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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, menuntut perusahaan semakin kreatif dan inovatif 

menjalankan bisnis dalam rangka memenangkan persaingan (Sjahdeini, 2000). 

Sustainable Competitive Advantage atau keunggulan bersaing yang berdayatahan  

menjadi isu dominan pencapaian perusahaan yang menjadi salah satu upaya 

memenangkan persaingan usaha. Perusahaan berlomba-lomba dalam mendapatkan 

loyalitas konsumen yang menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kinerja 

pemasaran dan berdampak pada kinerja perusahaan secara keseluruhan hingga dapat 

membawa perusahaan menjadi market leader. Loyalitas pelanggan merupakan reaksi 

atau akibat dari terciptanya kepuasan pelanggan sebagai implementasi dari keberhasilan 

pelayanan yang berkualitas dalam memenuhi harapan pelanggan. Pelanggan yang loyal 

sangat berarti bagi perusahaan karena biaya untuk mendapatkan pelanggan baru lebih 

mahal daripada memelihara pelanggan lama (Peter & Olson, 2014). 

   Loyalitas didefinisikan sebagai pendalaman komitmen oleh individu yang 

mengkonsumsi barang dan jasa dari suatu perusahaan yang tetap akan membeli dan atau 

mendukung aktivitas penjualan perusahaan tersebut meskipun ada pengaruh dari 

pesaing perusahaan lain yang berusaha mengalihkan perhatian individu atau pembeli 

untuk berhenti menggunakan produk dan jasa dan menggantinya dengan membeli 

produk pesaing (Kotler dan Armstrong, 2012) 

Salah satu tuntutan agar dapat membangun loyalitas konsumen adalah dengan 

menjalankan praktik bisnis sesuai prinsip etika bisnis (Arijanto, 2012), baik secara 
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moral maupun norma yang mengandung komponen tanggung jawab sosial perusahaan, 

yaitu corporate social responsibility (Suprapto, 2006). Konsep corporate social 

responsibility (CSR) mulai dikenal sejak Howard R. Bowen menulis buku Social 

Responsibilities of The Businessman pada era 1950-1960 di Amerika Serikat (Rashid et 

al. 2014) dan  konsep tersebut terus berkembang hingga saat ini.  

Keberadaan perusahaan tidak lepas dari masyarakat dimana perusahaan 

tersebut berada. Perusahaan hanya dapat hidup, tumbuh dan berkembang apabila 

memperoleh dukungan dari masyarakat (Rudito, 2013). Masyarakat  merupakan 

konsumen utama perusahaan yang memakai produk dari perusahaan, oleh karena itu, 

keberadaan dan kelangsungan kehidupan perusahaan sangat bergantung dan ditentukan 

oleh masyarakat (Rashid et al. 2014).  

Perusahaan dituntut menjalin hubungan baik dengan masyarakat melalui 

kegiatan CSR dengan tujuan membangun hubungan baik dengan masyarakat dan 

lingkungan sehingga terbentuk sikap publik yang baik terhadap perusahaan akan 

membangkitkan simpati dan kepercayaan publik yang menghasilkan loyalitas terhadap 

perusahaan (Kim & Kim, 2016). 

1.1. Latar Belakang 

Dalam konferensi tingkat tinggi bumi di Rio de Janeiro Brazilia tahun 1992, 

terdapat 172 negara menyepakati perubahan paradigma pembangunan dari pertumbuhan 

ekonomi menjadi pembangunan yang berkelanjutan / sustainable development. 

Pertemuan Johannesburg tahun 2002 yang dihadiri para pemimpin dunia memunculkan 

konsep social responsibility yang mengiringi dua konsep sebelumnya yaitu economic 

growth dan sustainable development. Pertemuan penting lainnya yaitu UN Global 

Compact di Jenewa, Swiss, tahun 2007, mendapatkan perhatian media dari berbagai 



3 
 

penjuru dunia. Pertemuan itu bertujuan meminta perusahaan untuk menunjukkan 

tanggung jawab dan perilaku bisnis yang sehat yang dikenal dengan corporate social 

responsibility (CSR) (Rashid et al. 2014). 

CSR adalah suatu konsep perusahaan yang memiliki tanggung jawab terhadap 

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

operasional perusahaan (Maden et al. 2012). Perusahaan dianggap menjalankan CSR 

adalah ketika mengedepankan prinsip moral dan etis yaitu menggapai suatu hasil terbaik 

tanpa merugikan kelompok masyarakat (Suaryana, 2011). 

Program CSR telah banyak diteliti di berbagai negara seperti di Angola (Wiig 

& Kolstad, 2010); Ghana (Kwesi, 2016);  Amerika Serikat (Beauchamp & O‟Connor, 

2012); Pakistan (Ailawadi et al. 2014); Austria (Magdalena, 2013); Yunani (Assiouras 

et al. 2011); Lithuania (Dagilienė, 2013); India (Fatma & Rahman, 2016); Korea 

Selatan (Yoon & Occeña, 2015); Pakistan (Khan et al. 2012); China (Wang & 

Chaudhri, 2009); Indonesia (Hendarto & Purwanto, 2012); Australia (Lars, 2014). 

Penelitian tentang CSR terhadap loyalitas konsumen telah dilakukan oleh Chen 

et al. (2012); Raman et al. (2012); Martínez & del Bosque (2013); Lombart & Louis 

(2014); Ailawadi et al. (2014); Afifah and Asnan (2015); Yusof et al. (2015); Goyal & 

Chanda (2017); Chang & Yeh (2017);  Inoue et al. (2017) dan Li et al. (2019).  

Penelitian terhadap 375 sampel perusahaan di Jakarta menghasilkan temuan 

sebanyak 44,27 % perusahaan tidak melakukan program CSR sedangkan sebanyak 

55,79% melakukan program CSR dengan melalui kegiatan (a) kekeluargaan, (b) 

sumbangan pada lembaga agama, (c) sumbangan pada yayasan sosial dan (d) 

pengembangan komunitas (Suprapto, 2006). Selanjutnya, kurang dari 50 persen 

perusahaan yang melaksanakan CSR menunjukkan masih kurang keseriusan perusahaan 
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dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia (News, 2007). 

Masalah ketidakseriusan melaksanakan program CSR juga terjadi di negera Zimbabwe 

(Kennedy, 2013); Bangladesh (Belal & Cooper, 2011); Nigeria (Ugwunwanyi, 2016); 

dan China (Graafland & Zhang, 2014). 

Ketidakseriusan perusahaan-perusahaan melakukan CSR di negara 

berkembang diduga karena adanya kontroversi efektivitas pelaksanaan program CSR 

dalam meningkatkan loyalitas konsumen (Slack, 2012). Di negara berkembang seperti 

Guatemala menunjukkan perusahaan-perusahaan industri ekstraktif menyatakan 

komitmen untuk melaksanakaan prinsip-prinsip CSR, namun dalam kenyataan 

perusahaan-perusahaan tersebut sepenuhnya tidak mengintegrasikan program CSR 

dalam model bisnis yang dijalankan. Hal ini dapat dilihat dari penilaian biaya proyek, 

manfaat proyek, pemilihan teknologi, rasa hormat terhadap norma-norma masyarakat, 

dan struktur insentif kinerja (Slack, 2012).  

Pelaksanan CSR bertujuan untuk meningkatkan loyalitas konsumen namun 

perusahaan di negara berkembang mengalami dilema karena pandangan masyarakat 

yang masih menekankan harga dan kualitas sebagai dasar loyalitas produk yang 

ditawarkan (Afifah & Asnan, 2015). Di samping itu, komitmen perusahaan terhadap 

program CSR tidak hanya melihat pada pertimbangan biaya dan manfaat (Slack, 2012), 

namun juga melihat karakteristik perusahaan misalnya apakah perusahaan memiliki 

kekuatan monopoly seperti pada jasa penyedia air bersih (Afifah & Asnan, 2015). 

Masyarakat memandang kebutuhan memperoleh air bersih lebih utama tanpa berpikir 

mengenai reputasi perusahaan apakah berkomitmen dalam pelaksanaan CSR atau tidak. 

Timor Leste adalah negara baru yang memiliki luas wilayah 14.945 Km
2
 

dengan jumlah penduduk 1.261.407 jiwa (Leste, 2018). Melihat kondisi tersebut, 
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perusahaan-perusahaan di Timor Leste relatif baru menerapkan CSR sebagai strategi 

bisnis, dengan keberadaan perusahaan nasional dan internasional yang melakukan 

kegiatan bisnis di Timor Leste sejak tahun 2002. Jumlah perusahaan yang beroperasi di 

Timor Leste sampai tahun 2015 adalah sebanyak 9.022 perusahaan (Leste, 2018). Dari 

seluruh perusahaan nasional dan internasional yang beroperasi di Timor Leste, sejumlah 

perusahaan telekomunikasi dan perusahan perbankan telah menerapkan program CSR 

(Directory, 2014).  

Program CSR yang telah dilakukan meliputi penyediaan internet gratis di 

kampus-kampus dan ruang terbuka, publikasi buku, kebersihan pantai, kebersihan 

dalam kota, tour de Timor, sepeda santai, beasiswa, kegiatan kesehatan, kegiatan seni 

budaya, seminar internasional, paduan suara, Timor Leste Idol, pertandingan liga 

sepakbola, peralatan sekolah, sponsor studi banding mahasiswa, pulsa murah untuk 

anak sekolah dan penanaman pohon (Directory, 2014). Keseluruhan program CSR 

Perusahaan yang dilaksanakan memiliki tujuan untuk meningkatkan loyalitas konsumen 

terhadap perusahaan (Lombart & Louis, 2014). 

Perbandingan jumlah perusahaan dan jumlah penduduk di Timor Leste dapat 

diasumsikan kehidupan 1.261.407 juta penduduk didukung oleh 9.022 perusahaan 

sehingga menghasilkan rata-rata perekonomian 100 penduduk didukung oleh sebuah 

perusahaan. Dari jumlah 100 penduduk tersebut, tidak semuanya berusia produktif dan 

bekerja dan tentunya dari jumlah tersebut terdiri dari beberapa puluh keluarga. Adanya 

kontribusi timbal balik dari masyarakat terhadap perusahaan ditambah dengan program 

CSR yang dijalankan perusahaan sebagai tanggung jawab sosial secara normatif dapat 

membantu meningkatkan perkonomian nasional.   
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Penelitian terdahulu mengenai CSR terhadap loyalitas konsumen menunjukkan 

hasil yang bertolak belakang. Konsumen loyal kepada perusahaan yang melaksanakan 

program CSR (Martínez & del Bosque, 2013; Yusof et al. 2015; Raman et al. 2012). 

Konsumen tidak akan loyal kepada perusahaan yang melakukan program CSR (Afifah 

& Asnan, 2015; Li et al. 2019). Hasil yang bertolak belakang tersebut memunculkan 

adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang tersaji dalam Tabel 1.1 sebagai 

berikut: 

Tabel 1.1. 

Research Gap CSR dan Loyalitas Konsumen 

Kesenjangan Hubungan Peneliti 

Kesenjangan 

hubungan 

antara CSR dan 

Loyalitas  

Positif Signifikan Inoue et al. (2017) ; Chen et al. (2012); 

Martínez & del Bosque (2013), Lombart & 

Louis (2014); Ailawadi et al. (2014); Yusof et 

al. (2015); Rashid et al. (2014); Chang & Yeh 

(2017)  

Tidak Signifikan Afifah & Asnan (2015), Li et al. (2019)  

Sumber: Beberapa Jurnal diolah, 2019. 

Kesenjangan penelitian di atas memerlukan solusi dalam meninjau keseriusan 

dan dilematis komitmen CSR dalam membangun loyalitas konsumen di negara baru dan 

berkembang seperti Timor Leste. Pandangan awal yang perlu digaris bawahi adalah 

karakteristik perusahaan dengan nilai-nilai yang dianut tiap perusahaan. Tiap 

perusahaan tentunya terus berpikir dan berinovasi dalam berkompetisi secara sehat 

dengan menaikkan reputasi agar menjadi pilihan konsumen. Konsep yang dibangun 

dalam model penelitian ini adalah loyalitas yang dibangun dengan dasar kepedulian 

sosial (social care based loyalty).  

Gambaran penelitian terdahulu masih sebatas membuktikan konsep hubungan 

yang terpisah antara lain yang pertama, peran kepercayaan secara utuh dalam 

meningkatkan kepuasan konsumen (Sue et al. 2008; Kayeser et al. 2014); kemudian 
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konsep hubungan yang kedua adalah tanggung jawab sosial dengan munculnya 

kepercayaan, meningkatkan reputasi perusahaan (Park et al. 2014; Martinez & del 

Bosque, 2013, Lombart & Louis, 2014)  dan konsep hubungan yang ketiga adalah 

menghubungan kepercayaan dengan loyalitas (Sirdeshmukh, et al. 2002, Morgant & 

Hunt, 2014). Penelitian ini mencoba mensintesakan ketiga konsep penelitian terdahulu 

dengan cara menggabungan konsep CSR, kepercayaan dan loyalitas dalam menganalisa 

persepsi kosumen perusahaan-perusahaan di Timor Leste. Dengan beragamnya jenis 

perusahaan yang ada di negara Timor Leste, dipilihlah perusahaan yang produk dan 

layanannya cukup menjangkau seluruh masyarakat di Timor Leste yang memiliki 

kejelasan pelaksanaan program tanggung jawab sosial. Tidak semua perusahaan 

merupakan perusahaan dalam negeri namun juga perusahaan luar negeri. Tentunya 

persepsi masyarakat terhadap negara asal perusahaan tidaklah sama mengingat latar 

belakang masyarakat dengan perbedaan demografi yang beragam. Beberapa hal di atas 

menjadi beda dari penelitian-penelitian sebelumnya (State of The Art).     

Loyalitas yang dibangun dengan dasar kepedulian sosial (social care based 

loyalty) berasal dari adanya fenomena berupa kontroversi pelaksanaan CSR sehingga 

banyak perusahaan yang tidak serius menjalankan program CSR mengingat ketidak 

efektifan konsep Adam Grant “Take and Give”; research gap yang memberikan 

inkonsistensi hasil pembuktian yang berbeda serta conceptual gap yang diidentifikasi 

dari penelitian-penelitian terdahulu yang masih menunjukkan konsep yang belum 

menyeluruh. Maka dari itu, penelitian ini mencoba mengembangkan model penelitian 

pengaruh CSR pada kepercayaan konsumen yang nantinya akan berdampak pada 

loyalitas konsumen dengan adanya moderasi negara asal dan demografi sosial 
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masyarakat Timor Leste. Bangunan model tersebut diharapkan menjadi novelty 

penelitian ini yakni loyalitas yang dibangun dengan dasar kepedulian sosial.  

Pelaksanaan program CSR tidak dapat terlepas dari nilai-nilai yang  dianut oleh 

perusahaan. Terdapat empat jenis corporate value (Lencioni, 2002) yaitu Permission to 

play values; Aspirational value; Accidental values; dan Core values. Program CSR 

berperan untuk mewujudkan good corporate governance, good corporate citizenship 

dan good business ethics dari sebuah entitas bisnis (Mapisangka, 2009). Demikian juga, 

pendekatan Triple bottom line (Elkington, 1997) mendorong perusahaan untuk 

berkomitmen terhadap tiga elemen yaitu elemen ekonomi yang merujuk pada P1 

(Profit), elemen lingkungan yang merujuk pada P2 (Planet) dan elemen sosial yang 

merujuk pada P3 (People).  

Komitmen perusahaan terhadap program CSR dapat dikaitkan dengan 

karakteristik demografi sosial masyarakat yang meliputi jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, pekerjaan, pendapatan, lokasi, usia, agama, suku dan budaya (Engel et al. 

2012; Arato et al. 2016; Rashida, 2015). Masyarakat desa memiliki pemahaman  baik 

tentang program CSR (Pradhan & Ranjan, 2011). Namun hal tersebut tidak sejalan 

dengan Ásványi (2010) yang menunjukkan bahwa masyarakat desa cenderung memiliki 

pemahaman yang rendah terhadap program CSR perusahaan. Dalam hal usia, Nowacki 

& Wasilik (2017) menunjukkan bahwa konsumen berusia muda kurang peduli terhadap 

program CSR dibandingkan dengan konsumen dewasa. Konsumen yang memiliki 

tingkat pendidikan tinggi lebih memahami program CSR dibandingkan dengan 

konsumen berpendidikan rendah (Burcea & Marinescu, 2011) serta hal senada yang 

disampaikan peneliti CSR lainnya (Arli et al.2014). Wanita lebih memiliki kepekaan 

terhadap program CSR jika dibanding dengan pria (Calabrese et al., 2016). Persepsi 
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konsumen dari perbedaan latar belakang demografis dapat dijadikan faktor yang dapat 

mengidentifikasi sasaran implementasi CSR yang diterapkan oleh perusahaan dalam 

dan luar negeri sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam mendorong kepercayaan 

konsumen.  

Selain demografi sosial konsumen, negara asal juga berdampak terhadap CSR 

(Ferreira & Ribeiro, 2017) dan (Cowan & Guzman, 2018). Country of origin (COO) 

berarti negara asal perusahaan atau negara dimana nama merek berasal (Mohd et al. 

2007). Konsumen memiliki persepsi positif atau negatif terhadap negara asal produk. 

Persepsi tersebut akan menuju kepada evaluasi positif atau negatif terhadap seluruh 

merek yang terkait dengan negara tersebut (Syahlani, 2008). Negara asal produk 

merupakan identitas dalam atribut produk yang mempengaruhi evaluasi konsumen 

untuk mengidentifikasi asal negara suatu produk (Moradi & Zarei, 2011). Dengan 

demikian reputasi negara asal dapat bertindak sebagai suatu mekanisme yang menjadi 

sumber informasi ketika memutuskan untuk percaya dan memilih produk dan jasa dari 

negara yang berbeda. Persepsi negara asal yang dijadikan evaluasi konsumen dalam 

mengambil keputusan inilah yang digunakan sebagai dasar dalam mendorong 

kepercayaan konsumen dari implementasi CSR yang diterapkan oleh perusahaan dalam 

dan luar negeri.  

Membangun kepercayaan sangat penting karena kepercayaan merupakan kunci 

keberlangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang (Morgan & Hunt, 1994). 

Kepercayaan merupakan variabel kunci dalam mengembangkan keinginan konsumen 

akan produk dan jasa yang tahan lama (Delgado & Luis, 2001). Pendekatan yang perlu 

dilakukan untuk membangun dan membentuk kepercayaan (Griffin, 2007) adalah 

melalui beberapa hal penting salah satunya mendengarkan dan membantu masalah-
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masalahnya. Perusahaan yang memiliki kemampuan dalam membantu masalah-masalah 

sosial di masyarakat sebagai bentuk kepedulian berdampak memberikan pandangan 

keyakinan pada konsumen bahwa perusahaan tersebut pasti mampu membantu 

menyelesaikan masalah konsumen dengan mudah mengingat reaksi konsumen muncul 

sebagai dampak citra personalitas / reputasi perusahaan yang positif (Lombart & Louis, 

2014, Park, et al., 2014). Kepercayaan yang berhasil dibangun di mata konsumen 

melalui manfaat pelaksanaan CSR dapat pula mengatasi kendala-kendala manajerial 

yang muncul (Du, et al., 2011) 

 Tingkat kepercayaan juga dipengaruhi oleh pengalaman di masa lalu. 

Pengalaman positif yang konsisten di masa lalu, kualitas yang konsisten, kejujuran, 

bertanggung jawab akan meningkatkan rasa saling percaya sehingga akan 

menumbuhkan harapan akan hubungan yang baik dan menciptakan sebuah hubungan 

yang dekat antar pihak yang terlibat di masa yang akan datang (Sheth et al., 2004; 

Servera et al. 2015). Salah satu bentuk hubungan yang muncul dari adanya kepercayaan 

konsumen adalah loyalitas konsumen (Sirdeshmukh, et al., 2002; Akbar & Parvez, 

2009).   

Penelitian ini berpijak pada landasan teori Stakeholder (Freeman, 1984) dan 

Teori Kontrak Sosial (Rousseau, 1952) serta teori triple bottom line. Perusahaan adalah 

entitas yang beroperasi bukan hanya untuk kepentingannya sendiri, namun harus 

memberikan manfaat kepada masyarakat. Masyarakat merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari suatu kesatuan yang utuh yang saling berinteraksi mewujudkan 

kehendak umum (volonte generale) demi pemenuhan hak dan kewajiban suatu entitas 

tertentu (Rousseau, 1952). Triple Bottom Line menyebutkan bahwa perusahaan yang 

ingin maju haruslah memperhatikan "3P" (Elkington, 1997). Selain mengejar „profit’, 
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perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat „people’ dan menjaga 

kelestarian lingkungan „planet’. 

Konstruksi penelitian yang dirumuskan dalam model penelitian ini adalah 

menguji hubungan program CSR dengan loyalitas konsumen dengan indikasi faktor-

faktor tertentu sebagai pengisi kesenjangan penelitian. Nilai-nilai yang melandasi 

pelaksanaan CSR oleh perusahaan perlu dikaji sebagai dasar komitmen CSR, kemudian 

memprioritaskan kepercayaan konsumen atas program CSR dan meninjau kepercayaan 

tersebut dari sisi karakteristik konsumen dan perusahaan. Model CSR berbasis loyalitas 

dibangun dengan memasukkan kepercayaan kosumen sebagai variabel mediasi, serta 

variabel negara asal dan demografi sosial konsumen sebagai variabel moderasi 

hubungan program CSR dan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah model loyalitas konsumen berbasis 

program CSR khususnya bagi negara baru Timor Leste. 

  

1.2. Masalah dan Persoalan Penelitian 

Berdasarkan fenomena gap yang telah dipaparkan khususnya inkonsistensi hasil 

penelitian antara CSR dan Loyalitas konsumen, rumusan masalah penelitian yang 

diangkat adalah: menciptakan loyalitas konsumen berbasis Corporate Social 

Responsibility (CSR) agar tujuan perusahaan Sustainable Competitive Advantage 

(SCA) dapat tercapai? Rumusan penelitian kemudian diturunkan dalam beberapa 

persoalan penelitian sebagai berikut:  

1. Apakah nilai-nilai perusahaan berpengaruh terhadap program CSR yang 

dilakukan oleh perusahaan ? 
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2. Apakah variabel negara asal memoderasi pengaruh program CSR terhadap 

kepercayaan konsumen?  

3. Apakah variabel demografi sosial memoderasi pengaruh CSR terhadap 

kepercayaan konsumen?  

4. Apakah kepercayaan konsumen memediasi pengaruh CSR terhadap loyalitas 

konsumen? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk memprediksi pengaruh nilai-nilai perusahaan terhadap CSR yang 

dilakukan oleh perusahaan. 

2. Untuk memprediksi pengaruh CSR terhadap kepercayaan konsumen dengan 

negara asal sebagai pemoderasi. 

3. Untuk memprediksi pengaruh CSR terhadap kepercayaan konsumen dengan 

faktor demografi sosial sebagai pemoderasi. 

4. Untuk memprediksi pengaruh CSR terhadap loyalitas konsumen dengan 

kepercayaan konsumen sebagai pemediasi. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari Penelitian ini adalah : 

a. Manfaat Bagi Akademisi  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pemasaran 

terkait dengan model loyalitas berbasis program CSR (social care based loyalty) 

khususnya di negara baru. Selain itu bahasan mendalam loyalitas berbasis CSR 

dengan adanya landasan nilai-nilai yang terkandung dalam perusahaan disertai 

pendorong persepsi akan negara asal dan demografi sosial sehingga mampu 
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memberikan output kepercayaan yang merupakan cikal bakal dari loyalitas 

konsumen.  

b. Manfaat Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan 

nasional dan internasional dalam mengembangkan program CSR di Timor Leste 

untuk tujuan jangka panjang. Mengetahui preferensi masyarakat mengenai 

landasan nilai-nilai perusahaan mana yang menjadikan komitmen utama dalam 

pelaksanaan CSR serta dapat diketahui pula faktor pendorong sekaligus 

perantara yang dapat membangun loyalitas dengan basis CSR. 

c. Manfaat Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemenuhan harapan masyarakat 

atas keunggulan sesuai permintaan dapat terpenuhi dengan baik sehingga 

masyarakat merasa puas telah mempercayai perusahaan yang bersangkutan. 

d. Manfaat Bagi Penerima Komitmen CSR 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat sasaran 

CSR di Timor Leste dan dapat memanfaatkan secara optimal komitmen CSR 

yang diberikan oleh perusahaan dengan menunjukkan adanya perkembangan 

masyarakat penerima komitmen CSR dan dukungan yang nyata terhadap 

perusahaan.
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