
6  BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Relevan 1). A. Arsyad, Sudarijati dan D. Gemini (2017), dengan judul “ Program Corpurate Social Responsibility (CSR) dan strateginya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat serta dampak sosial masyarakat”. Tujuan penelitian untuk menentukan pengaruh persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap CSR dan dampaknya terhadap social ekonomi diKabupaten Bogor. Koesioner di distribusikan kepada 250 responden. Skala likert digunakan sebelum dilakukan pengujian dengan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program CSR perusahaan di Kabupaten Bogor sudah cukup efektif. Persepsi dan kepuasan masyarakat mempunyai pengaruh secara simultan dan parsial terhadap CSR. Adapun kegiatan CSR bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, kenaikan keinginan dan kebutuhan dasar manusia serta keamanan mempunyai pengaruh secara simultan terhadap social ekonomi masyarakat. Sedangkan secara parsial pendidikan tidak mempunyai pengaruh terhadap social ekonomi masyarakat. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang kepuasan masyarakat dalam program Corporate Social Responsibility (CSR). Sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang dilakukan A. Arsyad, Sudarijati dan Geemina dengan kuiseoner di distribusikan 250 responden dan menggunkan analisis regresi linear berganda sedangkan penilian ini menggunkan regresi linear sederhana dengan responden 50. 



7  2). Bahtiar Effendi (2019), dengan judul “pengaruh Implementasi Program Corpurate Social Responsibility Terhadap Kepuasan Mayarakat ( Studi kasus Pada PT. Krakatau Steel, Tbk. Di Kota Cilegon)”. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat terkait implementasi program corporate social responsibility di PT. Krakatau Stell, Tbk Kota Cilegon. Target khusus penelitian ini menguji secara empiris pengaruh implementasi program corporate social responsibility yang di representasika nmelalui kinerja ekonomi, kinerja social dan kinerja lingkungan terhadap kepuasan masyarakat PT. Krakatau Steel, Tbk. Kota Cilegon. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari Jawaban atas pertanyaan melalui kuesioner yang diberikan kepada responden. Responden dalam penelitian ini yaitu masyarakat Kecamatan Citangkil yang berlokasi disekitar PT. Krakatau Steel,  Tbk. Dan Memperoleh manfaat atas program Corporate Social Responsibility. Analisis data dilakukan denganan alisisregresi berganda. Kinerja ekonomi (EKO) berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan masyarakat (KMA) dengan tingkat signifikansi berada dibawah 5% atau 0,05 yakni α = 0,001 dan kinerja social (SOS) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepuasan masyarakat (KMA) dengan tingkat signifikansi berada diatas 5%a tau 0,05 yaitu α = 0,721serta kinerja lingkungan (LING) berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan masyarakat (KMA) dengan tingkat signifikansi berada dibawah 5% atau 0,05 yaitu α = 0,009. Selanjutnya implementasi program CSR secara simultan melalui kinerja ekonomi (EKO), kinerja social (SOS) dan kinerja lingkungan (LING) terbukti 



8  berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan masyarakat dengan tingkat signifikansi berada dibawah 5% atau, 05 yaitu α = 0,00 Persamaannya yaitu menggunakan Variabel Corpurate Social ResponSibility, sebagai independen dan  Variabel kepuasan masyarakat sebagai dependen sedangkan perbedaannya terletak pada analisis linear beganda, sedangakan penelitian ini menggunkan analisis linear sederhana. 3). Sudarjati (2012), dengan judul “Analisis Pengaruh Persepsi Dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Corpurate Social Responsibility (CSR)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap CSR diKecematan Cituereup, Kabupaten Bogor. Bentuk penelitian ini adalah penelitian verifikatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kueisioner kepada 100 responden, observasi dan wawancara. Analisis data penelitian mengcakup uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, serta uji signifikansi secara ujisimultan dan parsial. Dalam menerapkan CSR, perusahaan umumnya melibatkan partisipasi masyarakat, baik sebagai objek maupun subjek program CSR. Hasil penelitianmenunjukan bahwa persepsi masyarakat dan kepuasan masyarakat juga mempunyai hubungan positif dan sangat kuat dengan CSR. Persamaan dalam penelitian yang dibuat Sudarijati (2012) dengan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji tentang Corporate Social Responsibility (CSR), sedangkan perbedaannya yaitu sudarijati (2012) menggunakan variabel persepsi masyarakat, Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden, sedangkan responden dalam 



9  penelitian ini  menggunakan penyebaran kuesioner dengan 50 responden. 4). Sutami, Alfitri dan M. Yazid (2018) dengan judul “Evaluasi program Corpurate Social ResponSibility PT Medco E&P Indonesia: studi Tingkat kepuasan Masyarakat Terhadap Program Bibit Karet Organik Dikecematan Bts-Ulu Kabupaten musi Rawas”. Penelitian ini dilakulan di enam desa yang berada diKecamatan BTS-ULU Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap program bibit karetorganik (BUKOR) yang dikembangkan oleh PTM edco E&P Indonesia. Program BUKOR sendiri sejatinya Merupakan bentuk dari program CSR (Corporate Social Responsibility) PT Medco E&P Indonesia. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi Penelitian adalah semua masyarakat peserta program BUKOR dienam desa yaitu Desa Sungai Naek, Desa Sungai Bonot, Desa Pangkalan Tarum, Desa Gunung Kembang, Desa Lubuh Pauh, dan Desa Pelawe yang diketahui sebanyak 159 orang. Sampel diambil sebanyak 50% dari total populasi dan disesuaikan dengan jumlah masyarakat dari masing-masing desa sehingga di dapat jumlah sampel sebanyak 81 orang. Teknik pengumpulan data yang dipakaia dalah dokumentasi danang ket. Hasil penelitian mengungkap bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap program BUKOR dienam desa lokasi penelitian masuk dalam kategori puas dan sangat puas. Tingkat kepuasan masyarakat dalam kategori puaster dapat diDesa Sungai Naek, Desa Sungai Bonot, Desa Pangkalan Tarum, Desa Gunung Kembang. Sedangkan tingkat kepuasan masyarakat dengan 



10  kategori sangat puas terdapat pada Desa Lubuh Pauh, dan Desa Pelawe. Perbedaan dalam penelitian yang dibuat Sultami, Alfitri dan M. Yazid (2018), penelitian terletak pada lokasi PT Medco E&A sedangakan dalam  penelitian ini dilakukan diBank BTN Syariah Kendari. persamaan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji tentang program Corpurate Social Responsibility. 5).  Usailan Oemar dan Zulpaidah (2016), deangan judul “ Analisis Pengaruh Corpurate Social Reponsibility (CSR) Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada PT. Kirana Musi Persada” Corpurate Social Reponsibility (CSR) menempatkan perusahaan sebagai agen perubahan yang mana tidak hanya berorientasi pada keutungan yang maksimal, tetapi juga membawa sosial dan moral tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan, termaksud masyarakat yang tinggal disekitar perusahaan. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh CSR terhadap kepuasan masyarakat di PT. Kirana Musi Persada Sekayu. Kedua variabel yang digunakan adalah CSR itu sendiri dan kepuasan masyarakat yang dikembangkan dalam beberapa indikator. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan CSR terhadap kepuasan masyarakat orang yang tinggal disekitar PT. Kirana Musi Persada Sekayu. Persamaan dalam penelitian yang dibuat Usailan Oemar dan Zulpaidah (2016) dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang variabel program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai variabel independen dan kepuasan masyarakat sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian Usailan Oemar dan Zulpaidah 



11  (2016) terletak di PT. Kirana Musi Persada Sekayu, sedangkan dalam penelitian ini terletak di Bank BTN Syariah Kendari. 2.2 Kajian Teori 2.2.1 Teori Corporate Social Responsibility (CSR)  Menurut  William G. Nickels, James M. Mchugh, Susan M. Mc Hugh (2009: 128- 138) dalam NINDRI HASTUTI (2016) mendefinisikan Tanggung jawab Sosial Korporat (Corporate Social Responsibility-CSR) sebagai perhatian bisnis terhadap kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab ini didasarkan pada perhatian perusahaan bagi kesejahteraan semua pemangku kepentingan tidak hanya pemiliknya. Untuk melihat tanggung jawab sosial pada para pemangku kepentingan terhadap bisnis, meliputi: a). Tanggung jawab terhadap pelanggan Satu tanggung jawab bisnis adalah untuk memuaskan pelanggan dengan menawarkan barang dan jasa yang bernilai nyata. b). Tanggung jawab terhadap investor c). Tanggung jawab terhadap karyawan Perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan lapangan pekerjaan jika mereka ingin tumbuh. Jika sebuah perusahaan memperlakukan karyawanya dengan rasa hormat, mereka biasanya juga akan menghormati perusahaan. Satu cara sebuah perusahaan dapat menampilkan komitmen dan perhatian adalah dengan memberi gaji dan tunjangan yang membantu mereka menjangkau tujuan-tujuan pribadi mereka. d). Tanggung jawab terhadap Masyarakat dan Lingkungan Satu tanggung jawab utama dari bisnis terhadap masyarakat adalah untuk menciptakan 



12  kemakmuran baru. Bisnis juga sebagian bertanggung jawab untuk meningkatkan keadilan sosial. Menurut (Kast, 2003) Tanggung jawab sosial (Social Responsibility) sebagai bentuk keterlibatan dari organisasi dalam upaya mengatasi kelaparan dan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan tunjangan untuk pendidikan dan kesenian. Hal ini didasari pemikiran bahwa semua organisasi adalah sistem yang bergantung pada lingkungannya dan karena ketergantungan itulah maka suatu organisasi perlu memperhatikan pandangan dan harapan masyarakat.  (CSR) is about how companiesmanage the business processes to produce an overall positive impactto society. Definisi ini pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana mengelola perusahaan baik sebagian maupun keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungannya. Perusahaan harus mampu mengelola operasi bisnisnya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan (Hadi, 2011). Yusuf Wibisono (2007) dalam The word business council for suistainable development (WBCSD) memberi definisi continuing commitment by businessto behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of  life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large. Definisi tersebut dapat diartikan sebagai komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroprasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.   



13  (Suharto, 2009) mengemukakan pendapatnya mengenai definisi (CSR). (CSR) merupakan kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat danprofesional. Pendapat lain menurut (Ardianto & Elvinaro, 2011) yang mengemukanan pendapatnya mengenai pengertian (CSR). (CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memerhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap beberapa aspek yaitu :  a. Aspek ekonomis b. Aspek social c. Aspek lingkungan. Definisi menurut ISO 26000 dalam (Prastowo dan Huda 2011) adalah: “Responsibility of organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behavior that contributes to sustainable development, including health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behavior; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationship.” Terjemahan bebasnya: (Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatanya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang 



14  sejalan dengan pembangunan berkelanjutan termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan; sejalan dengan hukum yang ditetapkan dengan normanorma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh) (Prastowo dan Huda2011:101). Walupun perumusan ISO 26000 tidak berpretensi untuk menyediakan definisi tunggal, setidaknya kalangan korporasi dan stakeholder yang berkepentingan tentang CSR dapat menghargai jerih paya perumus ISO 26000 yang telah bekrja selama bertahun-tahun. Sehingga, definisi CSR pada ISO 26000 ini setidaknya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menerapkan CSR dengan baik. Hal yang menarik, bahwa ISO 26000 menegaskan tanggung jawab sosial (social responsibility/SR) tidak hanya berkaitan dengan perusahaan saja sebagaimana yang dikenal CSR selama ini. Tetapi, setiap organisasi yang memiliki dampak atas kebijakan-kebijakannya terutama terhadap lingkungan dan masyarakat, direkomendasikan untuk menjalankan CSR (Prastowo dan Huda 2011:101). 2.2.2 Indikator CSR (Carol & Arcie B, 1991) mengemukakan konsep piramida CSR, yaitu konsep yang memberikan alasan teoritis dan logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan CSR. a. Tanggung Jawab Ekonomis (economicresponsibility) Kata kuncinya adalah: make a profit. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus bertahan dan berkembang. 



15  b. Tanggung Jawab Legal (legalresponsibility) Kata kuncinya: obey the law. Perusahaan harus taat hukum. perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkanpemerintah. c. Tanggung Jawab Etis (ethicalresponsibility) Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil, dan fair. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan. Kata kuncinya: be ethical. d. Tanggung Jawab Filantropis (philanthropicresponsibility) perusahaan dituntut untuk memberi kontribusi yang mampu memberi kontribusi sehingga dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas kehidupan semua pihak. Kata kuncinya: be a good citizen. Pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yakni kepada perusahaandan kepada publik yang kini dikenal dengan istilah non-fiduciaryresponsibility. 2.2.3 Teori Kepuasan Masyarakat  Zulfi Ahaditya Arif Nugraheni 2015 Tingkat kepuasan seseorang pelanggan dapat dilihat dari nilai produk atau jasa yang diberikan oleh instansi. Nilai tersebut ditentukan oleh berbagai faktor-faktor kualitas pelayanan. Kebutuhan pelanggan terhadap produk atau jasa didasarkan atas beberapa karakteristik. Karakteristik tersebut merupakan harapan pelanggan. Pemenuhan harapan pelanggan adalah tugas instansi dalam memberikan produk berupa pelayanan yang terbaik. Parasuraman, et al., (Fandy Tjiptono, 2004: 690) mengidentifikasi sepuluh dimensi kualitas, yaitu: 



16  a. Reliability, mencangkup dua hal pokok, yaitu konsistensi kerja (performance) dan kemampuan untuk dipercaya (dependability). Hal ini berarti perusahaan memberikan jasanya secara tepat semennjak saat pertama (right the frist time). Selain itu juga berarti bahwa perusahaan yang bersangkutan memenuhi janjinya, misalnya menyampaikan janjinya sesuai dengan jadwal yang disepakati. b. Responsiveness, yaitu kemauan atau kesiapan para karyawan untuk memberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan c. Competence, artinya setiap orang dalam suatu perusahaan memiliki ketrampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memeerikan jasa tertentu d. Access, meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. Hal ini berarti lokasi fasilitas jasa yang mudah dijangkau, waktu menunggu yang tidak terlalu lama, saluran komunikasi perusahaan mudah dihubungi, dan lain-lain. e. Courtesy, meliputi sikap sopan santun, respek, perhatian, dan keramahan yang dimiliki para contact personnel(seperti resepsionis, operator telepon, dan lain-lain) f. Communication, artinya memberikan informasi kepada pelanggan dalam bahasa yang mereka pahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan g. Credibility, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya.Kredibilitas mencangkup nama perusahaan, reputasi perusahaan, karakteristik pribadi contact personnel, dan interaksi pelanggan h. Security, yaitu aman dari bahaya, risiko, atau keragu-raguan. Aspek ini 



17  meliputi keamanan secara fisik (physical safety), keamanan finansial (financial security), dan kerahasiaan (confidentiality) i. Understanding/Knowing the Customer, yaitu usaha untuk memahami kebutuhan pelanggan j. Tangibles, yaitu bukti fisik dari jasa, bisa berupa fasilitas fisik, peralatan yang dipegunakan, representasi fisik dari jasa (misalnya kartu kredit plastik). Kepuasan masyarakat dalam konteks penelitian ini disetarakan dengan kepuasan pelanggan dalam bidang konsumen dan pelayanan. Masyarakat dianggap sebagai konsumen atau penerima manfaat dari pelaksanan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Menurut Tjiptono (2008) kepuasan atau ketidak puasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidak puasan (disconfirmation) yang dirasakan antara harapan sebelumnya atau harapan kinerja lainnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah memakainya. Kuswandi (2004) Secara umum, kepuasan pelanggan (customer satisfaction)  adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil)terhadap ekspektasi mereka. Jika kinerja gagal memenuhi ekspektasi, pelanggan akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi, pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi ekspektasi maka pelanggan akan sangat puas (Kotler & Keller, 2003). Menurut, Schisffman dan Kanuk (2004) kepuasan pelanggan merupakan perasaan seseorang terhadap kinerja dari suatu produk yang dirasakan dan diharapkannya. Maka tidaklah mengherankan jika perusahaan menjadi terosebsi untuk menciptakan kepuasan pelanggan, mengingat hubungannya yang 



18  sangat erat dengan kesetiaan pelanggan, pangsa pasar dan keuntungan. Menurut (Zeithaml & Bitner, 2000)definisi kepuasan adalah: Respon atau tanggapan konsumen mengenai pemenuhan kebutuhan. Kepuasan merupakan penilaian mengenai ciri atau keistimewaan produk atau jasa, atau produk itu sendiri, yang menyedia kantingkat kesenangan konsumen berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi konsumen. Menurut (Yamit, 2005) “Kepuasankonsumen merupakan evaluasi purna beli atau hasil evaluasi setelah membandingkan apayang dirasakan dengan harapannya”.Dalam konsep kepuasan konsumen, terdapat dua elemen yang mempengaruhi yaitu harapan dan kinerja. Menurut Kotler (1997 : 116) dalam ANITA RAHAYU 2005 bahwa kualitas harus dimulai dari kebutuhan konsumen dan berakhir pada persepsi konsumen. Persepsi konsumen terhadap kualitas layanan itu sendiri merupakan penilaian menyeluruh konsumen atas keunggulan suatu layanan. Terdapat 5 (lima) determinan kualitas jasa yang dapat dirincikan sebagai berikut :  a. Keandalan (reliability), yaitu kemampuan untuk melaksanakan jasa yang  dijanjikan dengan tepat dan terpercaya.  b. Ketanggapan (responsiveness), yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan  dan memberikan jasa dengan cepat c. Keyakinan (confidence), yaitu pengetahuan dan kesopanan pegawai serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan atau “assurance” d. Empati (emphaty), yaitu syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi  pelanggan.   



19  e. Berwujud (tangible), yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan media komunikasi. Menurut (Irawan & Handi, 2002) Kepuasan pelanggan ditentukan oleh presepsi pelanggan atas performance produk atau jasa dalam memenuhi harapan pelanggan. Pelanggan sangat puas apabila harapannya terpenuhi atau sangat akan puas jika harapan pelanggan terlampaui. Ada lima driver utama kepuasan masyarakat yang menjadi factor-faktor pendorong kepuasan pelanggan yaitu: a. Kualitas produk Pelanggan puas kalau setelah membeli dan menggunakan produk tersebut, ternyata kualitas produknya baik. Kualitas produk adalah dimensi yang global dan paling tidak ada 6 elemen dari kualitas produk, yaitu performance, durability, feature, reability, consistency dan design. b. Harga Untuk pelanggan yang sensitif, biasanya harga yang murah adalah sumber kepuasan yang penting karena mereka akan mendapatkan value for money yang tinggi. Komponen harga ini relatif tidak penting bagi mereka yang tidak sensitif terhadapharga. c. Service quality Service quality sangat bergantung pada tiga hal, yaitu sistem, teknologi, dan manusia.Kepuasan terhadap kualitas pelayanan biasanya sulit ditiru. Ada lima dimensi service quality, yaitu reability, responsiveness, assurance, empathy dantangible.  



20  d. Emotionalfactor Pelanggan bisa lebih puas kerena emotional value yang diberikan brand dari produk yang dibelinya. e. Kemudahan Pelanggan akan semakin puas apabila dalam mendapatkan produk atau pelayanan relatif mudah, nyaman dan efisien.(Wahyuni, 2008) 2.2.4 Indikator Kepuasan Masyarakat Menurut Freddy Rangkuti dalam (Wahyuni, 2008), untuk meraih dan meningkatkan kepuasan pelanggan terdapat lima dimensi, yaitu: a. Pemasaran relationshipmarketing Dalam dimensi ini transaksi antara pembeli dan penjual berlanjut setelah pejualan selesai, dengan kata lain dijalani kemitraan dengan pelanggan secara terus-menerus yang pada akhirnya akan menimbulkan kesetiaan pelanggan sehingga terjadi bisnis ulang. b. Customer superiorservice Pada dimensi ini akan menawarkan pelayanan yang lebih baik dari pada pesaing, dana yang besar, sumber daya manusia yang handal dan uasaha yang gigih diperlukan agar perusahaan dapat menciptakan pelayanan yangsuperior. c. Unconditionalguarantees Memberikan garansi atau jaminan istimewa secara mutlak yang dirancang untuk meringankan resiko atau kerugian dipihak pelanggan, garansi tersebut menjanjikan kualitas prima dan kepuasan pelanggan yang optimal 



21  d. Penanganan keluhan yangefisien Proses penanganan keluhan pelanggan yang efektif dimulai dari identifikasi dan penentuan sumber masalah yang menyebabkan pelanggan tidak merasa puas dan mengeluh. e. Peningkatan kinerja perusahaan Perusahaan menetapkan cara yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara berkesinambungan, memberikan pendidikan dan pelatihan komunikasi, salesmanship dan public relations kepada pihak manajemen dan karyawan, memasukkan pelanggan kedalam sistim penilaian prestasi karyawan. 2.3 Grand Teori 1). Teori Corporate Social Responsibility (CSR) Indikator yang digunakan dalam variabel X (program CSR) adalah dalam (Carol & Arcie B, 1991) mengemukakan konsep CSR, yaitu konsep yang memberikan alasan teoritis dan logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan CSR, yaitu: a. Tanggung Jawab Ekonomis (economicresponsibility) Kata kuncinya adalah: make a profit. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus bertahan dan berkembang. b. Anggung Jawab Legal (legal responsibility) Kata kuncinya: obey the law. Perusahaan harus taat hukum. perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkanpemerintah. 



22  c. Tanggung Jawab Etis (ethicalresponsibility) Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil, dan fair. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan. Kata kuncinya: be ethical. d. Tanggung Jawab Filantropis (philanthropicresponsibility) perusahaan dituntut untuk memberi kontribusi yang mampu memberi kontribusi sehingga dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas kehidupan semua pihak. Kata kuncinya: be a good citizen. Pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yakni kepada perusahaandan kepada publik yang kini dikenal dengan istilah non-fiduciary responsibility.  2). Teori Kepuasan Masyarakat Indicator yang digunakan variabel Y (kepuasan masyarakat) adalah menurut Freddy Rangkuti dalam (Wahyuni, 2008), untuk meraih dan meningkatkan kepuasan masyarakat terdapat lima dimensi, yaitu: a. Pemasaran relationship marketing Dalam dimensi ini transaksi antara pembeli dan penjual berlanjut setelah pejualan selesai, dengan kata lain dijalani kemitraan dengan pelanggan secara terus-menerus yang pada akhirnya akan menimbulkan kesetiaan pelanggan sehingga terjadi bisnis ulang. b. Customer superior service Pada dimensi ini akan menawarkan pelayanan yang lebih baik dari pada pesaing, dana yang besar, sumber daya manusia yang handal dan uasaha 



23  yang gigih diperlukan agar perusahaan dapat menciptakan pelayanan yang superior. c. Unconditional guarantees Memberikan garansi atau jaminan istimewa secara mutlak yang dirancang untuk meringankan resiko atau kerugian dipihak pelanggan, garansi tersebut menjanjikan kualitas prima dan kepuasan pelanggan yang optimal e. Penanganan keluhan yangefisien Proses penanganan keluhan pelanggan yang efektif dimulai dari identifikasi dan penentuan sumber masalah yang menyebabkan pelanggan tidak merasa puas dan mengeluh. f. Peningkatan kinerja perusahaan Perusahaan menetapkan cara yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara berkesinambungan, memberikan pendidikan dan pelatihan komunikasi, salesmanship dan public relations kepada pihak manajemen dan karyawan, memasukkan pelanggan kedalam sistim penilaian prestasi karyawan. 2.4 Hipotesis Penelitian Pengertian hipotesis menurut Muri Yusuf (2015) hipotesis ialah kesimpulan sementara yang belumfinal atau suatu jawaban yang sifatnya sementara dan merupakan konstruk penelititerhadap masalah penelitian, yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Kebenaran dugaan tersebut harus dibuktikan dengan cara penyelidikanilmiah. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dalam penelitian ini adalah Diduga Corporate Social Responsibility Berpengaruh 



24  Signifikan Terhadap kepuasan Masyarakat Pondok Pesantren Baitul Qur’an Dan Panti asuhan Al-ikhlas baruga. H1 : Diduga Corpurate Social Responsibility Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepuasan Masyarakat Pondok Pesantren Dan Panti Asuhan Al-ikhlas Baruga. 2.5 Kerangka Pikir Menurut (Zeithaml & Bitner, 2000) definisi kepuasan adalah : Respon atau tanggapan konsumen mengenai pemenuhan kebutuhan. Kepuasan merupakan penilaian mengenai ciri atau keistimewaan produk atau jasa, atau produk itu sendiri, yang menyediakan tingkat kesenangan konsumen berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi konsumen.  Bank BTN Syariah adalah salah satu Bank Syariah yang telah berkomitmen untuk menerapkan metode CSR. Bank BTN Syariah menyadari bahwa CSR adalah hal yang penting dalam mendukung tumbuh kembang sebuah bank. Kendala yang masih banyak ditemukan di lapangan dalam pelaksanaan CSR adalah, SDM yang kompeten, distribusi kegiatan serta penentuan target, dan pemahaman mengenai pelaksanaan di lapangan. (Carol & Arcie B, 1991) mengemukakan konsep piramida CSR, yaitu konsep yang memberikan alasan teoritis dan logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan CSR adalah sebagai berikut: Tanggung Jawab Ekonomis (economic responsibility), Tanggung Jawab Legal (legal responsibility), Tanggung Jawab Etis (ethical responsibility), dan Tanggung  Jawab Filantropis (philanthropic responsibility.Pengertian hipotesismenurut Muri Yusuf (2015) hipotesis ialah kesimpulan sementara yang belumfinal  atau 



25  suatujawabanyangsifatnyasementaradanmerupakankonstruk Peneliti terhadap masalah penelitian, yang menyatakan hubungan antara dua variabel ataulebih. Hipotesis dalam penelitian ini adalah Diduga Corporate Responsibility Berpengaruh Signifikan Terhadap Nasabah Kepuasan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masayarakat Pondok Pesantren Baitul Qur’an Dan Panti Asuhan Al-Ikhals Baruga Kota Kendari. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau langsung menemui objeknya dan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melaluli media perantara. Sedangkan teknik pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan kuesioner untuk memperoleh informasi dari responden, dengan menggunakan rumus slovin. Analisis yang digunakan untuk menilai variabilitas Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai variabel independen yang mempunyai empat indikator dengan kepuasan kerja sebagai variabel dependen adalah dengan menggunankan analisis regresi linier sederhana. Regresi juga dapat menilai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen (Gozali, 2009).Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan dua uji, yang pertama adalah uji t (parsial) dan yang kedua adalah uji f (simultan). Menurut uraian dari tinjauan pustaka di atas maka peneliti bisa membuat suatu kerangka pemikiran dari penelitian ini. Kerangka pemikiran tersebut adalah sebagai berikut : 



26   Gambar 2.1 Kerangka Pikir Sumber: Diolah peneliti pada tahun2020  


