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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

 

Dari pembahasan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa secara umum 

pelaksanaan program CSR dapat digunakan dalam pengembangan model loyalitas konsumen 

pada perusahaan. Loyalitas konsumen dapat diciptakan melalui mediasi kepercayaan yang 

berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) agar tujuan perusahaan Sustainable 

Competitive Advantage (SCA) dapat tercapai. Pembangunan program CSR yang sungguh-

sungguh dapat memberikan peningkatan kepercayaan konsumen yang pada akhirnya 

berdampak pada loyalitas konsumen. Secara lebih rinci dapat dijelaskan hasil kesimpulan dari 

pembahasan di atas sebagai berikut: 

1. Kepedulian perusahaan dipersepsi secara positif oleh konsumen melalui  mediasi 

kepercayaan konsumen yang memiliki efek domino dan output efektif pada 

perusahaan yang memiliki kredibilitas dan integritas yang berbasis pada nilai-nilai 

perusahaan, serta mampu diwujudkan dalam program CSR yang sungguh-sungguh 

dilakukan perusahaan sehingga terciptanya loyalitas konsumen yang menjadi tolak 

ukur kemampuan dan keberhasilan perusahaan dalam membangun hubungan jangka 

panjang dengan konsumen. 

2. Nilai-nilai perusahaan menjadi dasar dalam menjalankan program CSR (corporate 

social responsibility) yang merupakan prinsip dasar perusahaan yang dijalankan oleh 

segenap karyawan dan pimpinan perusahaan melalui kepedulian terhadap lingkungan, 

sosial dan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang baik di internal perusahaan 

dan eksternal perusahaan yang berdampak pada pencapai tujuan perusahaan yang 

berasal dari dalam negeri dan luar negeri 
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3. Negara asal tempat suatu produk (barang atau jasa) berasal akan mempengaruhi 

persepsi konsumen mengenai program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan 

tersebut karena berkaitan dengan budaya suatu daerah yang membentuk norma 

sebagai acuan berperilaku. Dengan pelaksanaan kegiatan CSR dari negara asal 

perusahaan akan menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap negara asal 

perusahaan yang memberikan nilai lebih terhadap perusahaan.  

4. Variabel demografi sosial tidak terbukti menjadi variable moderasi CSR dan 

kepercayaan konsumen. Itu berarti kepercayaan konsumen yang ditimbulkan karena 

program CSR tidak memiliki dimensi demografi sosial yakni usia, jenis kelamin, 

pendidikan dan tempat tinggal. Disisi lain dapat dikemukakan bahwa kondisi 

masyarakat yang menjadi amatan penelitian belum heterogen. Oleh karena itu 

variabel ini masih perlu diperdalam dalam riset mendatang dalam situasi masyarakat 

yang sangat heterogen.  

5. D Dalam riset ini variabel demografi sosial tidak memoderasi CSR dan kepercayaan 

konsumen dari berbagai kategori usia (muda dan tua), konsumen pria dan wanita, 

tingkat pendidikan yang berbeda, wilayah tinggal yang berbeda (desa dan kota). Tidak 

berpengaruhnya variable demografi sosial sebagai pemoderasi hubungan program 

CSR dan kepercayaan konsumen kemungkinan dapat disebabkan karena program 

CSR menyentuh isu-isu yang bersifat umum seperti olahraga, serta sasaran 

masyarakat yang terekspos bersifat umum.   
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5.2.  Implikasi Teoritis 

Dari Kesimpulan tersebut di atas dapat diuraikan implikasi teoritis sebagai berikut: 

1. Hubungan signifikan nilai-nilai perusahaan dengan CSR konsisten dengan penelitian Lai 

et al. (2010) dan Servera & Arteaga (2015). Program CSR membuktikan pada pemangku 

kepentingan (Stakeholder) perusahaan mampu memberikan tanggung jawab sosialnya 

pada semua elemen masyarakat, kepatuhan pada pemerintah, kepedulian pada karyawan, 

konsumen dan menambah keyakinan kreditur (Ilaria & Martinha, 2016). Program CSR di 

berbagai bidang merupakan komitmen perusahaan yang merujuk pada P1 (Profit), sosial 

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

dibuktikan dalam penelitian ini. Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan 

hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan 

lingkungan tempat perusahaan beroperasi (Elkington, 1997).   

2. Persepsi yang selaras ditunjukkan oleh respon konsumen dengan menunjukkan negara 

asal signifikan memoderasi hubungan CSR dan kepercayaan konsumen. Hal ini sesuai 

dengan penelitian (Ferreira & Ribeiro, 2017) serta (Cowan & Guzman, 2018). Setiap 

perusahaan yang berasal dari negara yang berbeda, pasti membawa budaya dan nilai-nilai 

yang berbeda, hal tersebut konsisten dengan teori budaya yang dijelaskan oleh Sutrisno 

& Putranto (2005). Segala macam penawaran hingga program sosial yang dilakukan 

mampu mengupayakan peningkatan kepercayaan konsumen diperkuat oleh persepsi 

negara asal perusahaan tersebut.  

3. Variabel demografi sosial tidak memoderasi hubungan CSR dan kepercayaan konsumen. 

Hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya tentang gender ; 

(Calabrese et al. 2016) dan kelompok individu pada suatu daerah (Gualtieri & Topić, 

2016). Gender dan usia secara umum mampu  memoderasi (Yu et al. 2017) ; (Rusby et 

al. 2019); dan (Hardy & Castonguay, 2018). Demografi sosial seperti usia, pendapatan, 
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jenis kelamin dan sebagainya memiliki persepsi yang tidak dapat dibedakan dalam 

memandang persepsi individu sehingga hasil penelitian moderasi demografi sosial tidak 

terbukti memoderasi CSR terhadap kepercayaan konsumen.  

4. Kepercayaan konsumen terbukti sebagai variabel perantara dalam memediasi CSR 

terhadap loyalitas konsumen. Penelitian ini juga mengakomodir usulan penelitian 

mendatang dengan menguji hubungan variabel CSR dengan loyalitas konsumen dalam 

model penelitian yang diusulkan (Ailawadi et al. 2014; Asrar-ul et al. 2017; Inoue et al. 

2017).  

5. Adanya sinergi dari teori yang melandasi loyalitas konsumen dan teori-teori yang 

melandasi pelaksanaan program CSR yang menghasilkan konsep baru yang disebut 

dengan Social Care Based Loyalty. Skema konsep baru dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Alur Penelitian 

 

a. Teori Stakeholder: 

Adanya perbedaan kepentingan dalam berdirinya suatu perusahaan memerlukan 

suatu kerja sama yang baik dalam menunjang keberlangsungan pemegang 

kepentingan terkait. Penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan yang 

menanamkan nilai perusahaan dalam menjalankan komitmen CSR akan 
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mendapatkan umpan balik berupa loyalitas konsumen. Konsumen percaya bahwa 

perusahaan tidak mementingkan sisi komersial saja namun juga aspek sosial 

sebagai suatu entitas ditengah masyarakat sebagaimana teori stakeholder yang 

mengungkapkan adanya berbagai pihak yang memegang kepentingan 

didirikannya suatu perusahaan. Manajemen perusahaan memerlukan performa 

perusahaan yang baik guna meningkatkan keuntungan, investor berkepentingan 

mendapatkan keuntungan atas investasi yang ditanamkan, karyawan 

membutuhkan gaji, pemerintah membutuhkan pajak hingga masyarakat yang 

membutuhkan kesejahteraan melalui pembukaan lapangan kerja serta melalui 

program-program CSR.   

b. Teori Kontrak Sosial:  

Hasil penelitian memberikan konfirmasi bahwa pelaksanaan CSR menjadi respon 

perusahaan untuk memenuhi regulasi/undang-undang yang mengatur praktik-

praktik perusahaan yang diterima secara umum dalam masyarakat. Ketika 

perusahaan telah menjalankan kewajiban, maka masyarakat memberikan umpan 

balik positif bagi perusahaan. Teori kontrak sosial membuktikan bahwa dalam 

penelitian ini antara perusahaan dan masyarakat saling membutuhkan. CSR 

sebagai sarana kepedulian sosial yang digunakan demi mendapatkan citra yang 

baik dimata masyarakat, pemerintah dan perusahaan-perusahaan lainnya. 

Keberadaan perusahaan memiliki kepedulian ditengah masyarakat tentunya akan 

lebih dihargai dan apresiasi sebagaimana terpenuhinya sebuah kontrak sosial. 

c. Teori Triple Bottom Line:  

Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa CSR sebagai bentuk komitmen 

perusahaan terhadap People dan Planet memberikan efek positif loyalitas 

konsumen yang berdampak pada Profit jangka panjang. Terdapat hubungan erat 
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antara element-element Triple Bottom Line. Dalam hal ini profit yang dimaksud 

adalah keberlangsungan profit perusahaan dalam jangka panjang. Sumbangan 

teori triple bottom line adalah sebagai dasar pembentukan teori loyalitas berbasis 

kepedulian sosial. Loyalitas yang berbasis kepedulian sosial ini mengandung arti 

bahwa perusahaan yang berorientasi jangka panjang akan fokus pada tiga 

komponen dasar dalam menjalankan operasional perusahaannya yaitu berorientasi 

dasar pada laba  (profit), berorientasi dasar pada lingkungan (planet) dan 

berorientasi dasar pada masyarakat (people). 

d. Teori Budaya 

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh dari perbedaan persepsi pada 

perusahaan dalam negri dengan luar negeri. Keberagaman pemahaman tentang 

budaya dilandasi oleh perbedaan latar belakang disiplin keilmuan dan perbedaan 

kepentingan yang terkait dengan kajian konsumen yang bersangkutan dalam 

mengartikan segala bentuk aktivitas perusahaan terhadap masyarakat. Konsumen 

yang memiliki kepentingan yang berbeda akan melakukan suatu pendekatan yang 

berbeda sehingga menghasilkan suatu temuan yang berbeda (Sutrisno & Putranto, 

2005). Perbedaan kepentingan inilah yang memicu perbedaan sikap dan persepsi 

masyarakat. 

Loyalitas konsumen dibangun dari nilai dasar pelaksanaan kepedulian 

sosial (CSR) pada masyarakat yang memunculkan kepercayaan konsumen. 

Hubungan tersebut menjadi dasar mengembangkan model loyalitas konsumen 

berbasis pelaksanaan program CSR dengan konsep Social Care based Loyalty. 

konsumen menganggap bahwa citra perusahaan yang baik bukan hanya memberikan 

manfaat/nilai tambah pada konsumen melalui tawaran produk dan jasa melainkan 
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juga berkontribusi secara sosial dalam memberikan dukungan pada masyarakat yang 

membutuhkan. 

5.3. Implikasi Manajerial 

Implikasi manajerial disusun berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:  

1. Konsumen mengharapkan nilai tambah terbaik yang diperoleh atas pemilihan 

produk/jasa dengan selalu memberikan keunggulan pelayanan yang sesuai dengan 

permintaan pasar namun tetap peduli dengan masyarakat sekitar sebagai bentuk 

pelaksanaan corporate citizenship.  

2. Negara asal perusahaan memoderasi hubungan CSR dengan kepercayaan konsumen. 

Konsumen Timor Leste sebagian besar memiliki keyakinan bahwa perusahaan yang 

beroperasi di Timor Leste lebih memprioritaskan program CSR bagi warga Timor 

Leste. Perusahaan yang berasal dari luar negeri diharapkan mampu mengimbangi 

pelaksanaan program CSR yang dilaksanakan oleh  perusahaan dalam negeri dan 

membuktikan pada masyarakat bahwa perusahaan dari luar negeri juga 

memprioritaskan warga Timor Leste dalam meningkatkan kesejahteraannya. 

Pembuktian tersebut dapat dilakukan secara nyata dan ditunjukkan melalui berbagai 

media. 

3. Variabel demografi sosial tidak memoderasi hubungan CSR dengan kepercayaan 

konsumen. Dalam mengkomunikasikan CSR agar kepercayaan konsumen meningkat 

tidak perlu dibedakan content program CSR yang terkait isu-isu masyarakat yang 

bersifat umum (contoh: olahraga) atau target audiens program CSR yang bersifat 

umum.  

4. Setiap perusahaan melaksanakan kegiatan bisnis yang berdampak pada lingkungan 

dan sosial. CSR merupakan suatu rancangan yang berkelanjutan dan 

bertanggungjawab. Keberhasilan CSR mampu meningkatkan loyalitas melalui 
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kepercayaan sebagai landasan perusahaan dalam memberikan efek timbal balik 

jangka panjang secara positif terhadap perusahaan yang berdampak pada  

kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.  

5. Dimensi tertinggi dari nilai-nilai perusahaan dalam dan luar negeri yang dianalisis 

adalah dimensi pelayanan. Konsumen rata-rata menjawab setuju dan sangat setuju 

jika pelayanan yang diberikan menyenangkan, perusahaan  cepat tanggap dalam 

menangani keluhan. Perusahaan sebaiknya mempertahankan nilai-nilai perusahaan 

seperti pelayanan, keterbukaan dan jujur dalam memberikan informasi. Nilai tersebut 

bermanfaat bagi perusahaan ketika menjalankan dan mengimplementasikan program 

CSR.  

5.4. Keterbatasan Penelitian 

  Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan. Keterbatasan tersebut antara lain sebagai 

berikut: 

1. Variabel Demografi Sosial terbukti tidak signifikan memoderasi hubungan CSR dan 

kepercayaan konsumen. Tiap konsumen tentu memiliki kebutuhan yang berbeda 

dengan tingkat kepuasan masing-masing. Apabila pelayanan perusahaan sesuai 

dengan yang konsumen harapkan maka konsumen tetap membutuhkan perusahaan. 

Pengukuran variabel demografi sosial yang terdiri dari beberapa dimensi 

(Multidimensional) yang masih memiliki batasan pengukuran menggunakan 

justifikasi penelitian dalam mengkonversi data nominal ke dalam data ordinal 

sehingga kurang akurat. Justifikasi penelitian yang dimaksud adalah dengan 

menggunakan asumsi dalam memberikan katagori tinggi rendahnya atau kuat 

lemahnya sebuah dimensi. 

2. Koefisien determinasi variabel demografi sosial sebesar 51.7% artinya kemampuan 

indikator demografi sosial dalam menjelaskan variasi variabel demografi sosial masih 
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terbatas dan masih ada 48.3% dijelaskan oleh indikator lain.  

3. Komunikasi pada perusahaan dalam dan luar negeri tidak mengenal batas usia. Sulit 

memetakan penawaran dalam memenuhi permintaan mengingat konsumen selalu 

mencari produk dan jasa dengan nilai paling tinggi. 

4. Penelitian ini mendapatkan sampel yang sangat terbatas dalam hal spesifikasi dan 

kategori sampel sehingga hanya mampu menganalisis responden dalam dan luar 

negeri secara keseluruhan sehingga belum dapat diketahui hasil analisa yang spesifik 

pada setiap perusahaan.  

5.5. Agenda Penelitian Mendatang 

Agenda penelitian yang akan datang diharapkan dapat memperbarui serta 

menyempurnakan penelitian ini. Usulan agenda penelitian mendatang adalah sebagai berikut: 

1. Variabel demografi sosial terbukti tidak signifikan memoderasi CSR terhadap 

kepercayaan konsumen, hal ini mungkin disebabkan penelitian dilakukan pada 

masyarakat yang bersifat homogen. Penelitian selanjutnya diharapkan memodifikasi 

obyek penelitian lebih lanjut dengan melakukan penelitian pada negara lain sehingga 

dapat ditemukan sifat heterogen, lebih maju dan majemuk, masyarakat dengan 

demografi tertentu yang dindikasikan dapat memoderasi CSR terhadap kepercayaan 

konsumen.  

2. Mengingat nilai koefisien determinasi cukup rendah, maka diharapkan pada penelitian 

selanjutnya variabel demografi sosial di paparkan pada beberapa dimensi seperti 

menggunakan dimensi background factor Ajzen sesuai yang diperlukan  yaitu dari 

personalitas (tingkat emosi, sikap, sifat, nilai, emosi); kehidupan sosial (gender, usia, 

pendidikan, agama, pendapatan, suku, ras) dan informasi (pengalaman, pengetahuan, 

media ekspos). Selain itu penambahan variabel yang memungkinkan seperti 

pendapatan masyarakat dan gaya hidup. 
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3. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih menganalisis lebih mendalam melalui in-

depth interview agar memperoleh hasil signifikan yang sesuai harapan dan konsumen 

lebih loyal terhadap perusahaan. Mixed method design bisa dipakai sebagai metode 

analisis  yang terpadu untuk menganalisis permintaan lebih mendalam dengan 

memakai indikator yang dirumuskan melalui triangulasi pra-survey agar perusahaan 

jasa menentukan strategi manajemen yang tepat dalam melakukan penawaran. 

4. Penelitian ini hendaknya menambah jumlah sampel melalui metode cluster sampling 

agar diperoleh lebih banyak data observasi dan dapat dianalisis respon dan 

persepsinya pada tiap sektor perusahaan dan pada setiap perusahaan sehingga 

diperoleh hasil yang spesifik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


