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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Relevan 

Penelitian mengenai CSR telah banyak dilakukan oleh penelitian-

penelitian terdahulu, dalam penelitian ini penulis akan mencantumkan beberapa 

hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. 

1. Syarifa Rahmi (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh 

Implementasi Corporate Sosial Responsibility dan Citra Perbankan 

Terhadap Loyalitas Nasabah dengan Sikap Nasabah Sebagai Intervening 

(studi kasus nasabah penerima CSR Bank Negara Syariah Cabang 

Padang) Terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara variabel 

Corporate Sosial Responsibility (X1) dan citra bank (X2) terhadap sikap 

nasabah (Y) secara simultan. 

2. Septian Diyah Nursanti (2016) Pengaruh implementasi Corporate Social 

Responsibility dan citra perbankan terhadap loyalitas nasabah (studi 

kasus PT. Bank Rakyat Indonesia syariah kantor cabang pembantu 

ungaran) Variabel Implementasi Corporate Social Responsibility dan 

Citra Perbankan bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Loyalitas Nasabah. 

3. Fetria Eka Yudiana (2016) analisis corporate social responsibility, 

loyalitas nasabah, corporate image dan kepuasan nasabah pada perbankan 

syariah Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap corporate image. Penerapan CSR 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. 
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Corporate image/citra perbankan mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas nasabah, Kepuasan nasabah mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah, Penerapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) mempunyai pengaruh positif 

namun belum signifikan terhadap loyalitas nasabah. 

4. Rykanita Pri Ramadhani H. US (2014) Implementasi Corporate Social 

Responsibility Terhadap Kepercayaan Dan Loyalitas Nasabah Ditinjau 

Dari Perspektif Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah 

Cabang Makassar) CSR berpengaruh terhadap kepercayaan dan loyalitas 

dari perspektif syariah. 

5. Eti Susilawati (2012) Implementasi Corporate Social Responsibility 

(CSR) serta pengaruhnya terhadap citra dan kepercayaan pada Bank 

Syariah (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Semarang) Corporate 

Social Responsibility (CSR) berpengaruh signifikan terhadap citra Bank 

Syariah dan kepercayaan nasabah. 

Dari kelima penelitian yang telah dipaparkan di atas merupakan penelitian 

yang berkaitan dengan penelitian yang di susun oleh peneliti. Peneliti-peneliti 

terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

yakni peneliti meneliti tentang Implementasi CSR terhadap Citra Bank. Di mana 

pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui ada tidaknya hubungan antara CSR 

terhadap Citra Bank ketika CSR di implementasikan di Bank Muamalat Cabang 

Kendari serta apa sajakah bentuk-betuk dari program CSR yang ada di Bank 

Muamalat Cabang Kendari. Selain itu yang menjadi perbedaan ini dengan lima 
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penelitian terdahulu yakni lokasi dan tehnik anilisis data yang berbeda-beda, serta 

penelitian menggunakan tiga sampai empat variabel dan menggunakan regresi 

linear berganda.  

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menguji pengaruh CSR 

Terhadap Citra Bank dan menggunakan metode kuantitatif. 

B. Landasan Teori 

1. Teori Pengaruh  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengaruh adalah yang ada 

atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan atau perbuatan seseorang.
1
 

Winarno Surahmad mendefinisikan pengaruh adalah kekuatan yang 

muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat 

memberikan perubahan terdapat apa-apa yang ada di sekelilingnya.
2
 

Menurut Kartono dan Dali Gulo mendefinisikan pengaruh sebagai 

kekuatan yang timbul oleh suatu masyarakat yang mempengaruhi sikap, 

pendirian dan perilaku seseorang.
3
 

Menurut Wiryanto, pengaruh adalah tokoh formal dan informal di 

masyarakat yang memiliki ciri-ciri kosmopolitan, inovatif, kompeten, dan 

aksesibel dibandingkan dengan pihak yang dipengaruhi.
4
 

                                                             
1
 Hasan Alwi, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan 

Nasional Balai Pustaka, 2005), h.849 

 
2
 Winarno Surakhmad, Pengantar penelitian Ilmiah Dasar (Bandung : Tekhnik Tarsito, 

1982), h.7 

 
3
 James Drever, Kamus Psikologi (Jakarta : Bina Aksara, 1986), h.226 

 
4
 https://Pengaruh-menurut para ahli.blogspot.co.id/2014/09 html. di akses 28 /01/2018 

https://pengaruh/
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Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari 

sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam 

sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya.
5
 

Jadi, dari pendapat-pendapat tersebut dapat penulis simpulkan bahwa 

pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik 

itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam  sehingga 

mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya. 

2. Teori Implementasi 

Menurut Guntur Setiawan implementasi adalah perluasan aktivitas 

yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk  

mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. 
6
 

Menurut Nurdin Usman implementasi adalah bermuara pada aktivitas, 

aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan 

sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai 

tujuan kegiatan.
7
 

Menurut Van Meter dan Van Horm implementasi adalah tindakan-

tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat 

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang 

telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
8
 

                                                             
5
 http://yosiabdiantindaon.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-pengauh.hmtl, diakses pada 

12 februari 2018 
 

6
Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi pembangunan (Bandung : Remaja 

Rosdakarya Offset, 2004), h.39 

 
7
 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum ( Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada,2002), h.70 

 
8
 Abdul Wahab solichin, Analisis kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi 

Kebijaksanaan Negara (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h.65. 
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Menurut Hanifa Harsono, Implementasi adalah suatu proses untuk 

melaksanakan kebijkan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam 

administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penempurnaan suatu 

progam.
9
 

Menurut dan Sebastiar, Implementasi adalah pelaksanaan keputusan 

kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula 

berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting 

atau keputusan badan peradilan.
10

  

Jadi, dari pendapat-pendapat tersebut dapat penulis simpulkan bahwa 

implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah 

disepakati dalam suatu kebijakan, tindakan tersebut dilakukan oleh individu, 

swasta, pejabat pemerintah ataupun publik untuk mencapi suatu tujuan. 

3. Teori Corporate Social Responsibility (CSR) 

Menurut Wibisono CSR adalah tanggung jawab perusahaan kepada 

para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak 

negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi 

sosial dan lingkungan (triple botom line) dalam rangka mencapai tujuan 

pembangunan berkelanjutan.
11

 

Menurut Kotler dan Lee kegiatan CSR semata-mata merupakan 

komitmen perusahaan secara sukarela untuk turut meningkatkan 

                                                             
9
 Hanifa Harsono, Implementasi Kebijakan dan Politik  (Jakarta: Rineka Citra, 2002), h. 67 

10
Op.cit, h. 68 

11
 Wibisono, Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responbility) (Gresik : 

Fascho Publishing, 2007), h.8 
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kesejahteraan komunitas dan bukan merupakan aktivitas bisnis yang 

diwajibkan oleh hukum dan perundang-undang ketenaga kerjaan.
12

  

Menurut Prastowo & Huda, CSR adalah mekanisme alami sebuah 

perusahaan untuk “membersihkan” Keuntungan-keuntungan besar yang 

diperoleh. Sebagaimana diketahui cara-cara perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan kadang-kadang merugikan orang lain, baik itu yang tidak 

disengaja apalagi yang disengaja.
13

 

Menurut Hadi, definisi tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate 

Social Responsibility) merupakan satu bentuk tindakan yang berangkat dari 

pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, 

yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut 

keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar 

dan masyarakat secara lebih luas.
14

  

Menurut Archie B Carroll, Tanggung jawab sosial perusahaan dapat 

dilihat berdasarkan empat jenjang (ekonomis, hukum, etis, dan philantropis) 

yang meupakan suatu kesatuan.
15

 

Jadi, dari pendapat-pendapat tersebut dapat penulis simpulkan bahwa 

CSR merupakan upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk 

meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif 

                                                             
 

12
 Ismail solihin, Corporate Social Responbility : From Charity To Sustainability 

(Jakarta: Salemba Empat, 2009), h.5. 
13

 Prastowo dan Huda, Corporate Social Responsibility,Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis 

(Yogyakarta: Samudera Biru, 2011) h.17. 
14

 Hadi N, Corporate Social Responsibility (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) h. 94 
15

 Archie B Carroll, The pyramid Of Corporate Social Responsibility to the Moral, vol.34 

No.4 (manajement Of Organizational stakeholders: Business Hoizons, 1991), h. 42 
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operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, 

sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. 

a. Pengertian CSR 

Secara implisit, definisi tersebut berarti mengajak perusahaan untuk 

bersungguh-sungguh dalam upaaya memberikan manfaat atas 

kehadirannya bagi umat manusia saat ini. Meminimalkan dampak negatif 

adalah bagian dari usaha memberikan manfaat di masa yang akan datang. 

Dalam memberikan manfaat, perusahaan perlu memiliki proriatas 

dan strategi. Salah satu proritas penting adalah eksistensi perusahaan itu 

sendiri untuk menjadi lembaga bisnis berkelanjutan (kemampuan 

menghasilkan laba jangka panjang). Hal ini tentunya akan menjadi tujuan 

yang strategis. Kemampuan menghasilkan laba jangka panjang hanya akan 

terealisasi jika kehadiran perusahaan dapat berguna dan di dukung oleh 

stakeholder. Dukungan stakeholder akan terwujud jika dampak negatif 

pada ranah sosial, ekonomi, dan lingkungan bukan hanya dapat di 

minimalisir, tetapi justru dapat memberikan dampak positif yang besar 

bagi stakeholder.
16

 

b. Pentingnya CSR 

Ada beberapa hal yang mendorong perlunya keterlibatan 

perusahaan dalam program CSR antara lain:
17

 

                                                             
16 Nurdizal M. Rachman, Asep Efendi dan Emir Wicaksana, Panduan Lengkap CSR 

(Jakarta : Penebar Swadaya, 2011), h. 15-16 
17

Eti Susilawati,”Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Serta Pengaruhnya 

Terhadap Citra Dan Kepercayaan Pada Bank Syariah (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang 

Semarang)”,skripsi (Semarang : Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2012), h. 30-31. 
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1) Kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin berubah, untuk 

menghadapi persaingan bisnis yang sangat ketat agar tetap bisa survive, 

maka perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan 

semata, melainkan harus peka terhadap kebutuhan dan harapan 

masyarakat yang selalu berubah. 

2) Terbatasnya sumber daya alam, dengan adanya sumber daya alam yang 

sangat terbatas, maka usaha perbankan syariah juga harus 

menggunakannya SDA seefisien mungkin. 

3) Menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik, CSR yang 

diimplementasikan bank syariah akan memberikan kesejaheraan 

masyarakat yang lebih merata dan memberikan lingkungan sosial yang 

seimbang. 

4) Mengimbangi antara tanggung jawab dan kekuasaan, bisnis sangat 

mempengaruhi lingkungan, konsumen, kondisi masyarakat, kehidupan 

moral dan budaya masyarakat. Maka, kekuasaan yang sangat besar ini 

harus diimbangi dengan program tanggung jawab sosial agar kekusaan 

yang tak terbatas bisa dikendalikan. 

5) Keuntungan jangka panjang, keterlibatan sosial merupakan nilai yang 

sangat positif bagi perkembangan dan kelangsungan jangka panjang. 

Karena bank syariah yang bersangkutan akan mendapatkan citra positif 

dimata masyarakat. Tidak bisa disangkal lagi, bahwa bisnis akan tetap 

bertahan jika kepentingan semua pihak dapat diperhatikan dan 

terpenuhi. 
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c. Tahap-Tahap Penerapan CSR 

Menurut Wibisono terdapat beberapa tahapan menerapkan Social 

Responsibility sebagai berikut:
18

  

a) Tahap Perencanaan, Pada tahap ini ada tiga langkah utama yaitu :  

1) Awareness Building merupakan langkah awal untuk membangun 

kesadaran mengenai pentingnya Corporate Social Responsibility dan 

komitmen manajemen. Upaya ini dapat dilakukan melalui seminar, 

lokakarya, diskusi elompok, dan lain-lain.  

2) Corporate Social Responsibility Assessement merupakan upaya 

untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-

aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-

langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang 

kondusif bagi penerapan Corporate Social Responsibility secara 

efektif.  

3) Corporate Social Responsibility Manual Building Langkah 

selanjutnya yaitu hasil assessement merupakan dasar untuk 

penyusunan manual atau pedoman implementasi Corporate Social 

Responsibility. Upaya yang mesti dilakukan diantara lain 

bencmarking, menggali dari referensi atau bagi perusahaan yang 

ingin langkah instan, penyusunan manual ini dapat dilakukan dengan 

meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan.  

                                                             
18

 Wibisono, Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responbility) (Gresik 

: Fascho Publishing, 2007), h.127 
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b) Tahap Implementasi ini terdiri dari tiga langkah utama yaitu sosialisasi, 

pelaksanaan, dan internalisasi. Sosialisasi diperlukan untuk 

memperkenalkan pada komponen perusahaan mengenai berbagai aspek 

yang terkait dengan implementasi Corporate Social Responsibility 

khususnya mengenai pedoman penerapan Corporate Social 

Responsibility. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada dasarnya 

harus sejalan dengan pedoman Corporate Social Responsibility yang 

ada, berdasar roadmap yang telah disusun. Sedangkan internalisasi 

adalah tahap jangka panjang. Internalisasi mencakup upaya-upaya 

untuk memperkenalkan Corporate Social Responsibility di dalam 

seluruh proses bisnis perusahaan. Dengan semikian dapat dinyatakan 

bahwa penerapan Corporate Social Responsibility bukan hanya sekedar 

kosmetik namun telah menjadi strategi perusahaan. 

c) Tahap Evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara konsisten dari 

waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektifitas penerapan 

Corporate Social Responsibility.  

d) Pelaporan dilakukan dalam rangka membangun sistem informasi baik 

untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan 

keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.  

d. Indikator Implementasi Corporate Social Responsibility 

Menurut Archie B Carroll indikator Corporate Social 

Responsibility terbagi menjadi empat kategori sebagai berikut :
19

  

                                                             
19

 Archie B Carroll, The pyramid Of Corporate Social Responsibility to the Moral,vol.34 

No.4 (manajement Of Organizational stakeholders: Business Hoizons, 1991), h. 42 



20 
 

 

1) Economic Responsibilities, merupakan tanggung jawab sosial utama 

perusahaan karena lembaga bisnis terdiri atas aktivitas ekonomi yang 

memiliki tanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa yang 

sesuai keinginan masyarakat dan di jual secara menguntungkan, semua 

lembaga bisnis pasti seperti ini. Produk merupakan bentuk penawaran 

organisasi jasa yang ditunjukan untuk mencapai tujuan organisasi 

melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Produk yang 

ditawarkan bank pada umumnya berkaitan dengan aktivitas menyimpan 

dana seperti tabungan, asuransi, dan deposito, serta menyalurkan dana 

seperti kredit rumah dan kredit kendaraan. 

2) Legal Responsibilities, tanggung jawab hukum dari sebuah perusahaan 

atau korporasi untuk menyelenggarakan kegiatan atau aktivitas 

bisnisnya sesuai dengan hukum dan bermain sesuai aturan yang telah di 

tetapkan oleh pemerintah. Hukum yang ditetapkan tersebut dipahami 

sebagai pandangan moral masyarakat yang di kodifikasikan (the 

codificationof society’s moral view).  

3) Ethical Responsibilities, tanggung jawab ini mewajibkan perusahaan 

untuk melakukan apa yang benar, adil dan wajar bahkan ketika mereka 

tidak diharuskan untuk melakukannya oleh kerangka hukum. Tanggung 

jawab etis melahirkan harapan umum yang dapat diharapkan oleh 

masyarakat, dimana ekspektasi tersebut diatas ekspektasi tanggung 

jawab ekonomi dan hukum. 
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4) Philantropic Responsibilities, masyarakat mengharapkan keberadaan 

perusahaan dapat memberikan manfaat bagi mereka. Ekspektasi 

masyarakat tersebut terpenuhi oleh perusahaan melalui berbagai 

program yang bersifat filantropis atau tindakan sukarela untuk 

kepentingan publik. 

Terkait dengan implementasi keempat unsur tanggung jawab di atas, dapat 

digambarkan dalam sebuah hierarki sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Piramida CSR 

 

              Sumber : Archie B Carrol 

 

Piramida tersebut secara jelas menunjukan bahwa implementasi 

CSR masih didominasi oleh tanggung jawab ekonomi (profit oriented) 

sebagai prasyarat agar dapat melakukan CSR yang lain. Setingkat di atas 

tanggung jawab ekonomi adalah tanggung jawab legal yang menuntut 

perusahaan menaati hukum yang berlaku. Level selanjutnya yaitu 

tanggung jawab etis yaitu tanggung jawab terhadap sejumlah peraturan 

Philantropic 
Responsibility 

Ethical 
Responsibility 

Legal Responsibility 

Economic Responsibility 
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tidak tertulis dengan memperhatikan adat, nilai, kepercayaan, dan sistem 

yang berlaku. Bank syariah harus dapat mengedepankan unsur kebenaran, 

keadilan dan keseimbangan. Level paling tinggi yaitu tanggung jawab 

filantropi. Aktifitas filantropi adalah bentuk iktikad baik bank syariah 

untuk memberikan manfaat bagi komunitas, peningkatan kualitas 

kehidupan dan taraf kesejahteraan sosial. 

e. CSR Dalam Perspektif Islam 

Corporate Social Resposibility dalam Islam bukanlah sesuatu yang 

baru, tanggung jawab sosial sangat sering disebutkan dalam al-Qur’an. 

Salah satu diantaranya dijelaskan dalam Surah al-Baqarah 205 :
20

 

                                                                                                                           

Terjemahan : 

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk 

mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan 

binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”.  

 

Ayat di atas menggambarkan secara nyata bagaimana Islam sangat 

memperhatikan kelesatarian alam. Segala usaha dalam bentuk bisnis 

maupun non bisnis harus mampu melestarikan alam sebagai bentuk 

pertangungjawaban sosial. CSR pada dasarnya merupakan konsep berbagi 

atau saling membantu antara manusia dengan harta atau profit oleh suatu 

korporat.
21

 Implementasi CSR sudah diterapkan sejak kekhalifaan 

                                                             
20  Al-Qur'an Indonesia http://quran-id.com diakses 10/01/2018 
21 Rykanita Pri Ramadhani H. US, Implementasi Corporate Social Responsibility 

Terhadap Kepercayaan dan Loyalitas Nasabah Ditinjau Dari Perspektif Syariah (studi kasus pada 

pt bank bni syariah cabang makassar), skripsi (Makassar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN 

Alauddin Makassar, 2014), h. 27 

http://quran-id.com/
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Rasulullah, selama masa hidup Rasululllah selalu menyediakan bantuan 

keuangan kepada fakir miskin dari baitul mal. 

Dalam prespektif Islam, CSR termasuk dalam etika bisnis dimana 

Islam menganjurkan ketika melakukan bisnis haruslah diikuti dengan 

tanggungjawab sosial kepada orang lain, agar bisnis yang dijalankan tidak 

merugikan orang-orang sekitar. Terdapat beberapa prinsip yang sebetulnya 

menggambarkan adanya hubungan antara manusia dan Penciptanya, yaitu 

Allah SWT. Prinsip-prinsip ini adalah berbagi dengan adil, rahmatan lil 

alamin (rahmat bagi seluruh alam), dan maslahah (kepentingan 

masyarakat). 

Corporate Social Responsibility dalam prespektif Islam berasal dari 

prinsip-prinsip inti dalam al-Qur’an. Ada tiga prinsip utama dalam al 

Qur’an yang menjadi dasar dalam CSR, yaitu:
22

 (1) Kekhalifaan manusia 

dimuka bumi; (2) Akuntabilitas Ilahi dan (3) Kewajiban manusia untuk 

mencegah kejahatan dan memerintahkan kebaikan. Prisip kekhalifaan 

manusia menjelaskan bahwa manusia adalah wakil Allah dimuka bumi, 

sehingga segala isi bumi ini adalah kepemilikan Allah manusia hanya 

dititip sebagai penjaga amanah. Prinsip akuntanbilitas ilahi merupakan 

impliksi dari prinsip kekhalifaan manusia dimana manusia sebagai wakil 

Allah di bumi, sehingga manusia diwajibkan bertanggung jawab atas 

segala yang diamanahkan Allah kepada manusia. Kemudian untuk prinsip 

ketiga manusia memiliki kewajiban untuk mencegah kejahatan dan 

                                                             
22 Ibid h. 29 
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memerintahkan kepada kebaikan dikarenakan manusia sebagai wakil Allah 

yang harus mempertanggungjawabkan seluruh amanah ini. 

4. Teori Citra 

Menurut Sangadji & Sopiah, mendefinisikan citra sebagai jumlah 

dari gambaran-gambaran, kesan-kesan, dan keyakinan-keyakinan yang 

dimiliki seseorang terhadap suatu objek.
23

 

Menurut G Sach dan Elvinaro Ardiyanto citra adalah pengetahuan 

mengenai kita dan sikap-sikap terhadap kita yang mempunyai kelompok-

kelompok yang berbeda.
24

 

Menurut Shirley Harrison, definisi citra perusahaan merupakan 

informasi lengkap mengenai perusahaan di benak konsumen.
25

 

Menurut Susanto, citra adalah persepsi masyarakat terhadap 

perusahaan.
26

 

Menurut Kotler, citra adalah seperangkat keyakinan, ide, dan kesan 

yang dimiliki seseorang terhadap suatu objek.
27

 

Jadi, dari pendapat-pendapat tersebut dapat penulis simpulkan bahwa 

citra dapat diartikan sebagai gambaran yang didapat oleh lingkungan disekitar 

atau pihak lain sebagai hasil dari pengalaman dan pengetahuan tentang suatu 

objek.  
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a. Pengertian citra 

Citra merupakan seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang 

dimiliki oleh seseorang terhadap suatu objek. Mengembangkan citra yang 

kuat membutuhkan kreatifitas dan kerja keras. Citra tidak dapat 

ditanamkan dalam pikiran manusia dalam semalam atau disebarkan 

melalui media masa. Sebaliknya, citra itu harus disampaikan melalui tiap 

sarana komunikasi yang tersedia dan disebarkan secara terus-menerus. 

Untuk berhasil memperoleh dan mempertahankan konsumenmya maka 

perusahaan harus berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan produk 

dengan memiliki citra merek (brand image) yang positif di mata konsumen. 

Dengan menampilkan produk yang memiliki citra merek yang positif dapat 

mempertinggi kepercayaan konsumen terhadap produknya dan mendorong 

konsumen semakin lama akan menjadi konsumen yang loyal terhadap 

produknya tersebut. Citra merupakan image yang terbentuk dimasyarakat 

(konsumen/pelanggan) tentang baik buruknya perusahaan.28 

b. Pentingnya Citra 

Pentingnya citra perusahaan sebagai berikut :
29

  

1) Menceritakan harapan bersama kampanye pemasaran eksternal. Citra 

positif memberikan kemudahan perusahaan untuk berkomunikasi dan 

mencapai tujuan secara efektif sedangkan citra negatif sebaliknya.  

2) Sebagai penyaring yang mempengaruhi persepsi pada kegiatan 

perusahaan. Citra positif menjadi pelindung terhadap kesalahan kecil, 

                                                             
28
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Promosi Terhadap Keputusan Pembelian”, Skripsi (Jakarta : Ekonomi Dan Bisnis Uin Syarif 

Hidayatullah,2013), hlm.20-21 
29 Op.cit., h. 333 
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kualitas teknis atau fungsional. Sedangkan citra negatif dapat 

memperbesar kesalahan tersebut.  

3) Sebagai fungsi dari pengalaman dan harapan konsumen atas kualitas 

pelayanan perusahaan.  

4) Mempunyai pengaruh penting terhadap manajemen atau dampak 

internal. Citra perusahaan yang kurang jelas dan nyata mempengaruhi 

sikap karyawan perusahaan.  

c. Macam-Macam Citra Perbankan  

Ada beberapa macam citra yang dikenal dalam aktivitas antara 

perusahaan dengan masyarakat menurut Frank Jefkins di antaranya:30 

1) Mirror Image (citra bayangan) 

Citra ini melekat pada orang dalam atau anggota-anggota 

organisasi (biasanya adalah pemimpinnya) mengenai anggapan pihak luar 

tentang organisasinya. Dalam kalimat lain, citra bayangan adalah citra 

yang dianut oleh orang dalam mengenai padangan luar, terhadap 

organisasinya. Citra ini seringkali tidak tepat, bahkan sekedar ilusi, 

sebagai akibat dari tidak memadainya informasi, pengetahuan ataupun 

pemahaman yang dimiliki oleh kalangan dalam organisasi itu mengenai 

pendapat atau pandangan pihak-pihak luar. Dalam situasi yang biasa, 

sering muncul fantasi semua orang menyukai. 
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2) Current Image (citra yang berlaku) 

Citra yang berlaku adalah suatu citra atau pandanagn yang 

dianut oleh pihak-pihak luar mengenai suatu organisasi. Citra ini 

sepenuhnya ditentukan oleh banyak sedikitnya informasi yang dimiliki 

oleh mereka yang mempercayainya. 

a) Multiple Image (citra majemuk) Yaitu adanya image yang bermacam-

macam dari publiknya terhadap organisasi tertentu yang ditimbulkan 

oleh mereka yang mewakili organisasi kita dengan tingkah laku yang 

berbeda-beda atau tidak seirama dengan tujuan atau asas organisasi. 

b) Corporate Image (citra perusahaan) Yang dimaksud dengan citra 

perusahaan adalah citra dari suatu organisasi secara keseluruhan, jadi 

bukan sekedar citra atas produk dan pelayanannya. 

c) Wish Image (citra yang diharapkan) adalah suatu citra yang diinginkan 

oleh pihak manajemen atau suatu organisasi. Citra yang diharapkan 

biasanya dumuskan dan diterapkan untuk suatu yang relatif baru, Ketika 

khalayak belum memiliki informasi yang memadai mengenainya. 

d. Proses Pembentukan Citra 

Citra adalah kesan yang diperoleh berdasarkan seseorang berdasakan 

pengetahuan dan pengertian tentang fakta-fakta atau kenyataan. Untuk 

mengetahui nilai citra perlu menelaah persepsi dan sikap seseorang terhadap 

citra organisasi tersebut. Semua sikap bersumber pada organisasi kognitif, 

pada informasi dan pengetahuan yang kita miliki. Citra berbentuk berdasarkan 

pengetahuan dan informasi-informasi yang diterima seseorang. Proses 
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pembentukan citra dalam struktur kognitif yang diikuti seseorang. Proses 

pembentukan citra dalam struktur kognitif sebagai berikut: 

           Gambar 2.2 

           Model Pembentukan Citra 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber: Soemirat dan Ardianto
31

 

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa stimulus adalah input 

yang diberikan kemudian di proses melalui pola piker tentang sesuatu yang 

di percaya dapat memepengaruhi persepsi, motivasi dan sikap mereka 

sehingga akhirnya menghasilkan output yaitu berupa respon atau perilaku 

tertentu. 

e. Indikator Citra 

Menurut Shiley Harrison informasi yang lengkap mengenai citra 

perusahaan meliputi empat elemen sebagai berikut:
32

 

a. Personality, keseluruhan karakteristik perusahaan yang di pahami 

public sasaan seperti perusahaan yang dapat di percaya, perusahaan 

yang mempunyai tanggung jawab sosial. 

b. Reputation, hal yang telah dilakukan perusahaan dan di yakini public 

sasaran berdasarkan pengalaman sendiri maupun pihak lain seperti 

kinerja keamanan tranksaksi seluruh bank. 

                                                             
31

 Soemirat dan Ardianto, Dasar-Dasar relation (Bandung: Rosdakarya, 2007), h. 115 
32 Ibid, h. 61 
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c. Value, nilai-nilai yang dimiliki perusahaan dengan kata lain budaya 

perusahaan seperti sikap manajemen yang peduli terhadap pelanggan, 

karyawan yang capat tanggap terhadap permintaan maupun keluhan 

pelanggan. 

d. Corporate Indentity, komponen-komponen yang mempermudah 

pengenalan public sasaran terhadap perusahaan seperti logo, warna, dan 

slogan. 

C. Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu konklusi yang sifatnya masih sementara atau 

pernyataan berdasarkan pada pengetahuan tertentu yang masih lemah dan harus 

dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian, hipotesa merupakan dugaan 

sementara yang nantinya akan di uji dan dibuktikan kebenarannya melalui analisa 

data. Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, landasan teori, 

kerangka pemikiran teoritis, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
33

 

Ha    :  Variabel CSR berpengaruh secara signifikan terhadap Citra perusahaan di 

kalangan masyarakat penerima CSR Bank Muamalat Cabang Kendari 

D. Kerangka Berfikir 

Kerangka pemikiran merupakan pondasi tempat proyek penelitian secara 

keseluruhan yang didasarkan.
34

 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

permasalahan tentang CSR pengaruhnya terhadap citra Bank Muamalat. Adapun 

kerangka piker dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.3 

Kerangka Befikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Implementasi Corporate Sosial Responsibility (CSR) Terhadap Citra 

(Image)  Bank  (Studi PT. Bank Muamalat Tbk. Cabang Kendari) 
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