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Isu lingkungan hidup menjadi agenda penting masyarakat internasional di forum 

regional dan multilateral (Arnaudov & Koseska, 2012). Seratus tujuh puluh dua (172) negara 

telah menyepakati perubahan paradigma pembangunan dari pertumbuhan ekonomi (economic 

growth) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) dalam acara 

konferensi tingkat tinggi bumi di Rio de Jeneiro, Brazil tahun 1992 (Suprapto, 2006). 

Pertemuan Johannesburg tahun 2002 yang dihadiri para pemimpin dunia memunculkan 

konsep social responsibility, yang mengiringi dua konsep sebelumnya economic growth dan 

environment sustainability (Hadi, 2014) . Pertemuan penting lainnya adalah UN Global 

Compact di Jenewa, Swiss, tahun 2007, yang bertujuan meminta perusahaan untuk 

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

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

 Sebagai respon  terhadap perubahan paradigma dari pembangunan yang bergeser pada 

pembangunan yang berkelanjutan, maka perusahaan mulai mempertimbangkan paradigma 

/strategi kelangsungan usaha dalam perencanaan dan implementasi proses bisnisnya 

(Arijanto, 2012). Dalam konteks pemasaraan, perusahaan memiliki ekspektasi untuk 

mempertahankan loyalitas konsumen secara berkelanjutan melalui berbagai upaya pemasaran 

(Kotler & Armstrong, 2012). Program CSR menjadi salah satu alternatif bagi pemasar untuk 

membentuk dan mempertahankan loyalitas konsumen. Titik perhatian ditujukan pada 

tanggung jawab sosial perusahaan pada pemangku kepentingan (Ailawadi et al. 2014). 

Sebagai dasar untuk mengembangkan model loyalitas konsumen berbasis program CSR, 

maka dibutuhkan landasan teori yang memadai untuk mengembangkan model tersebut. 

Dalam penelitian ini yang dijadikan landasan pengembangan model penelitian adalah teori 
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Stakeholder, Kontrak Sosial, Triple Bottom line, Teori Budaya, CSR, nilai-nilai perusahaan, 

kepercayaan konsumen dan loyalitas konsumen, Persepsi konsumen pada negara asal serta 

sosial demografi responden. 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

Gambar 1. Alur Penelitian 

  

Berdasarkan Gambar 1. Alur Penelitian menjelaskan bahwa membangun model 

loyalitas dengan basis CSR membutuhkan beberapa pendekatan teori untuk mengkaji konsep 

secara komprehensif. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, CSR dikaji dengan 

pendekatan teori stakeholder dan Kontrak Sosial sementara dalam mengkaji hubungannya 

dengan loyalitas diperlukan pendekatan teori triple bottom line yang menjelaskan banwa 

tujuan berlangsungnya aktivitas perusahaan harus memperhatikan dan memberikan manfaat 

pada lingkungan dan masyarakat disamping hanya berorientasi pada keuntungan semata. 

Berlangsungnya aktivitas perusahaan tidak lepas dari dimana wilayah perusahaan tersebut 

didirikan sehingga muncul ketergantungan dengan masyarakat dan lingkungan di wilayah 

tersebut, oleh karena itu faktor budaya menjadi hal yang perlu diperhatikan mengingat 

banyak ketidakberhasilan yang dialami perusahaan berkaitan dengan kurangnya 

mengidentifikasi kebudayaan suatu wilayah baik berupa karakter masyarakat, persepsi hingga 

cara berfikir masyarakat yang dapat menentukan perilaku masyarakat dalam mengambil 

keputusan.  

Teori Stakeholder,  

Teori Kontrak Sosial 

CSR Loyalitas 
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2.1. Grand Theory 

Grand theory yang mendasari penelitian ini corporate social responsibility (CSR) 

adalah Teori Stakeholder dan Teori Kontrak Sosial. Sementara teori Triple Bottom Line 

melandasi keterkaitan antara CSR dengan Loyalitas Konsumen. Teori Budaya juga 

digunakan sebagai teori yang mendukung hubungan CSR dengan loyalitas konsumen. 

Berikut beberapa Grand Theory terkait penelitian: 

2.1.1. Teori Stakeholder   

 Deegan (2004) menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya 

beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi 

stakeholder (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, 

masyarakat, analis dan pihak lain). Keberadaan suatu perusahaan sangat 

dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan. 

Stakeholder merupakan kelompok atau individu yang dapat memberi dampak 

atau terkena dampak oleh hasil tujuan perusahaan; (Freeman, 1984; Donaldson & 

Preston, 1995). Menurut Roberts (1992), konsep stakeholder dibagi menjadi tiga 

yaitu model perencanaan perusahaan, kebijakan bisnis dan corporate social 

responsibility. Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan 

bagian dari komunikasi antara perusahaan dengan stakeholdernya. Oleh karena 

itu, ketika stakeholder mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi 

perusahaan maka perusahaan akan bereaksi dengan cara yang memuaskan 

keinginan stakeholder.  

 2.1.2. Teori Kontrak Sosial 

Setiap anggota masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

suatu kesatuan yang utuh. Konsumen sebagai anggota masyarakat saling 
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berinteraksi mewujudkan kehendak umum (volonte generale) yang berada di 

bawah pimpinan tertinggi. Mekanisme inilah yang dinamakan (Rousseau, 1952) 

sebagai kontrak sosial. Dalam kehidupan bernegara, (Schouten, 2013) 

mengungkapkan kegagalan negara Kongo salah satunya disebabkan oleh 

rusaknya kontrak sosial. Dalam teori ini diyakini bahwa perusahaan hanya dapat 

melakukan kegiatan bisnisnya dengan baik jika didukung oleh masyarakat 

sekitarnya. Dalam hal ini perusahaan dianggap sebagai institusi sosial yang harus 

berkontribusi kepada lingkungan sosialnya. (Mahoney et al. 1994) menambahkan 

bahwa dalam manajemen strategis, pendekatan kontrak sosial sebagai dasar 

dalam berperilaku sudah sering dipakai perusahaan.  

2.1.3. Triple Bottom Line 

Istilah Triple Bottom Line dipopulerkan oleh (Elkington, 1997) melalui 

bukunya yang berjudul Cannibals with Forks, The Triple Bottom Line of 

Twentieth Century Business, Elkington mengembangkan konsep Triple Bottom 

Line dalam istilah economic prosperity, environmental quality, dan social justice. 

Teori ini menghubungkan keterkaitan antara kepedulian sosial dengan loyalitas 

konsumen. Kepedulian sosial ini diasumsikan komitmen CSR yang peduli 

terhadap masyarakat dan lingkungan disamping kepedulian pada perusahaan itu 

sendiri (profit). Sementara kemakmuran ekonomi diasumsikan sebagai 

kelangsungan hidup dari segi ekonomi yang sejahtera bersama. Kelangsungan 

hidup dipetakan ke dalam perusahaan potesial dengan konsumennya yang 

senantiasa loyal.   

Perusahaan yang ingin maju haruslah memperhatikan "3P". Selain 

mengejar (profit), perusahaan juga harus memerhatikan dan terlibat dalam 
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pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam 

menjaga kelestarian lingkungan (planet) (Elkington, 1997). 

Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan dari setiap kegiatan 

usaha (Elkington, 1997). Fokus utama dari seluruh kegiatan dalam perusahaan 

adalah mengejar profit atau mendongkrak harga saham setinggi-tingginya, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Profit sendiri adalah bagian dari 

pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup 

perusahaan. 

Masyarakat di sekitar perusahaan adalah salah satu stakeholder penting 

yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Dukungan dari masyarakat sekitar 

sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup dan perkembangan 

perusahaan, sehingga perusahaan akan selalu berupaya untuk memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Operasi perusahaan 

berpotensi memberikan dampak bagi masyarakat sekitar, sehingga perusahaan 

perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan 

masyarakat.   

Selain aspek people, perusahaan juga harus memperhatikan tanggung 

jawabnya terhadap lingkungan. Karena keuntungan merupakan inti dari dunia 

bisnis, kerapkali sebagian besar perusahaan tidak terlalu memperhatikan hal yang 

berhubungan dengan lingkungan, karena tidak ada keuntungan langsung di 

dalamnya (Elkington, 1997). Dengan melestarikan lingkungan, perusahaan akan 

memperoleh keuntungan yang lebih, terutama dari sisi kenyamanan dan 

ketersediaan sumber daya yang menjamin kelangsungan hidup perusahaan. 
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2.1.4.  Teori Budaya 

Keberagaman pemahaman tentang budaya dilandasi oleh perbedaan latar 

belakang disiplin keilmuan dan perbedaan kepentingan yang terkait dengan 

kajiannya. Orang yang memiliki kepentingan yang berbeda akan melakukan suatu 

pendekatan yang berbeda sehingga menghasilkan suatu temuan yang berbeda 

(Sutrisno & Putranto, 2005). 

Sutrisno & Putranto (2005) mengklasifikasikan 6 pandangan dalam melihat 

budaya. Keenam pandangan tersebut adalah (a) deskriptif, yakni melihat budaya 

sebagai totalitas menyeluruh yang menyusun keseluruhan hidup sosial sekaligus 

menunjukkan sejumlah ranah yang membentuk budaya, (b) historis, yakni melihat 

budaya sebagai warisan yang turun-temurun, (c) normatif, yakni melihat budaya 

sebagai aturan dan tata nilai yang membentuk pola perilaku dan tindakan konkret 

masyarakat, (d) psikologis, yakni melihat budaya sebagai piranti pemecahan 

masalah yang membuat orang dapat berkomunikasi, belajar, atau memenuhi 

kebutuhan batinnya, (e) struktural, yakni memandang budaya sebagai hubungan 

atau keterkaitan antara aspek-aspek yang terpisah, dan (f) genetis, yakni melihat 

asal-usul budaya yang dapat eksis atau tetap dapat bertahan. 

Tiap-tiap daerah memiliki budaya dengan identitas masing-masing. 

Identitas budaya selalu dikaitkan dengan hal-hal tertentu. Orang memiliki 

pandangan bahwa identitas memiliki kaitan dengan asal atau tradisi orang tersebut. 

Karena itu, dalam komunikasi, identitas tidak hanya memberikan makna individu 

secara pribadi, tetapi menjadi ciri khas suatu budaya tertentu. Pada tataran 

hubungan antar individu, pengertian identitas merujuk pada cara menempatkan 

seseorang ke dalam tempat orang lain (komunikasi yang empatik). Pada tataran ini, 

identitas dipahami sebagai cara mengidentifikasi (melalui pemahaman terhadap 
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identitas) atau merinci sesuatu yang dilihat, didengar, diketahui, atau yang 

digambarkan, termasuk mengidentifikasi karakteristik fisik, bahkan 

mengidentifikasi pikiran seseorang dengan madzhab yang mempengaruhi (Sutrisno 

& Putranto, 2005). 

Struktur budaya adalah pola persepsi, pikiran, dan perasaan, sedangkan 

struktur sosial adalah polapola perilaku sosial. Dalam pengertian sederhana, 

identitas budaya adalah rincian karakteristik atau ciri-ciri sebuah budaya yang 

dimiliki oleh sekelompok penutur yang diketahui batas-batasnya ketika 

dibandingkan dengan karakteristik atau ciri-ciri budaya penutur lain. Hal ini berarti 

bahwa untuk mengidentifikasi identitas budaya suatu masyarakat tidak cukup 

hanya didasarkan pada ciri fisik, tetapi perlu diperhatikan pula tatanan berpikir, 

merasa, dan bertindak suatu masyarakat tersebut (Sutrisno & Putranto, 2005). 

Analisa konsumen yang dilakukan perusahaan tidak lepas dari analisa 

kebudayaan. Masyarakat dengan identitas budaya memiliki karakter yang menjadi 

faktor penunjang keberhasilan pencitraan perusahaan. Perwujudan adanya struktur 

budaya akan menciptakan struktur sosial dan pola tertentu yang dapat 

mempengaruhi individu dalam berperilaku. Perilaku individu tersebut ditentukan 

dari dasar evaluatif apa yang mereka rasakan, pikirkan dan prioritas kepentingan 

masing-masing. Sering terjadi perusahaan mendapatkan dampak positif dari 

domino efek tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan tersebut bukan tertuju 

pada sasaran yang sesungguhnya. Beberapa contoh tindakan perusahaan tersebut 

antara lain memberikan sponsor pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Bentuk 

tindakan dengan tujuan sosial tersebut mendatangkan dampak positif peningkatan 

citra perusahaan. 
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2.2. Landasan Konsep 

2.2.1. Loyalitas Konsumen 

Loyalitas atau kesetiaan didefinisikan sebagai komitmen yang dipegang 

kuat untuk membeli atau berlangganan produk atau jasa tertentu di masa depan 

meskipun ada pengaruh situasi dan usaha pemasaran yang berpotensi menyebabkan 

perubahan perilaku (Kotler & Armstrong, 2012). Loyalitas sebagai kondisi di mana 

pelanggan mempunyai sikap positif terhadap suatu merek, mempunyai komitmen 

pada merek tersebut dan bermaksud meneruskan pembeliannya di masa mendatang 

(Mowen & Minor, 2002). 

Loyalitas pelanggan merupakan reaksi atau akibat dari terciptanya 

kepuasan pelanggan sebagai implementasi dari keberhasilan pelayanan yang 

berkualitas dalam memenuhi harapan pelanggan. Pelanggan yang loyal kepada 

keputusan pembeliannya tidak lagi mempertimbangkan faktor–faktor yang 

berpengaruh dalam penentuan pilihan seperti tingkat harga, jarak, kualitas, dan 

atribut lainnya karena telah tertanam dalam dirinya bahwa produk atau jasa yang 

dibeli sesuai dengan harapan dan mampu memenuhi kebutuhan. Pelanggan yang 

loyal sangat berarti bagi perusahaan karena biaya untuk mendapatkan pelanggan 

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

Peter & Olson (2014) menjelaskan loyalitas dapat diukur berdasarkan :  

1. Urutan pilihan (choice sequence)  

Metode urutan pilihan atau disebut juga pola pembelian ulang ini banyak 

dipakai dalam penelitian dengan menggunakan panel-panel agenda harian 

pelanggan lainnya, dan lebih terkini lagi data scanner supermarket. 

 

 



9 
 

2. Proporsi pembelian (proportion of purchase) 

Berbeda dengan runtutan pilihan, cara ini menguji proporsi pembelian total 

dalam sebuah kelompok produk tertentu. Data yang dianalisis berasal dari 

panel pelanggan. 

3. Preferensi (preference) 

Cara ini mengukur loyalitas dengan menggunakan komitmen psikologis atau 

pernyataan preferensi. Dalam hal ini, loyalitas dianggap sebagai sikap yang 

positif terhadap suatu produk tertentu yang sering digambarkan dalam istilah 

niat untuk membeli. 

4. Komitmen (commitment) 

Komitmen lebih terfokus pada komponen emosional atau perasaan. Komitmen 

terjadi dari keterkaitan pembelian yang merupakan akibat dari keterlibatan ego 

dengan kategori merek. Keterlibatan ego tersebut terjadi ketika sebuah produk 

sangat berkaitan dengan nilai-nilai penting, keperluan dan konsep diri 

pelanggan. 

Sedangkan indikator dari loyalitas pelanggan (Kotler & Armstrong, 2012) 

adalah: a) Repeat Purchase yaitu kesetiaan terhadap pembelian produk. b) 

Retention yaitu ketahanan terhadap pengaruh yang negatif mengenai perusahaan. c) 

Referalls yaitu mereferensikan secara total eksistensi perusahaan  

Perilaku loyal konsumen dapat ditunjukkan dengan sikap positif dan sikap 

negatif konsumen terhadap produk dan jasa (Kotler & Armstrong, 2012). Jika 

konsumen merasa produk dan jasa tersebut baik maka konsumen akan 

menyampaikan kepada konsumen yang lain.  Sebaliknya, jika produk dan jasa yang 

digunakan tidak baik maka konsumen akan bersifat negatif  dan akan 
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menyampaikan kepada konsumen yang lain bahwa produk dan jasa tersebut tidak 

baik. 

Ada beberapa keuntungan yang diproleh perusahaan apabila mempunyai 

pelanggan yang loyal yaitu a) Mengurangi biaya pemasaran. b) Mengurangi biaya 

transaksi. c) Mengurangi biaya turnover pelanggan. d) Meningkatkan penjualan 

silang yang akan memperbesar pangsa pasar perusahaan. e) Word of mouth yang 

lebih positif dengan asumsi bahwa pelanggan yang loyal juga merasa puas. f) 

Mengurangi biaya kegagalan (Kotler & Armstrong, 2012). 

Peter & Olson (2014) menyatakan beberapa fakta penting sehubungan 

dengan loyalitas pelanggan bagi perusahaan: a) Mendapatkan pelanggan baru 

biayanya bisa mencapai lima kali lipat lebih besar dari pada biaya yang 

dikeluarkan untuk memuaskan dan mempertahankan pelanggan. b) Rata–rata 

perusahaan kehilangan 10% dari pelanggannya setiap tahun. c) Pengurangan 5% 

dari tingkat kehilangan pelanggan dapat meningkatkan laba sebesar 25% sampai 

85%, tergantung pada industrinya. d) Tingkat laba pelanggan cenderung meningkat 

selama pelanggan tetap bertahan.  Oleh karena itu, loyalitas konsumen merupakan 

aset penting bagi perusahaan karena loyalitas konsumen memberikan dampak pada 

persepsi pelanggan terhadap komunikasi dan operasi perusahaan.  

2.2.2.  Corporate Social Responsibility (CSR)  

Definisi CSR (Corporate Social Responsibility) berdasarkan World 

Business Council on Sustainable Development adalah komitmen dari perusahaan 

untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan, komunitas lokal dan 

masyarakat luas (Hadi, 2014). CSR merupakan suatu tindakan oleh perusahaan 
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sebagai rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar yang 

merasakan dampak aktivitas dari perusahaan. 

Dalam perspektif teoritik, Caroll (2010) memperkenalkan teori the „Four-

Part Model of Corporate Social Responsibility‟. Teori tersebut meyakini CSR 

sebagai konsep yang dapat dibedakan menjadi empat aspek yaitu tanggung jawab 

ekonomi, hukum, etis dan filantropi. 

 

Gambar 2. Model CSR Caroll  

Sumber: Carroll & Shabana (2010) 

 

Model CSR yang ditawarkan oleh Carroll & Shabana (2010) menawarkan 

empat jenis tanggung jawab perusahaan yaitu: a) tanggung jawab ekonomi untuk 

dapat mendatangkan keuntungan.  Lapisan pertama CSR  ini merupakan dasar 

untuk semua tanggung jawab berikutnya yang bertumpu pada dasar yang kuat. b) 

tanggung jawab hukum untuk mematuhi hukum yang berlaku di masyarakat. Hal 

ini dimaknai sebagai bentuk perwujudan atas ketaatan terhadap pandangan moral 

masyarakat dimana suatu perusahaan berdiri dan menjalankan kegiatan bisnisnya; 

c) tanggung jawab etis untuk melakukan apa yang benar, adil dan wajar. Tanggung 

jawab ini mewajibkan perusahaan untuk melakukan apa yang benar, adil dan wajar 

bahkan ketika perusahaan  tidak diwajibkan untuk melakukannya menurut hukum 
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yang berlaku. Lapisan yang terakir adalah; d) tanggung jawab filantropi untuk 

berkontribusi pada berbagai macam tujuan sosial, pendidikan, rekreasi dan budaya 

yang didasarkan pada filosofi “the love of the fellow human”. Dalam konteks 

bisnis, tangung jawab ini menuntut perusahaaan untuk mengadakan kebijakan 

untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan dan masyarakat secara luas. 

Sen & Bhattacharya (2001) mengidentifikasi enam hal pokok yang 

termasuk dalam CSR yaitu: (1) Dukungan pada masyarakat, dukungan pada 

program pendidikan, kesehatan, kesenian dan program lain; (2) Keragaman, 

kebijakan perusahaan tidak membedakan konsumen dan pekerja dalam hal (jenis 

kelamin), cacat fisik, dan ras; (3) Dukungan pada karyawan (employee support), 

berupa perlindungan kepada tenaga kerja, insentif, dan penghargaan serta jaminan 

keselamatan kerja; (4) Lingkungan (environment), menciptakan lingkungan yang 

sehat, mengelola limbah, menciptakan produk yang ramah lingkungan (5) Non-U.S. 

Operations, perusahaan memberikan hak yang sama bagi masyarakat dunia (6) 

Produk (product), perusahaan membuat produk yang aman bagi kesehatan dan 

menggunakan  kemasan yang bisa didaur ulang. Perusahaan yang menjalankan CSR 

dapat menggunakan salah satu cara atau beberapa cara dari keenam hal pokok yang 

termasuk dalam CSR. 

Kotler & Lee (2008) membagi enam kategori bentuk program CSR, antara 

lain: corporate social marketing, cause marketing, cause-related marketing, 

corporate philanthropy, corporate community involvement, serta socialy 

responsible business practice. Sen & Bhattacharya (2001) dan Korschun et al. 

(2014) membagi CSR ke dalam tiga karakteristik yaitu adanya isu, sumber daya 

dan implementasi. Isu merupakan masalah yang dapat dimasukkan ke dalam 
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program CSR. Terdapat tiga isu utama yang dapat dirasakan oleh masyarakat, 

yaitu: dukungan kepada masyarakat, lingkungan hidup dan produk. 

Pembagian konsep model CSR tersebut memudahkan perusahaan untuk 

melaksanakan program CSR yang spesifik. Perusahaan nasional, multinasional dan 

internasional perlu menganalisis pentingnya pemenuhan kebutuhan masyarakat dan 

pemangku kepentingan. 

Székely & Knirsch (2005) menunjukkan bahwa aktivitas CSR dapat 

dilakukan dengan cara: (1). Membuat produk yang memenuhi kaidah tanggung 

jawab sosial dan ramah lingkungan serta memberikan edukasi tentang produk 

kepada masyarakat; (2) Memberikan keterampilan teknis yang diperlukan 

masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mendirikan lembaga pendidikan dan 

keterampilan; (3) Bantuan pemerintah dan badan pemerintah untuk membuat 

peraturan yang mewajibkan perusahaan melakukan kegiatan sosial dan lingkungan; 

(4) Melestarikan sumber daya alam seperti air, bahan bakar fosil untuk mengurangi 

emisi gas rumah kaca bagi lingkungan hidup; (5) Bantuan dalam mengembangkan 

kapasitas petani dan produsen bahan baku sehingga konsumen dapat menyediakan 

bahan baku yang dibutuhkan perusahaan sesuai kuantitas dan kualitas yang 

dibutuhkan; serta (6) Bantuan untuk mengembangkan cluster industri dengan 

membuat dan menambah dukungan infrastruktur bagi perusahaan. 

Tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan dengan apa yang dapat atau 

harus dilakukan perusahaan global, pemerintah dan warga negara, yang dapat 

menguntungkan masing-masing pihak (Du et al. 2011). Setiap perusahaan 

melaksanakan kegiatan bisnis yang berdampak pada lingkungan. Oleh karena itu, 

CSR merupakan rancangan yang berkelanjutan dan bertanggungjawab, didukung 
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oleh reformasi sistem keuangan dan ekonomi yang bermanfaat untuk membuat 

dunia yang lebih baik (Visser, 2011). 

Kewajiban perusahaan adalah mengadopsi perilaku etis dan moral dalam 

manajemen operasi perusahaan yang diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab 

perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan. Hal ini menunjukkan gambaran 

yang jelas bahwa organisasi tidak dapat mengembangkan reputasi yang kuat dalam 

lingkungan bisnis tanpa mempertimbangkan pelanggan dan masyarakat dimana 

perusahaan beroperasi. 

Carroll & Shabana (2010) memaparkan manfaat CSR bagi organisasi 

adalah sebagai berikut: (1) mengurangi biaya dan risiko; (2) memperkuat 

legitimasi dan reputasi; (3) membangun keunggulan kompetitif; dan (4) 

menciptakan situasi win-win  solutions melalui sinergi penciptaan nilai.   

2.2.3. CSR dan Loyalitas Konsumen 

Setiap perusahaan melakukan berbagai macam kegiatan yang terencana untuk 

dapat meningkatkan eksistensi perusahaan dan menjadi perusahaan yang mempunyai 

prospek bisnis yang bagus (Good Bussiness). Salah satu kegiatan yang sedang 

gencar digalakkan adalah  Corporate Social Responsibility (CSR) (Lombart & 

Louis, 2014). CSR dianggap sangat penting sehingga memunculkan kesepakatan 

dalam konferensi tingkat tinggi bumi (Earth Summit)  di Rio de Janeiro Brazilia 

tahun 1992 (Suprapto, 2006). Pertemuan Johannesburg tahun 2002 dan UN Global 

Compact di Jenewa, Swiss tahun 2007 (Hadi, 2014). Tujuan kesepakatan tersebut 

adalah mendorong seluruh perusahaan di dunia untuk menjalankan tanggung jawab 

sosial perusahaan (Rashid et al., 2014). 

CSR dapat berkembang dengan baik karena adanya pengaruh yang 

ditimbulkan oleh CSR itu sendiri. Program CSR yang dilakukan oleh perusahaan 
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diharapkan dapat memberikan dampak terhadap konsumen dan lingkungan. Oleh 

karena itu, setiap program CSR yang dilakukan oleh perusahaan pada akhirnya 

diharapkan menghasilkan tanggapan konsumen yang positif terhadap perusahaan. 

Menurut Lombart & Louis (2014), pelaksanaan program CSR bertujuan untuk 

meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Grant (2014) dalam 

bukunya yang populer dengan konsep Take and Give memberikan pandangan bahwa 

memberi tidak mengharuskan dari seseorang yang kaya dan tidak akan membuat 

miskin orang tersebut. Filosofi inilah yang mendasari perusahaan yang membagi 

sedikit keuntungannya dengan tujuan kepedulian sosial tanpa mengharapkan 

kontribusi/keuntungan dari obyek yang di jadikan sasaran CSR.  Dengan 

memberikan dukungan dalam kegiatan CSR, perusahaan telah menunjukkan 

kepedulian sosial pada masyarakat dan secara tidak langsung akan tersorot oleh 

masyarakat lain yang merupakan konsumen dari perusahaan tersebut. Citra positif 

dari konsumen pada perusahaan akan memberikan umpan balik berupa kepercayaan 

dan loyalitas pada perusahaan.  

Prince of Wales Bussines Leader Forum (London) pada tahun 1999 

melakukan survei kepada 25.000 responden di 23 negara (Wibisono, 2007). 

Sebanyak 60% responden mengatakan bahwa etika bisnis, kesejahteraan karyawan, 

dampak perusahaan terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan 

(CSR) adalah yang paling menentukan nilai perusahaan. Berdasarkan survei The 

Millenium Pool on CSR di 23 negara (Suprapto, 2006), ditemukan bahwa 40% 

responden ingin menghukum perusahaan yang dinilai tidak menerapkan CSR, dan 

50% responden menyatakan tidak akan membeli produk atau jasa perusahaan dan 

akan menyebarluaskan keburukan perusahaan yang tidak menjalankan CSR.  
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Penelitian sebelumnya menghasilkan temuan bahwa perusahaan yang 

melaksanakan program CSR akan menghasilkan loyalitas konsumen dalam membeli 

produk dan jasa dari perusahaan (Raman et al. 2012; Yusof et al. 2015), sama 

halnya dengan dukungan penelitian dari Martínez & del Bosque (2013) dan 

Nyadzayo et al. (2016). Program CSR dibutuhkan oleh masyarakat dan lingkungan 

yang akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat dan lingkungan. Sasaran 

pelaksanaan program CSR secara komersial adalah dapat meningkatkan loyalitas 

konsumen meskipun pada hakikatnya konsumen tidak tahu secara detail komitmen 

pelaksanaan CSR dibidang apa yang dilakukan oleh perusahaan. Namun pada 

intinya konsumen tetap memiliki persepsi positif terhadap apapun bentuk CSR 

karena merupakan suatu bentuk kepedulian sosial perusahaan terhadap masyarakat 

sekitar. 

2.2.4. Nilai-Nilai Perusahaan 

Pentingnya implementasi nilai perusahaan dapat dilihat dalam kasus 

Enron. Terdapat dua nilai perusahaan yang dianut oleh Enron yaitu respect dan 

integrity. Sayangnya, pemimpin Enron tidak mempraktikan nilai-nilai ini sama 

sekali (McLean & Elkind, 2013). Sangat jelas terlihat bahwa praktik salah urus 

akuntansi telah dilakukan sejak lama dan para pemimpinnya telah menyadari 

resikonya. Bahkan, Enron dianggap sebagai tempat kerja yang sangat disfungsional 

dimana penipuan finansial menjadi hampir tidak dapat dihindari (McLean & 

Elkind, 2013). Perusahaan mendapatkan sanksi dari konsumen dan karyawan atas 

pelanggaran nilai-nilai perusahaan (Lencioni, 2002). 

Ada empat jenis corporate value (Lencioni, 2002). Pertama, Permission to 

play values, yaitu perilaku pasar standar yang harus dimiliki karyawan ketika 

bergabung dengan perusahaan. Kedua, Aspirational values adalah nilai-nilai yang 
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tidak dimiliki oleh perusahaan tapi manajemen berharap dapat mencapainya. 

Ketiga, Accidental values adalah nilai-nilai yang diperoleh sebagai hasil dari sifat 

kepribadian umum karyawan. Keempat Core values adalah budaya inti perusahaan 

yang mengarahkan tindakan karyawan. 

Dalam perumusan nilai-nilai perusahaan terkandung etika yang berperan 

besar bagi perusahaan. Peran etika bagi nilai-nilai perusahaan diwujudkan dalam 

hal-hal sebagai berikut (Bertens, 2013): 

1. Visi dan Misi Perusahaan. 

Nilai-nilai perusahaan merupakan nilai universal yang berlandasakan moral 

dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Namun  dalam merumuskannya perlu 

disesuaikan dengan sektor usaha, karakter, budaya dan letak geografis dari 

masing-masing perusahaan.  

2. Pedoman Perilaku 

Pedoman perilaku merupakan penjabaran nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis 

dalam melaksanakan usaha sehingga menjadi panduan bagi organ perusahaan 

dan semua karyawan perusahaan. Pedoman perilaku mencakup panduan tentang 

benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan 

terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, dan pelaporan terhadap perilaku 

yang tidak etis. 

3. Benturan Kepentingan 

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara 

kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang 

saham, angggota dewan komisaris dan direksi serta karyawan perusahaan. 

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota dewan komisaris dan 

direksi serta karyawan perusahaan harus senantiasa mendahulukan kepentingan 
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ekonomis perusahaan di atas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga 

maupun pihak lainnya.  

4. Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Donasi. 

Setiap anggota dewan komisaris dan direksi serta karyawan perusahaan dilarang 

memberikan dan menerima sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung, 

kepada pejabat negara dan/atau individu yang mewakili mitra bisnis, yang dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan. Donasi oleh perusahaan ataupun 

pemberian suatu aset perusahaan kepada partai politik atau seorang atau lebih 

calon anggota badan legislatif maupun eksekutif, hanya boleh dilakukan sesuai 

dengan peraturan yang sah.  

2. Kerahasiaan Informasi. 

Anggota dewan komisaris dan direksi, pemegang saham serta karyawan 

perusahaan harus menjaga kerahasiaan informasi perusahaan sesuai dengan 

undang-undang  peraturan perusahaan dan kelaziman dalam dunia usaha. Jika 

ada pelaporan terhadap pelanggaran pedoman perilaku, dewan komisaris 

berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pengaduan tentang 

pelanggaran terhadap etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan diproses 

secara wajar dan tepat waktu. 

Deal (2004) mengatakan bahwa sedikitnya terdapat 5 elemen penentu 

budaya perusahaan yang memberikan kontribusi dalam kesuksesan perusahaan 

yaitu 1). Lingkungan bisnis; 2). Sistem nilai (value); 3). Figur panutan (hero); 4). 

Tata cara kerja (rite) dan ritual; 5). Jaringan kultural (Cultural Network). 1) 

Lingkungan bisnis merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi pembentukan 

budaya perusahaan. 2) Sistem nilai merupakan konsep dan keyakinan dasar sebuah 

organisasi. Sistem nilai menentukan sukses dalam bentuk konkrit bagi karyawan 
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dan menetapkan standar prestasi dalam organisasi. Perusahaan yang kuat 

mempunyai sistem nilai yang kaya dan kompleks. 3) Figur panutan merupakan 

contoh tauladan bagi karyawan. Perusahaan berbudaya kuat memiliki banyak figur 

panutan. 4) Tata cara kerja merupakan program rutin dan sistematik perusahaan 

yang dijalankan karyawan setiap hari. 5) Jaringan kultural merupakan ikatan 

komunikasi informal dalam perusahaan. Bekerjanya jaringan kultural secara efektif 

merupakan salah satu cara agar semuanya bekerja secara baik dan memahami apa 

yang sebenarnya terjadi. 

Menurut Agoes & Ardana (2009), manfaat etika bisnis dalam 

pembentukan nilai perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Pengendalian diri; 

2. Pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan; 

3. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang ambing oleh 

pesatnya perkembangan informasi dan teknologi; 

4. Dapat menciptakan persaingan yang sehat antar perusahaan maupun 

organisasi; 

5. Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan”; 

6. Menghindari sifat KKN ( Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ) yang dapat merusak 

tatanan moral; 

7. Dapat mampu menyatakan hal benar itu adalah benar; 

8. Membentuk sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dengan 

golongan pengusaha lemah; 

9. Dapat konsekuen dan konsisten dengan aturan-aturan yang telah disepakati 

bersama; 

10. Menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah 

dimiliki. 

Dalam suatu bisnis mempraktekkan nilai-nilai perusahaan yang baik 

adalah mempraktekkan etika tentang tata cara bisnis yang sopan dan santun (Agoes 

& Ardana, 2009). Kehidupan bisnis bisa menyenangkan karena saling 



20 
 

menghormati, menimbulkan rasa saling menghargai, meningkatkan efisiensi kerja 

dan meningkatkan citra pribadi dan perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya. 

Perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada 

masyarakat, karyawan, dan stakeholders lainnya. Hal ini karena perusahaan dalam 

melaksanakan kegiatan operasionalnya berinteraksi secara langsung maupun tidak 

langsung dengan lingkungannya. Perusahaan menggunakan sumber-sumber daya 

ekonomi yang berasal dari lingkungan dan akhirnya dikonsumsi oleh lingkungan. 

Oleh karena itu, setiap perusahaan harus mempunyai tanggung jawab sosial yang 

besar terhadap lingkungannya. 

2.2.5. Kepercayaan Konsumen 

Kepercayaan atau trust merupakan pondasi dari bisnis (Jack et al. 2012). 

Transaksi bisnis antara dua pihak atau lebih akan terjadi apabila masing-masing 

saling mempercayai. Kepercayaan (trust) tidak begitu saja muncul, melainkan harus 

dibangun dari awal dan dapat dibuktikan. Kepercayaan adalah faktor penting dalam 

transaksi antara penjual dan pembeli untuk menciptakan kepuasan dan loyalitas 

konsumen sesuai yang diharapkan (Lombart & Louis, 2014). 

Kepercayaan adalah konsep yang banyak dibahas dalam berbagai disiplin 

ilmu penelitian seperti psikologi, sosial, filsafat dan ekonomi. Kepercayaan 

memegang peran penting dalam memfasilitasi proses pengambilan keputusan 

konsumen. Hal ini terutama ketika menghadapi situasi ketidakpastian dan 

kompleksitas dalam proses pengambilan keputusan. 

Mowen & Minor (2002) menyatakan bahwa kepercayaan konsumen adalah 

semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang 

dibuat tentang objek, atribut, dan manfaatnya. Akbar & Parvez (2009) menyatakan 

bahwa dalam bisnis, kepercayaan (trust) dipandang sebagai salah satu hal yang 
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paling relevan dari suatu hubungan yang stabil dan kolaboratif. Jika salah satu pihak 

mempercayai pihak yang lain maka akhirnya akan melahirkan niat perilaku positif 

terhadap kedua belah pihak. 

Kepercayaan terbentuk dalam refleksi yang aktif, kehadiran adanya 

kepercayaan seringkali tidak terlihat secara fisik (Yoon & Occeña, 2015). 

Kepercayaan dalam bisnis memberikan kualitas yang konsisten, kejujuran, 

bertanggung jawab, ringan tangan dan berhati baik sehingga keyakinan ini akan 

menciptakan sebuah hubungan yang dekat antar pihak yang terlibat (Servera et al. 

2015).  

Kepercayaan merupakan variabel dalam psikologi yang mencerminkan 

dugaan yang terkumpul secara kumulatif yang berkaitan dengan kredibilitas, 

integritas dan kebajikan yang tertanam dalam realitas bahwa konsumen merupakan 

atribut yang penting bagi suatu perusahaan atau produsen (Aurier & N’Goala, 2010). 

Pendekatan yang perlu dilakukan untuk membangun dan membentuk 

kepercayaan (Griffin, 2007) adalah melalui tiga hal penting yaitu: a) Pelanggan lebih 

cenderung mempercayai seseorang yang menunjukkan rasa hormat dengan apa yang 

dikatakannya; b) Pelanggan cenderung lebih mempercayai perusahaan bila 

perusahaan mendengarkan dan membantu masalah-masalahnya; c) Semakin banyak 

pelanggan memberitahu maksudnya, semakin besar rasa percayanya. 

Terdapat tiga jenis kepercayaan menurut Mowen & Minor (2002) yaitu: 

a. Kepercayaan Atribut Obyek 

Pengetahuan tentang sebuah obyek memiliki atribut khusus yang disebut 

kepercayaan atribut obyek (orang, barang atau jasa). Melalui kepercayaan atribut 

obyek, konsumen menyatakan apa yang diketahui tentang sesuatu hal. Dengan 

melihat sebuah atribut dari sebuah perusahaan ternama akan mempengaruhi 
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konsumen untuk memiliki atau membeli produk dan jasa tersebut tanpa 

meragukan kualitas dari produk tersebut.  

b. Kepercayaan Manfaat Atribut 

Seseorang mencari produk yang akan menyelesaikan masalah dan memenuhi 

kebutuhannya. Dengan kata lain, produk memiliki atribut yang akan memberikan 

manfaat yang dapat dikenal seperti merek/nama  produk. Hubungan antara atribut 

dan manfaat ini menggambarkan jenis kepercayaan. Kepercayaan atribut manfaat 

merupakan persepsi konsumen tentang seberapa jauh atribut tertentu 

menghasilkan atau memberikan manfaat tertentu. Dengan melakukan penggunaan 

produk, kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dengan kemudahan dan keamanan 

transaksi. 

c. Kepercayaan Manfaat Obyek 

Jenis kepercayaan ketiga dibentuk dengan menghubungkan obyek dan 

manfaatnya seperti perusahaan. Kepercayaan manfaat obyek merupakan persepsi 

konsumen tentang seberapa jauh produk, orang atau jasa tertentu yang akan 

memberikan manfaat tertentu. Hadirnya sebuah perusahaan akan memberi 

dampak secara positif terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Manfaat yang 

dimaksud misalnya berupa peningkatan penyerapan tenaga kerja di sekitar 

perusahaan dan meningkatkan perekonomian di suatu wilayah. 

Bentuk atau tipologi lain dalam konsep tentang kepercayaan konsumen 

dibagi atas dua karakteristik (Kim & Park, 2013). Dua karakteristik tersebut adalah 

kepercayaan kognitif dan kepercayaan emosional yang merupakan dua tipe utama 

kepercayaan. Kepercayaan kognitif didefinisikan sebagai suatu tahapan atau 

jangkauan dimana konsumen yakin untuk menggantungkan pilihan terhadap 
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kemampuan dan konsistensi perusahaan untuk menyediakan layananan kepada 

konsumen. 

Kepercayaan kognitif memiliki tiga dimensi yaitu kejujuran, kompetensi 

dan kedermawanan. Kejujuran merujuk pada kepercayaan diri yang ada di dalam 

diri konsumen yang terbentuk atas keyakinan dan juga kemauan untuk menjaga 

ekspektasi (Mowen & Minor, 2002). Kompetensi merujuk pada kemampuan yang 

ada dalam individu untuk mengambil kebijakan yang bermanfaat bagi individu dan 

kelompok. Kedermawanan merujuk pada suatu bentuk aksi yang membentuk 

kepercayaan para konsumen tentang perusahaan tersebut. 

Sementara kepercayaan emosional merujuk pada keyakinan para 

konsumen tentang perusahaan yang didasarkan atas perasaan emosional dalam diri. 

Perasaan tersebut tumbuh dari tahapan-tahapan kepedulian dan perhatian yang 

ditunjukkan oleh perusahaan tersebut (Kim & Park, 2013). Perasaan aman dan juga 

kekuatan yang dipersepsikan oleh para konsumen merupakan hubungan yang 

dibentuk dalam kepercayaan. Oleh karena itu, jika kepercayaan kognitif diukur dari 

kajian terhadap sikap perusahaan kepada para konsumennya, sementara 

kepercayaan emosional adalah konsep yang dibentuk melalui hubungan-hubungan 

emosional antara para konsumen dan juga perusahaan. 

Kepercayaan kognitif adalah landasan atau dasar dari adanya kepercayaan 

emosional yang kemudian menuntun pada kepercayaan yang lebih kuat di 

kemudian hari. Berdasarkan pada dua dimensi kepercayaan ini, kepercayaan 

dianggap sebagai sebuah sikap yang menunjukkan adanya suatu perbuatan yang 

terus meningkat dari level kognitif dan juga level emosional. 
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2.2.6.  Country Of Origin  / Negara Asal 

Country Of Origin menurut Listiana (2014) merupakan negara asal produk 

dihasilkan. Untuk menunjukkan Country Of Origin (COO) seringkali ditulis kata 

“made in” pada kemasan produk. Negara asal atau Country of Origin (COO) 

merupakan informasi yang sering digunakan oleh konsumen ketika mengevaluasi 

suatu produk (Listiana, 2014). Country Of Origin merupakan asosiasi dan 

kepercayaan mental seseorang akan suatu produk yang dipicu oleh negara asal 

produk (Kotler & Armstrong, 2012; Yasin et al., 2007). Negara yang menjadi 

tempat asal suatu produk disebut dengan istilah Country Of Origin yang secara 

umum dianggap sebagai bagian dari karakteristik suatu produk  (Permana & 

Haryanto, 2013). Sedangkan menurut Nebenzahl et al. (2001), Country Of Origin 

merupakan bayangan mental atau image akan sebuah produk dan negara. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa Country Of Origin merupakan bayangan atau image 

sebuah produk yang dipicu oleh asal negara produk tersebut. Konsep utama lainnya 

tentang citra negara yang berkaitan dengan COO, dikemukakan oleh  Lee & 

Ganesh (1999) dalam Listiana (2014), yaitu: 

1. Pandangan pertama, citra negara pada level produk. Dalam hal ini citra  negara 

didefinisikan sebagai persepsi umum kualitas produk dari negara tertentu. 

Pendekatan ini menggambarkan citra negara sebagai elemen yang  terbentuk 

dari totalitas produk, merek dan beragam organisasi khusus dari suatu negara 

dan berfokus pada persepsi umum kualitas produk. Dalam pandangan ini, 

faktor yang mempengaruhi pembentukan citra negara oleh konsumen lebih 

ditekankan dari atribut produk secara umum.  
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2. Pandangan kedua, citra negara pada level negara. Dalam hal ini citra negara 

didefinisikan dari sudut citra negara secara umum, yang berbeda dari definisi 

citra negara yang berfokus pada level produk.  

3. Definisi Country Of Origin (Listiana, 2014) adalah penilaian konsumen secara 

umum terhadap negara asal merek produk, berdasarkan informasi yang 

diterima dari berbagai sumber, yang terbentuk dari 3 dimensi meliputi 

keyakinan terhadap negara, keyakinan terhadap orang-orang di negara tersebut 

dan keinginan interaksi dengan negara tersebut. 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; Moradi & Zarei, 2011). 

2.2.7. Demografi Sosial 

Demografi adalah  ilmu yang memberikan gambaran secara statistik 

tentang penduduk. Fungsi statistik demografi responden umumnya untuk 

mengetahui gambaran penduduk berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sesuai 

dengan  kebutuhan penelitian. Terkait penelitian CSR dan loyalitas konsumen yang 

sebelumnya pernah dilakukan oleh Arato et al., (2016), Rashida (2015), dan Engel 

et al., (2012) meliputi jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, 

lokasi, usia, agama, suku dan budaya. kriteria demografi dalam penelitian ini 

demografi responden yang diperlukan cukup sederhana antara lain usia, jenis 

kelamin, pendidikan dan wilayah. Beberapa faktor demografi yang dipakai dalam 

penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Usia, adalah rentang kehidupan yang diukur dengan tahun. Usia merupakan 

salah satu variabel penting dalam bidang penelitian komunitas sosial (Rashida, 

2015). Menurut Nowacki and Wasilik (2017), konsumen berusia muda kurang 
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peduli terhadap program CSR jika dibandingkan dengan konsumen dewasa. 

Usia dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman dan 

kepercayaan secara langsung atau tidak langsung bersama dengan variabel lain 

sehingga menyebabkan perbedaan persepsi pemahaman pada masyarakat 

terhadap suatu obyek. 

2. Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk 

mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat sehingga 

mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Orang dengan 

pendidikan formal yang lebih tinggi akan mempunyai pengetahuan yang lebih 

tinggi dibanding orang dengan tingkat pendidikan non formal (Burcea & 

Marinescu, 2011; Arli et al. 2014). 

3. Jenis Kelamin (seks) adalah perbedaan antara perempuan dengan laki-laki 

secara biologis sejak seseorang lahir. Seks berkaitan dengan tubuh laki-laki dan 

perempuan. Gender dapat mempengaruhi pemikiran seseorang secara subyektif 

terhadap hal-hal tertentu (Calabrese et al. 2016). 

4. Wilayah menggambarkan lokasi dimana responden tersebut berasal ataupun 

berdomisili. Menurut hasil riset, masyarakat di desa dan di kota memiliki 

pemahaman yang berbeda-beda pada suatu program CSR (Ásványi, 2010; 

Pradhan & Ranjan, 2011).  
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2.3. Hipotesis Penelitian 

Dalam membangun model, sejumlah hipotesis dirumuskan dan diuji. Berikut 

adalah hubungan antar variabel yang dikembangkan utuk membangun model loyalitas 

konsumen berbasis CSR.  

2.3.1. Pengaruh Nilai-Nilai Perusahaan Terhadap CSR. 

Menjalankan bisnis dengan cara melestarikan lingkungan hidup lebih dari 

sekedar terobosan hubungan kemasyarakatan yang baik melainkan juga merupakan 

bisnis yang baik (Rashid et al. 2014). Proses dan kegiatan perusahaan yang pro-

aktif dan strategi yang dilakukan perusahaan dengan memasukkan unsur 

kepedulian sosial dan lingkungan akan berdampak jangka panjang pada perusahaan 

(Servera & Arteaga, 2015). 

Peran CSR dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan good 

corporate governance, good corporate Citizenship dan good business ethics dari 

sebuah entitas bisnis (Mapisangka, 2009). Program tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSR) jika dikembangkan dengan baik akan menciptakan kesan yang 

positif (Lai et al. 2010). Triple bottom line dari (Elkington, 1997) yang menjadi 

dasar dalam mengkaji kepedulian perusahaan melalui program CSR kepada 

masyarakat dan lingkungan. CSR adalah komitmen perusahaan terhadap tiga (3) 

elemen, yaitu elemen ekonomi yang merujuk pada P1 (Profit), sosial yang merujuk 

pada P2 (People), dan lingkungan yang merujuk pada P3 (Planet). Perusahaan 

semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari 

hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan tempat perusahaan 

beroperasi. 

Prince of Wales Bussines Leader Forum (London) pada tahun 1999 

melakukan survei kepada 25.000 responden di 23 negara (Wibisono, 2007). 
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Sebanyak 60% responden mengatakan bahwa etika bisnis, kesejahteraan karyawan, 

dampak perusahaan terhadap lingkungan, dan tanggung CSR adalah yang paling 

menentukan nilai perusahaan. Berdasarkan hasil survei The Millenium Pool on 

CSR di 23 negara, diperoleh hasil bahwa 40% responden ingin menghukum 

perusahaan yang dinilai tidak menerapkan CSR dan 50% responden menyatakan 

tidak akan membeli produk atau jasa perusahaan dan akan menyebarluaskan 

keburukan perusahaan yang tidak menjalankan CSR. Pelaksanaan CSR terkandung 

nilai-nilai etika, kepedulian terhadap sesama, kejujuran, gotong royong, 

keterbukaan dan pelayanan yang prima sebagaimana telah diteliti sebelumnya 

bahwa nilai-nilai perusahaan ini disebut dengan nilai inti sebagai landasan 

perusahaan yaitu Permission to play values, Aspirational value, Accidental values, 

dan Core values  (Lencioni, 2002). 

Perusahaan menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga 

tergantung dari hubungan kepercayaan perusahaan, masyarakat dan lingkungan 

dimana perusahaan beroperasi. CSR adalah wujud dari kepercayaan, kepedulian, 

dan sensitifitas perusahaan untuk ikut meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat, lingkungan, serta merupakan bagian dari upaya investasi yang 

mendukung keberlanjutan dari usaha yang dikembangkan perusahaan (Wibisono, 

2007). Teori kontrak sosial yang menunjukkan adanya irisan tiga komponen yaitu 

ekonomi, sosial, dan legal harus berjalan beriringan. Sejalan dengan teori 

stakeholder (Freeman, 1984), program CSR membuktikan pada pemangku 

kepentingan bahwa perusahaan mampu memberikan tanggung jawab sosialnya 

pada semua elemen seperti masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, 

kepatuhan pada pemerintah, kepedulian pada karyawan dan menambah keyakinan 

kreditur. Ceja & Tapies (2011) menjelaskan bahwa nilai perusahaan dapat 
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mengarahkan bisnis kelas dunia dari implementasi kebijakan-kebijakan dan strategi 

salah satunya dengan menerapkan nilai-nilai perusahaan dalam melaksanakan 

program CSR. Berdasarkan hubungan nilai-nilai perusahaan dan upaya CSR, maka 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Nilai-Nilai Perusahaan memiliki pengaruh terhadap CSR. 

2.3.2. Pengaruh CSR Terhadap Kepercayaan Konsumen dengan Negara Asal 

sebagai Variabel Moderasi. 

Perusahaan yang menerapkan tanggung jawab sosial secara signifikan mampu 

membentuk  penilaian  yang  baik  di  mata  konsumen dalam bentuk kepercayaan 

konsumen pada perusahaan sehingga dapat  menciptakan  rasa  percaya  dari  

konsumen terhadap perusahaan (Lacey et al. 2010).   

Nilai-nilai individu masyarakat mempengaruhi ekspetasi konsumen dalam 

program CSR yang dilakukan oleh perusahaan baik yang berasal dari dalam negeri 

maupun luar negeri. Konsumen lokal memiliki ekspektasi terhadap perusahaan 

nasional, sehingga konsumen lokal mengharapkan perusahaan luar negeri 

melakukan program CSR lebih baik dari perusahan nasional (Ugwunwanyi, 2016). 

Nilai-nilai individu dalam masyarakat berkaitan erat dengan budaya yang dianut di 

suatu wilayah yang dapat menjadikan identitas masyarakat setempat dalam 

berfikir, merasakan dan bertindak. Program CSR yang dilakukan oleh perusahaan 

akan berdampak sekali terhadap negara asal perusahaan tersebut (Han, 2015). 

Mohd Yasin et al. (2007) mendefinisikan negara asal sebagai negara asal 

perusahaan atau negara dimana nama merek berasal. Negara asal sebagai identitas 

suatu produk bisa mempengaruhi penilaian terhadap suatu  produk terkait persepsi 

risiko yang melekat pada pada produk. Stereotip negara dan preferensi pelanggan 
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mempengaruhi kepercayaan terhadap sistem politik, budaya dan ekonomi negara 

termasuk kepercayaan konsumen terhadap kualitas suatu produk (Rezvani et al. 

2012). Negara asal bisa mempengaruhi pilihan konsumen untuk membeli suatu 

produk dan menawarkan keuntungan kompetitif yang signifikan (Adina et al. 

2015). Produk yang berasal dari negara dengan pertumbuhan ekonomi yang 

dianggap sangat baik akan semakin menarik minat konsumen dan negara asal 

sering kali dianggap lebih utama dalam pemilihan terhadap produk (Kalicharan, 

2014). Konsumen cenderung percaya menggunakan produk  negara asal jika 

konsumen tidak familiar dengan merek produk lain (Syahlani, 2008). Hal ini 

disebabkan konsumen berpendapat citra merek dapat dilihat dari citra negara 

asalnya (Syahlani, 2008). Dalam triple bottom line,  lestarinya sebuah lingkungan 

dimana letak perusahaan tersebut berdiri menimbulkan persepsi positif pada 

konsumen dalam memberikan kesan baik akan jasa yang digunakannya (Elkington, 

1997). Evaluasi positif konsumen terhadap program CSR perusahaan dapat 

memicu konsumen dalam melakukan sebuah tindakan yang diharapkan 

perusahaan. Tindakan yang dilakukan oleh konsumen dilakukan dengan cara 

mempercayai produk/jasa dari perusahaan yang memiliki komitmen (Ajzen, 2005; 

Dharmmesta & Handoko, 2008). 

Negara asal menjadi variabel yang memiliki pengaruh positif terhadap CSR  

dan kepercayaan konsumen (Ferreira & Ribeiro, 2017; Cowan & Guzman, 2018). 

Berdasarkan hubungan CSR dan kepercayaan konsumen serta peran negara asal 

untuk memperkuat atau memperlemah  hubungan tersebut maka dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H2: Negara asal memiliki pengaruh moderasi terhadap hubungan CSR dan 

kepercayaan konsumen. 
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2.3.3. Pengaruh CSR Terhadap Kepercayaan Konsumen Dengan Demografi Sosial 

Konsumen Sebagai Variabel Moderasi 

Konsumen memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda, 

berdasarkan karakteristik demografi sosial (Ganesh & Paramasivam, 2014). 

Karakteristik demografi sosial meliputi lokasi tinggal, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, pekerjaan, pendapatan, usia, suku dan budaya (Arato et al. 2016; 

Rashida, 2015). Perbedaan karakteristik konsumen tersebut dapat menghasilkan 

perbedaan tanggapan dalam pesan-pesan komunikasi pemasaran (Kotler & 

Armstrong, 2012). Contoh, dengan semakin baik pendidikan dan semakin matang 

usia konsumen maka semakin baik penerimaan pesan-pesan komunikatif tentang 

dilaksanakannya program CSR guna meningkatkan kepercayaan konsumen 

(Burcea & Marinescu, 2011; Arli et al., 2014). 

Penelitian Yoon & Occeña (2015) dan Nowacki & Wasilik (2017) 

mengungkapkan konsumen yang memiliki usia dewasa lebih percaya terhadap 

CSR dibanding konsumen yang remaja dan lansia; konsumen laki-laki lebih 

memiliki kepercayaan terhadap CSR lebih tinggi dibanding konsumen wanita 

(Calabrese, et al 2016). Pradhan & Ranjan (2011) dan Ásványi (2010) memperoleh 

hasil bahwa pelaksanaan CSR langsung dirasakan oleh konsumen dari kesamaan 

daerah asal perusahaan dengan konsumen. Menurut Sutrisno & Putranto (2005) 

kesamaan persepsi dalam suatu wilayah merupakan perwujudan norma yang 

menjadi identitas budaya suatu wilayah yang berkorelasi dengan persepsi yang 

berkembang di wilayah tersebut. 

Begitu juga berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa faktor 

demografi sosial sebagai variabel yang memiliki pengaruh positif (Calabrese et al. 

2016); Education (Ásványi, 2010); Location (del Mar et al. 2015). Adanya 
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pengaruh pemahaman yang tinggi dan kepekaan yang tinggi akan komitmen 

perusahaan dalam melaksanakan CSR dapat memberikan dorongan positif  pada 

orientasi perusahaan ke depan misalnya segala hal yang berkaitan dengan tujuan 

jangka panjang perusahaan. Berdasarkan hubungan CSR dan kepercayaan 

konsumen serta peran demografi sosial untuk memperkuat atau memperlemah  

hubungan tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3: Faktor  demografi sosial konsumen memiliki pengaruh moderasi terhadap 

hubungan CSR dan kepercayaan konsumen. 

2.3.4.  Pengaruh CSR Terhadap Loyalitas Konsumen dengan Mediasi Kepercayaan 

Konsumen. 

 Ramasamy & Yeung (2009) menjelaskan perusahaan yang menerapkan 

tanggung jawab sosial secara signifikan mampu  membentuk  penilaian yang baik 

dari sisi konsumen. Terdapat hubungan antara perusahaan dan konsumen yang 

merupakan aset perusahaan dimana konsumen loyal pada produk dan jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan (Banyte & Dovaliene, 2014). Menurut Roberts (1992), 

konsep stakeholder dibagi menjadi tiga komponen yaitu model perencanaan 

perusahaan, kebijakan bisnis dan corporate social responsibility. Tanpa adanya 

kepedulian sosial dari perusahaan maka kepercayaan konsumen tidak mencapai 

tingkatan yang optimal (Park et al. 2014). Penekanan keseimbangan antara hak dan 

kewajiban dari perusahaan dan masyarakat dengan tujuan dapat hidup beriringan dan 

saling bermanfaat.  

Oleh karena itu, pemikiran yang positif maupun negatif terhadap sebuah 

produk  akan membuat konsumen teringat kembali ketika nama perusahaan tersebut 

terdengar atau terbawa ke dalam ingatan konsumen sehingga memunculkan 

ketidakpercayaan atau kepercayaan atas perusahaan tersebut. Akbar & Parvez (2009) 
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menyatakan bahwa kepercayaan konsumen hanya ada ketika salah satu pihak dalam 

hubungan kerjasama dapat diandalkan dan mempunyai integritas. Sedangkan 

Costabile et al. (2002) mengartikan kepercayaan sebagai persepsi akan kekuatan dari 

sudut pandang konsumen didasarkan pada pengalaman transaksi atau interaksi yang 

dicirikan oleh terpenuhinya harapan akan kinerja produk dan kepuasan. Aktualisasi 

ini berasal dari evaluasi pengalaman konsumen dari transaksi dan interaksi secara 

nyata dan melibatkan proses psikologis dalam diri individu ((Dharmmesta & 

Handoko, 2008). Konsumen memiliki persepsi positif pada perusahaan yang 

berkomitmen melaksanakan CSR, persepsi dan kesan positif menimbulkan 

munculnya kepercayaan dan bermuara ke loyalitas konsumen. 

Demikian pula dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kepercayaan 

konsumen memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas konsumen (Jack et al., 2012; 

Kayeser et al. 2014; Kim & Kim, 2016; Liu & Zhou, 2009; Sue et al. 2008). 

Berdasarkan peran kepercayaan konsumen maka dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut:  

H4: Kepercayaan konsumen memiliki pengaruh mediasi terhadap hubungan CSR 

dan loyalitas konsumen 

2.4. Model Penelitian 

Konsep penelitian terdahulu menyajikan beberapa konsep penelitian yakni yang 

pertama, peran kepercayaan secara utuh dalam meningkatkan kepuasan konsumen (Sue et al. 

2008; Kayeser et al. 2014); kemudian 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 
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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 tersebut, dipilihlah perusahaan yang produk dan layanannya 

cukup menjangkau seluruh masyarakat di Timor Leste dan memiliki kejelasan pelaksanaan 

program tanggung jawab sosial. Perusahaan tersebut tidak semuanya merupakan perusahaan 

rintisan dalam negeri namun rintisan luar negeri pula. Tentunya persepsi masyarakat terhadap 

negara asal rintisan perusahaan tidaklah sama mengingat latar belakang masyarakat dengan 

perbedaan demografi yang beragam. Model penelitian dari sintesa ketiga konsep tersebut 

disajikan pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Usulan Model Penelitian  
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