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ABSTRAKSI

HASNO SATARYONO, NIM 0922100523 “ANALISIS PENGARUH
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP CITRA
PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PT. JAVA BUANA) SUKOHARJO.”

PT. Java Buana Multindo adalah anak perusahaan yang bergerak di bidang
property developer, didirikan oleh Harjanto Tirtohadiguno pada 3 November 1993.
Awalnya perusahaan ini bernama PT. Jaya Abadi,  kemudian berganti nama menjadi
PT. Java Buana Multindo pada 19 September 2007. Pada tahun 1994 Perusahaan
mulai mengembangkan proyek pertama di sebuah kawasan di kota Salatiga Jawa
Tengah dan berlanjut hingga saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembang properti nasional yang
terkemuka dengan mengutamakan peningkatan nilai tambah bagi seluruh pemangku
kepentingan,untuk mengetahui pengembang properti yang mengutamakan pelayanan
prima dan produk inovatif sesuai kebutuhan konsumen dan memaksimalkan potensi
setiap properti yang dikembangkan.

Analisis yang dilakukan adalah dengan analisis regresi linier berganda untuk
mengetahui hubungan antara ketiga variable tersebut. Dan kemudian dilakukan
perhitungan signifikan dengan uji t, uji R dan uji F, hasil analisis menunjukan bahwa
terdapat pengaruh Corporate   Social   Responsibility yaitu Pendidikan (X1),
Kesehatan (X2), UMKM (X3), Pertanian (X4), Prasarana (X5) dan Sosial Budaya (X6)
terhadap Citra Perusahaan (Y) secara simultan terbukti kebenarannya,  terdapat
pengaruh Corporate Social Responsibility yaitu Pendidikan (X1) terhadap Citra
Perusahaan (Y) terbukti kebenarannya, terdapat pengaruh Corporate   Social
Responsibility yaitu yaitu Kesehatan (X2) terhadap Citra Perusahaan (Y) terbukti
kebenarannya, terdapat pengaruh Corporate   Social   Responsibility yaitu UMKM
(X3) terhadap Citra Perusahaan (Y) terbukti kebenarannya, terdapat pengaruh
Corporate   Social   Responsibility yaitu Pendidikan Pertanian (X4) terhadap Citra
Perusahaan (Y) terbukti kebenarannya, terdapat pengaruh Corporate   Social
Responsibility yaitu Prasarana (X5) terhadap Citra Perusahaan (Y) terbukti
kebenarannya, terdapat pengaruh Corporate   Social   Responsibility yaitu  Sosial
Budaya (X6) terhadap Citra Perusahaan (Y) terbukti kebenarannya, yang paling
dominan mempengaruhi Citra Perusahaan adalah Prasarana (X5) tidak terbukti
kebnarannya, karena yang paling dominan adalah Pendidikan Pertanian (X4).

Kata Kunci : Corporate   Social   Responsibility (CSR) terhadap Citra
Perusahaan (Studi kasus pada PT. Java Buana) Sukoharjo

xiv



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi tentunya mempunyai

peranan yang sangat penting terhadap kelangsungan hidup perekonomian dan

masyarakat luas. Meskipun mereka telah berperan penting dalam menciptakan

lapangan kerja, kekayaan, produk dan jasa, namun tekanan pada bisnis untuk

berperan dalam isu-isu sosial yang melibatkan karyawan, stakeholder,

masyarakat, lingkungan,dan pemerintah terus meningkat. Tidak salah apabila

setiap perusahaan berjuang keras untuk menjalankan roda bisnisnya dalam

memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun indikator-indikator

ekologi menunujukkan akibat kebijakan yang salah di kalangan pelaku bisnis,

menyebabkan degradasi lingkungan yang luar biasa.

Dengan semakin banyaknya perusahaan berkembang, maka pada saat itu

pula kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan sekitarnya dapat terjadi. Oleh

karena itu muncul pula kesadaran untuk mengurangi dampak negatif ini, terbukti

dengan banyak perusahaan yang mengembangkan apa yang disebut Corporate

Social Responsibility (CSR).

Tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan kepedulian

perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas daripada

hanya sekedar kepentingan perusahaan itu sendiri. Tanggung jawab sosial

dari perusahaan (Corporate Social Responsibility) merujuk pada semua

hubungan yang terjadi antara sebuah   perusahaan   dengan   semua stakeholder,
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termasuk   didalamnya   adalah pelanggan atau customers, pegawai, komunitas,

pemilik atau investor, pemerintah, supplier bahkan juga kompetitor.

Konsep tanggung jawab sosial (social responsibility) pertama kali

dikemukakan oleh Bowen Howard R (1953) dan setelah itu mengalami

perkembangan konsep sejak kurun waktu 1960 sampai saat ini. Perkembangan

konsep CSR yang terjadi dalam kurun waktu lima puluh tahun tersebut tak pelak

lagi telah banyak mengubah orientasi CSR. Bila pada awalnya aktivitas CSR

lebih banyak dilandasi oleh kegiatan yang bersifat filantropi, maka saat ini kita

melihat bahwa CSR telah dijadikan sebagai salah satu strategi oleh perusahaan

untuk meningkatkan citra perusahaan yang akan turut mempengaruhi kinerja

keuangan perusahaan.

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

mewajibkan entitas bisnis melaksanakan tanggung jawab sosialnya atau lebih

populer dengan sebutan Corporate Social Responsibility (CSR). Oleh sebab itu,

CSR saat ini semakin menjadi perhatian masyarakat umum, terutama dunia bisnis

walaupun belum ada keharusan membuat laporan tanggung jawab sosial

perusahaan.

CSR merupakan salah satu topik yang sangat melekat di dalam dunia

bisnis saat ini dan merupakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan

melakukan kegiatan CSR banyak keuntungan potensial yang bisa didapatkan

oleh perusahaan. Hal itu dapat terlihat dimana perusahaan yang melakukan hal

tersebut' 'terlihat baik'' bagi konsumen potensial mereka, para investor, para

analisis keuangan, rekan bisnis, dalam annual report, dalam berita, bahkan
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dalam suatu kongres dan pada ruang sidang (Philip Kotler dalam Primadini

2008:2). Dengan kata lain, CSR bisa membantu  produk,  bahkan perusahaan

dalam  memperoleh  citra baik  di  mata masyarakat.

Persaingan perusahaan yang semakin ketat menuntut setiap perusahaan

untuk menjadi yang lebih unggul, perusahaan juga berlomba-lomba untuk

bersaing agar mendapatkan penilaian terbaik dari masyarakat. Perusahaan yang

selalu ingin tetap eksis dan berkembang ke arah yang positif di tengah masyarakat,

melakukan berbagai usaha. Dengan keadaan perusahan yang ada di

masyarakat, maka muncul paradigma mengenai Corporate Social

Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial. CSR merupakan suatu

kewajiban bagi sebuah perusahaan, dimana dalam mempertahankan eksistensi

dan mengembangkan perusahaannya, perusahaan harus melihat tiga hal utama

yang perlu diperhatikan yaitu perusahaan, sosial dan lingkungan yang

merupakan pendukung utama.

Menurut Steinmetz dalam Sutojo (2004), pencitraan perusahaan

dapat diartikan sebagai pembentukan jati diri atau identitas perusahaan. Persepsi

seseorang terhadap suatu perusahaan berdasarkan atas segala hal yang diketahui

dan diperkirakan tentang perusahaan yang bersangkutan. Citra perusahaan

menjadi salah satu pegangan bagi banyak orang untuk mengambil berbagai

macam keputusan penting, seperti tindakan konsumen membeli barang yang

dihasilkan perusahaan, tindakan pelanggan merekomendasikan produk

perusahaan kepada orang lain, dan tindakan investor membeli saham atau

obligasi yang diterbitkan suatu perusahaan.
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Sutojo (2004:3) mengemukakan bahwa terbentuknya citra positif

sebagai akibat pelaksanaan program CSR oleh suatu pemisahaan akan

membawa dampak pada keberhasilan kegiatan bisnis dan pemasaran perusahaan.

Dalam jangka panjang, pencitraan positif ini akan membawa banyak manfaat

bagi perusahaan pelaku CSR, baik pada saat perusahaan sedang mengalami

masa kejayaan maupun pada saat menghadapi berbagai macam krisis.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang memiliki citra

yang baik seperti ini.

1. Menjadi perisai di saat keadaan krisis

2. Meningkatkan daya saing untuk jangka menengah dan jangka panjang

3. Penghematan biaya operasional

4. Meningkatkan efektifitas strategi pemasaran.

Salah satu contoh perusahaan yang sudah menerapkan CSR yaitu PT.

Java Buana. PT. Java Buana, merupakan salah satu perusahaan memproduksi

kayu lapis. Sebagai perusahaan yang berhubungan dengan kepentingan

masyarakat, PT Java Buana secara konsisten terus berupaya untuk maju sekaligus

memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitarnya,

terutama untuk menghindari isu-isu maupun sentimen negatif dari masyarakat

yang terkait dengan dampak negatif yang timbul akibat kegiatan operasional

perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul penelitian ini

yaitu "ANALISIS PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
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(CSR) TERHADAP CITRA PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PT.

JAVA BUANA)"

B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam penelitian ini penulis mempunyai alasan tertentu dalam judul.

Adapun alasan pemilihan judul tersebut adalah sebagai berikut ini.

1. Alasan subyektif

a. Belum adanya penelitian tentang pengaruh Corporate Social

Responsibility terhadap    citra perusahaan di PT. Java Buana Multindo

b. Lokasi penelitian yang strategis dan penulis sudah kenal dengan bagian

manajemen dan telah mendapatkan ijin dari bagian direksi sehingga dapat

dengan mudah mendapatkan data-data yang diperlukan penulis.

2. Alasan Obyektif

a. Ingin mengetahui dan menambah pengetahuan tentang Corporate   Social

Responsibility terhadap    citra perusahaan di PT. Java Buana Multindo

b. Ingin mengetahui ada tidaknya pengaruh pengetahuan Corporate   Social

Responsibility terhadap    citra perusahaan di PT. Java Buana Multindo.

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah digunakan agar penelitian tetap terarah, tidak

menimbulkan pengertian yang menyimpang dari pokok permasalahan. Adapun

perumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut ini.

5



1. Apakah terdapat pengaruh Corporate   Social   Responsibility yaitu

Pendidikan (X1), Kesehatan (X2), UMKM (X3), Pertanian (X4), Prasarana

(X5) dan Sosial Budaya (X6) terhadap Citra Perusahaan (Y) secara simultan?

2. Apakah terdapat pengaruh Corporate   Social   Responsibility yaitu

Pendidikan (X1) terhadap Citra Perusahaan (Y)?

3. Apakah terdapat pengaruh Corporate   Social   Responsibility yaitu

Kesehatan (X2) terhadap Citra Perusahaan (Y) ?

4. Apakah terdapat pengaruh Corporate   Social   Responsibility yaitu UMKM

(X3) terhadap Citra Perusahaan (Y) ?

5. Apakah terdapat pengaruh Corporate   Social   Responsibility yaitu

Pendidikan Pertanian (X4) terhadap Citra Perusahaan (Y) ?

6. Apakah terdapat pengaruh Corporate   Social   Responsibility yaitu

Prasarana (X5) terhadap Citra Perusahaan (Y) ?

7. Apakah terdapat pengaruh Corporate   Social   Responsibility yaitu Sosial

Budaya (X6) terhadap Citra Perusahaan (Y) ?

8. Dari ke enam variabel tersebut yaitu Pendidikan (X1), Kesehatan (X2), UMKM

(X3), Pertanian (X4), Prasarana (X5) dan Sosial Budaya (X6), variabel

manakah yang paling dominan mempengaruhi Citra Perusahaan (Y)?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, tujuan dari

penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut ini.
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1. Untuk mengetahui pengaruh Corporate   Social   Responsibility yaitu

Pendidikan (X1), Kesehatan (X2), UMKM (X3), Pertanian (X4), Prasarana

(X5) dan Sosial Budaya (X6) terhadap Citra Perusahaan (Y) secara simultan.

2. Untuk mengetahui pengaruh Corporate   Social   Responsibility yaitu

Pendidikan (X1) terhadap Citra Perusahaan (Y).

3. Untuk mengetahui pengaruh Corporate   Social   Responsibility yaitu

Kesehatan (X2) terhadap Citra Perusahaan (Y).

4. Untuk mengetahu pengaruh Corporate   Social   Responsibility yaitu

UMKM (X3) terhadap Citra Perusahaan (Y).

5. Untuk mengetahui pengaruh Corporate   Social   Responsibility yaitu

Pendidikan Pertanian (X4) terhadap Citra Perusahaan (Y).

6. Apakah terdapat pengaruh Corporate   Social   Responsibility yaitu

Prasarana (X5) terhadap Citra Perusahaan (Y).

7. Untuk mengetahui pengaruh Corporate   Social Responsibility yaitu Sosial

Budaya (X6) terhadap Citra Perusahaan (Y).

8. Dari ke enam variabel tersebut yaitu yaitu Pendidikan (X1), Kesehatan (X2),

UMKM (X3), Pertanian (X4), Prasarana (X5) dan Sosial Budaya (X6), variabel

manakah yang paling dominan mempengaruhi Citra Perusahaan (Y).

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis

mengenai   masalah  yang   akan   diteliti   di   bidang   akuntansi   manajemen,

terutama berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan citra perusahaan. Dan

7



sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Akhir Sarjana Ekonomi

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyadharma.

2. Bagi  perusahaan,   penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  masukan

berupa  saran  dan  informasi  kepada pihak manajemen perusahaan  agar

memberi perhatian lebih kepada masyarakat dan juga melibatkan mereka

dalam pengambilan keputusan.

3. Bagi pihak lain, sebagai tambahan referensi bagi yang berminat pada masalah

tanggung jawab sosial dan akuntansi manajemen.

F. Kerangka Pemikiran

Citra perusahaan diawali dengan persepsi publik dari kegiatan yang

dilakukan perusahaan yang dapat membentuk persepsi customer dari waktu ke

waktu (Gregory & Wiechmann, 2001). Terkait dengan ini, Dowling (2001)

menyatakan bahwa citra perusahaan mencerminkan persepsi publik tentang

tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan melalui tindakan pemasaran.

Lebih jauh Leblanc (2001) menggambarkan citra perusahaan sebagai kesan secara

keseluruhan dari pikiran masyarakat terhadap apa yang dilakukan perusahaan. Ini

berkaitan dengan atribut fisik dan perilaku berbagai perusahaan seperti nama

bisnis, arsitektur, berbagai macam produk atau jasa, juga termasuk di dalamnya

kegiatan CSR. Citra perusahaan dan reputasi adalah kegiatan sosial yang dibangun

melalui dua entitas yang berasal dari persepsi pelanggan seperti pendidikan,

kesehatan, usaha kecil menengah, pertanian sosial budaya maupun sarana dan

prasarana.
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Menurut Bhattacharya (2009) ketika mempersiapkan kegiatan CSR,

perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan persepsi positif terkait dengan

kualitas pelayanan dan memberikan tanggapan yang positif dari para stakeholders

perusahaan. Holmes (2001) menunjukkan bahwa jika konsumen terlibat langsung

dalam kegiatan CSR, persepsi konsumen akan lebih positif terhadap perusahaan.

Kegiatan ini dapat membantu perusahaan dalam menjalin hubungan dengan

pelanggan dan membangun loyalitas, dan ini telah terbukti memiliki substansial

positif berpengaruh pada keuntungan.

Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel

yang disusun dari berbagai teori yang telah didiskripsikan. Berdasarkan penelitian

yang berjudul Analisis Pengaruh Coprporate Social Responsibility (CSR)

Terhadap Citra Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Java Buana), maka disusun

kerangka berpikir dari judul tersebut yaitu sebagai berikuit ini.
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Gambar 1.1
Kerangka Berpikir

Variabel Independen

Variabel Dependen

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut ini.

H1 : Diduga terdapat pengaruh Corporate   Social   Responsibility yaitu

Pendidikan (X1), Kesehatan (X2), UMKM (X3), Pertanian (X4), Prasarana

(X5) dan Sosial Budaya (X6) terhadap Citra Perusahaan (Y) secara

simultan.

H2 : Diduga terdapat pengaruh Corporate Social Responsibility yaitu Pendidikan

(X1) terhadap Citra Perusahaan (Y).

PENDIDIKAN
(X1)

SOSIAL
BUDAYA

(X6)

PRASARANA
(X5)

PERTANIAN
(X4)

KESEHATAN
(X2)

UMKM
(X3) CITRA

PERUSAHAAN
(Y)
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H3. : Diduga terdapat pengaruh Corporate   Social   Responsibility yaitu yaitu

Kesehatan (X2) terhadap Citra Perusahaan (Y).

H4 : Diduga terdapat pengaruh Corporate   Social   Responsibility yaitu

UMKM (X3) terhadap Citra Perusahaan (Y).

H5 : Diduga terdapat pengaruh Corporate   Social   Responsibility yaitu

Pendidikan Pertanian (X4) terhadap Citra Perusahaan (Y).

H6 : Diduga terdapat pengaruh Corporate   Social   Responsibility yaitu

Prasarana (X5) terhadap Citra Perusahaan (Y).

H7 : Diduga terdapat pengaruh Corporate   Social   Responsibility yaitu Sosial

Budaya (X6) terhadap Citra Perusahaan (Y).

H8 : Yang paling dominan mempengaruhi Citra Perusahaan adalah Prasarana

(X5)

H. Metode Penelitian

Metode penelitiannya adalah sebagai berikut ini.

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber

aslinya yaitu PT. Java Buana Multindo. Data primer diperoleh secara

khusus dengan cara menjawab pertanyaan penelitian, dan juga dapat

diperoleh dari lapangan yang menggunakan data secara ordinal

b. Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data

yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Menurut Arikunto
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(2006:129), “Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.”

Dalam penelitian ini data diperoleh dan dikumpulkan dari responden.

Menurut Lofland dalam Moleong (2004: 157), “Sumber data utama dalam

penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan selebihnya adalah data

tambahan seperti dokumen dll.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung mengenai aktifitas atau kegiatan

usaha perusahaan.

b. Interview

Melakukan wawancara atau tanya jawab secara sepihak dengan

perusahaan.

c. Kuesioner

Penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui penyebaran

daftar pertanyaan yang disusun dengan skala likert yaitu skala yang berisi

lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut ini.

1) Jawaban Sangat Setuju = Skor 5

2) Jawaban Setuju = Skor 4

3) Jawaban Ragu-ragu = Skor 3

4) Jawaban Tidak Setuju = Skor 2

5) Jawaban Sangat Tidak Setuju = Skor 1
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I. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari objek yang akan diteliti, dalam penelitian

ini adalah masyarakat yang berada di wilayah perusahaan Java Buana Multindo

Sukoharjo, karena di daerah radius tersebut daya jangkau dengan masyarakat

sekitar lebih dekat itu artinya ketika perusahaan berdiri di area tersebut harus

benar benar bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya, Populasi di ambil 1 Desa

di mana perusahaan tersebut berada yang terdiri dari 4 RT dengan jumlah

Kepala Keluarga sebanyak 439 Kepala Keluarga.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti, dipandang

sebagai suatu pendugaan terhadap populasi, namun bukan populasi itu sendiri.

Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili

keseluruhan gejala yang diamati. Ukuran dan keragaman sampel menjadi

penentu baik tidaknya sampel yang diambil.

Pengertian sampel menurut Arikunto Suharsimi (2006:131) “ Sampel

adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.” Sedangkan menurut

Sugiyono (2010:118) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi tersebut.” Dapat disimpulkan bahwa sampel merupakan

bagian dari populasi yang mempunyai karakteristik dan sifat yang mewakili

seluruh populasi yang ada.

Dalam menentukan sampel ini dengan menggunakan rumus sebagai

berikut ini.
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N
n = (Nursalam, 2008: 94)

1 + N (d)2

Keterangan.

n = Besar Sampel

N = Besar Populasi

d = Tingkat signifikansi

Untuk menentukan besarnya sampel, maka dapat dihitung sebagai

berikut ini.

512
n =

1 + 512 (0,05)2

512
n =

1 + 1,28

512
n =

2,28

n = 224,5

Jadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 250 responden.

Teknik yang digunakan dalam menentukan sampel yaitu dengan

menggunakan teknik random sampling atau pengambilan sampel secara acak.
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J. Variabel Penelitian dan Pengukurannya

1. Variabel Penelitiannya

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu

penelitian. Dalam penelitian ada dua variabel yaitu sebagai berikut ini.

a. Variabel bebas atau independen merupakan variabel yang mempengaruhi

atau menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel terikat atau

dependen. Dalam penelitian ini ada enam variabel bebas yaitu Pendidikan

(X1), Kesehatan (X2), UMKM (X3), Pertanian (X4), Prasarana (X5) dan

Sosial Budaya (X6) dan satu variabel terikat yaitu Citra Perusahaan (Y).

Indikator variabel bebas berikut ini.

1) Pendidikan (X1)

a) Keberadaan sekolah di sekitar perusahaan

b) Konstribusi pendidikan

c) Mendidik masyarakat lokal supaya produktif

d) Memberikan beasiswa

e) Adanya pendidikan dapat mendidik anak-anak di sekitarnya

2) Kesehatan (X2)

a) Pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar

b) Tingkat kesehatan masyarakat

3) UMKM (X3)

a) Bantuan modal bagi UMKM

b) Pendidikan dan pelatihan kerja produktif

c) Pengelolaan modal kerja
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4) Pertanian (X4)

a) Bantuan modal bagi petani

b) Pendidikan dan pelatihan

c) Pengelolaan lahan produktif

5) Prasarana (X5)

a) Transportasi

b) Jembatan

c) Tempat ibadah

d) Instalasi telekomunikasi

6) Sosial Budaya (X6)

a) Kelestarian kesenian

b) Partisipasi menjaga kerukunan umat beragama

c) Partisipasi mengisi kemerdekaan

b. Variabel terikat atau dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Variabel

penelitian ini adalah Citra Perusahaan (Y).

Indikatornya adalah sebagai berikut ini.

a) Program-program CSR yang bermanfaat bagi masyarakat dan

lingkungan sekitar

b) Konstribusi kepada masyarakat melalui program pendidikan,

pelatihan

c) Reputasi perusahaan.

d) Pengembangan riset dan teknologi
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2. Teknik analisis Data

a. Uji Validitas Data

Uji validitas adalah suatu bentuk pengujian terhadap kualitas

data primer, dengan tujuan untuk mengukur sah tidaknya suatu

pertanyaan dalam penelitian (Hasyim dan Rina Anindita, 2009:92). Secara

konsep, suatu pertanyaan dianggap sah jika pertanyaan tersebut mengukur

indikator/dimensi setiap variabel yang akan diukur. Secara statistik suatu

pertanyaan dianggap sah jika memiliki nilai tertentu. Suatu instrument

dinyatakan valid apabila koefisien korelasi r hitung lebih besar

dibandingkan koefisien korelasi r table pada taraf signifikansi 1% atau

5%. Uji validitas dilakukan dengan metode korelasi product moment dari

Pearson dimana pengujian dilakukan dengan melihat angka koefisien

korelasi (rxy) yang menyatakan hubungan antara skor instrument

pertanyaan dengan skor total (item-total correlation). Adapun rumusnya

sebagai berikut:

  
     2222

xy

NN

N
r

YYXX

YXXY






Menurut Ghozali (2005:83), apabila tampilan output SPSS

terlihat bahwa korelasi antar  masing - masing indikator terhadap total skor

konstruk menunjukan nilai Signifikansi < 0,05, maka dapat disimpulkan

bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid.
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b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas artinya kesetabilan pengukuran, alat dikatakan reliabel

jika digunakan berulang-ulang nilainya sama. Sedangkan pertanyaan

dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaaan konsisten

atau stabil dari wakt ke waktu (Riyanto, 2011: 147). Menurut Sudarmanto

(2013: 81) reliabilitas instrumen menggambarkan pada kemantapan dan

keajegan alat ukur yang digunakan. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan

menghitung koefisien reliabilitas dengan menggunkan formulasi Cronbach

Alpha. Uji reliabilitas terhadap 100 orang yang menjadi sampel dengan

menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (α).

Adapun rumus Cronbach Alpha adalah sebagai berikut :

k σb
2

r11 =   ( ) ( 1- )
(k – 1) σ2

t

Keterangan:

r11 = reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir pertanyaan

σb
2 = jumlah varian butir

σt
2 = varian total

(Syarifudin, 2010: 213)

Menurut Riyanto (2011: 148) bila nilai Cronbah’s Alpha lebih ≥

konstanta (0,6), maka pernyataan reliabel. Bila nilai Cronbah’s Alpha <

konstanta (0,6), maka pertanyaan tidak reliabel. Pendapat tersebut didukung

Ghozali (2005:42) yang menyatakan suatu konstruk atau variabel dikatakan

reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60.
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3. Uji Asumsi Klasik

a. Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui korelasi antar

variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Uji

multikolinieritas dalam penelitian dapat diketahui dengan melihat angka

variance inflation factor (VIF) dan tolerance. Model regresi dikatakan

bebas dari multikolinieritas apabila memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10

b. Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji

heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Prasyarat yang harus

terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya masalah

heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dengan

menggunakan korelasi Rank Order dari Spearman. Apabila koefisien

signifikansi (nilai probalibitas) lebih besar dari Alpha yang ditetapkan (Sig

> alpha), maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal

atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data

normal atau mendekati normal. Untuk mengetahuinya adalah dengan

melihat nilai Asym Sig (2 tailed) pada variabel dependen dengan taraf
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signifikan 5 % (0,05). Suatu modal regresi memiliki distribusi normal bila

nilai Asym Sig (Z.tailed) lebih besar dari 0,05.

5. Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel

bebas terhadap variabel terikat. Adapun rumus yang digunakan adalah

sebagai berikut ini.

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+ b4X4+ b5X5+ b6X6 + e

(Widiyanto, 2002. 107)

Keterangan :

Y = Citra Perusahaan

X1 = Pendidikan

X2 = Kesehatan

X3 = UMKM

X4 = Pertanian

X5 = Prasarana

X6 = Sosial Budaya

a = konstanta

b1, … b6 = koefisien regresi

e = error/kesalahan

Analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian

ini menggunakan bantuan komputer dengan program SPSS versi 17 for

Windows.
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5 . Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh Pendidikan,

Kesehatan, UMKM, Pertanian, Prasarana, sosial budaya terhadap citra

perusahaan secara parsial.

Langkah-langkah pengujian :

1). Komposisi Hipotesis

Ho : artinya tidak terdapat pengaruh antara Pendidikan, Kesehatan,

UMKM, Pertanian, Prasarana, sosial budaya terhadap citra

perusahaan secara parsial.

Ha : artinya terdapat pengaruh antara Pendidikan, Kesehatan, UMKM,

Pertanian, Prasarana, sosial budaya terhadap citra perusahaan

secara parsial.

2). Level of signifikan (α ) = 0,05

3). Nilai t tabel = )1-k-(n:
2


t

4). Kriteria Pengujian

Ho diterima apabila -t tabel < t-hitung < t tabel

Ho ditolak apabila t hitung > t tabel   t hitung < -t tabel

Daerah ditolak Daerah ditolak

Daerah penerimaan Ho
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5). Nilai t hitung

hitungt =
Sb

b 
(Djarwanto Ps dan Subagyo, 2000 :162)

Keterangan :

b   = Koefisien regresi

 = nilainya 0

Sb  = Standart error of regretion coefisien

6) Keputusan

Apabila t hitung > t tabel maka Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh

yang signifikan secara parsial antara variabel X terhadap variabel Y

(variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen) atau

sebaliknya

6. Uji-F

Analisis uji F digunakan untuk mengetahui secara bersama-sama

antara variabel Pendidikan, Kesehatan, UMKM, Pertanian, Prasarana, sosial

budaya terhadap citra perusahaan secara bersama-sama.

1) Komposisi Hipotesis :

Ho: β1=β2 =β3 =β4 =β5 =β6 = 0  artinya tidak ada pengaruh secara

bersama-sama Pendidikan, Kesehatan, UMKM,

Pertanian, Prasarana, sosial budaya terhadap

citra perusahaan.

Ha: β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5 ≠ β6 > 0 artinya ada pengaruh secara bersama-

sama antara variabel independen Pendidikan,
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Kesehatan, UMKM, Pertanian, Prasarana, sosial

budaya terhadap citra perusahaan..

2). Level of significant (α) = 0,05

3). Menghitung Nilai F tabel

F tabel = 0,05 (k) (n – k – 1)

4). Kriteria pengujian

Ha diterima apabila F tabel < Fhitung

Ho ditolak apabila F hitung > F tabel

5). Mencari F hitung

SSR / K (Sugiyarso ; 2000 : 77)
Fhitung =

SSE / (n – 1 – K)

Keterangan:

SSR = Sum of Square Regression

SSE = Sum of Square Residual

n = jumlah data

k = banyaknya variabel

6). Keputusan

Apabila t hitung > t tabel maka Ho ditolak, artinya terdapat

pengaruh yang signifikan secara simultan/bersama-sama antara

variabel X terhadap variabel Y (variabel independent terhadap

variabel dependen) begitu sebaliknya.

Ho ditolak

Ho diterima
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7. Analisis Koefisien Determinasi (R2)

Uji R2 atau uji determinasi merupakan suatu ukuran yang

penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau

tidaknya model regresi yang terestimasi, atau dengan kata lain angka

tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi

dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi (R2) ini

mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat

diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama

dengan 0 (R2 = 0), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X

sama sekali. Sementara bila R2 = 1, artinya variasi dari Y secara

keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila R2 = 1,

maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan

demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R2

nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu.

Menurut Santoso dalam buku (Priyatno, 2008:81), Adjusted R

square adalah R square yang telah disesuaikan nilai ini selalu lebih kecil

dari R square dari angka ini bisa memiliki harga negatif, bahwa untuk

regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan Adjusted R2

sebagai koefisien determinasi.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kesimpulan hasil penelitian adalah sebagai berikut ini.

1. Ada pengaruh secara bersama-sama antara Pendidikan (X1), Kesehatan (X2),

dan UMKM (X3), Pertanian (X4), Prasarana (X5) dan Sosial Budaya (X6)

terhadap Citra Perusahaan (Y) Karyawan PT, Java Buana Multindo

Sukoharjo (Y), hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan F hitung = 13,167

> F tabel = 2,32.

2. Secara parsial ada pengaruh variabel Pendidikan (X1), Kesehatan (X2), dan

UMKM (X3), Pertanian (X4), Prasarana (X5) dan Sosial Budaya (X6) terhadap

Citra Perusahaan (Y) Karyawan PT, Java Buana Multindo Sukoharjo (Y),

dimana dari masing-masing vaiabel adalah :

a. Variabel Corporate Social Responsibility yaitu Pendidikan (X1)

berpengaruh terhadap Citra Perusahaan (Y) karena dari hasil

perhitungan t hitung 2,441 > t tabel = 1,960.

b. Variabel Corporate   Social   Responsibility yaitu Kesehatan (X2)

berpengaruh terhadap Citra Perusahaan (Y) karena hasil perhitungan t

hitung 2,037 > t tabel = 1,960.

c. Variabel Corporate   Social   Responsibility yaitu UMKM (X3)

berpengaruh terhadap Citra Perusahaan (Y) karena hasil perhitungan t

hitung 2,205 > t tabel = 1,960.
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d. Variabel Corporate   Social   Responsibility yaitu Pendidikan Pertanian

(X4) berpengaruh terhadap Citra Perusahaan (Y) karena hasil

perhitungan t hitung 2,482 > t tabel = 1,960.

e. Variabel Corporate   Social   Responsibility yaitu Prasarana (X5)

berpengaruh terhadap Citra Perusahaan (Y) hasil perhitungan t hitung

2,184 > t tabel = 1,960

f. Variabel Corporate   Social   Responsibility yaitu Sosial Budaya (X6)

berpengaruh terhadap Citra Perusahaan (Y) hasil perhitungan t hitung

2,025 > t tabel = 1,960

3. Variabel yang paling dominan mempengaruhi Citra Perusahaan adalah

Pendidikan Pertanian (X4) karena berdasarkan hasil perhitungan diketahui

nilai uji t paling besar sendiri yaitu sebesar 2,482 dan berdasarkan uji

signifikansi nilainya paling kecil sendiri yaitu 0,014.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran bagi penulis

selanjutnya, dan juga saran dari responden yang penulis rangkum sebagai

berikut ini.

1. Memperbanyak   jumlah   sampel   penelitian   dan   memperluas   lokasi

penelitian sehingga diharapkan tingkat generalisasi dari analisis akan

lebih akurat.

2. Menambahkan   variabel-variabel   lain   untuk   diuji   yang   mempunyai

pengaruh terhadap timbulnya citra perusahaan.
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3. Bagi instansi PT. Java Buana Multindo perlu lebih transaparan dalam

mengelola dana CSR karena banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui

alokasi dana CSR.

4. Publikasi pengelolaan Community Development harus diupayakan lebih

jauh.

5. Dalam  perencanaan program  CSR,  perlu  melibatkan  seluruh  aspek

masyarakat    agar    program-program    yang    dilakukan    benar-benar

bermanfaat dan tepat guna bagi masyarakat dan lingkungan.
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