dibuat 

dan dilaksanakan oleh Perusahaan. Setiap program pasti sudah melalui 

perencanaan yang matang, perencanaan tersebut akan di analisa apakah 

sesuai dengan tujuan, motivasi, dan visi misi perusahaan. Penerapan 

strategi CSR juga di pengaruhi oleh penentuan target karena hal tersebut 

merupakan hal penting dalam penentuan sebuah strategi. Target tersebut 

dilihat mulai dari segi layak atau tidaknya, dimana target tinggal, sehingga 

karakteristik target juga perlu dijadikan sebuah perimbangan barulah 

ketika semua mencapai kriteria program tersebut dapat dilaksanakan. 

Dalam pelaksanaannya program CSR tersebut wajib dipantau 

pengelolaannya karena mempengaruhi konsistensi program itu sesuai 

dengan tujuan awal yaitu mempengaruhi citra perusahaan. Kemudian 

setelah mengetahui pengaruh tersebut fungsi/dampak dari pembuatan 

program hingga sampai berapa jauh dalam peningkatan citra 

perusahaannya. Yang dijelaskan dalam bagan ini : 
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Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Strategi CSR PT. Kievit Indonesia 
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