
BAB III  METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena penelitian ininantinya mengolah data-data berupa angka-angka (data statistik).Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksplanatif yaitu karena penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh implementasi program CSR terhadap Kepuasan Masyarakat Pondok Pesantren Baitul Qur’an dan Panti Asuhan Al-ikhlas Baruga Pada Bank BTN Syariah Kendari. Dimana Program CSR sebagai Variabel Independen (yang mempengaruhi) dan Kepuasan Masyarakat sebagai Variabel (dipengaruhi). Penelitian ini dilaksanakan dengan cara observasi Pondok Pesantren Dan Panti Asuhan Al-Ikhlas di KC Bank BTN Syariah Kendari untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan Kepuasan Masyarakat, peneliti memberikan kuesioner kepada Masyarakat Pondok Pesantren Baitul Qur’an dan Panti Asuhan Pada KC. Bank BTN Syariah  yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait pandangan konsumen terhadap implementasi program CSR KC. Bank BTN Syariah. Kuesioner ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat pondok pesantren baitul qur’an dan panti asuhan al-ikhlas baruga dan mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atas pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh KC. Bank BTN Syariah. Selain itu, kuesioner ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat pondok pesantren baitul qur’an dan panti asuhan al-ikhlas baruga sehingga masyarakat merasa adanya kepuasan tersendiri yang ditimbulkan dari adanya implementasi program CSR KC. Bank  BTN Syariah dan pengaruhnya terhadap 



28  tingkat Kepuasan Masyarakat. 3.2 Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di KC. Bank BTN Syariah Kendari yang berlokasi di Jl. MT Haryono, Wowawanggu, Kec. Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 03561. sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Pondok Pesantren Baitul Qur’an Dan Panti Asuhan Al-ikhlas Baruga yang pernah mendapatkan program CSR dan Lembaga Bank BTN Syariah Kendari. Penelitian dilaksanakan selama bulan Agustus-September  untuk pengambilan data dan analisis data. 3.3 Populasi dan Sampel a. Populasi Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diarik kesimpulannya. Selanjutnya, Arikunto menjelaskan bahwa populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. (Arikunto, 2002) Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Pondok Pesantren Baitul Qur’an Dan Panti Asuhan Al-Ikhlas Baruga dalam hal ini masyarakat  yang pernah mendapatkan dana CSR KC. Bank BTN Syariah Kendari di kota kendari. b. Sampel Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki, dan bisa mewakili keseluruhan populasinya sehingga jumlahnya lebih sedikit dari populasi. Jumlah populasi dalam penelitian ini Masyarakat 



29  Pondok Pesantren Batul Qur’an dan Panti asuhan Al-ikhlas Baruga dikota kendari. Dalam penelitian penulis mempersempit populasi yaitu berjumlah 100 nasabah dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik slovin menurut sugiono (2011:87) Adapun penelitian ini menggunakan rumus slovin karena dalam penarikan. n= �

�������
 keterangan: n= Ukuran sampel /jumlah responden  N= Ukuran populasi E= Persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir, e=0,1 Dalam rumus slovin ada ketentuan sebagai berikut: Nilai e=0,1 (10%) untuk populasi dalam bentuk besar  Nilai e=0,2 (20%) untuk populasi dalam bentuk kecil Jadi rentang sampel yang dapat diambil dari teknik solvin adalah antara 10-20% dari populasi penelitian. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 masyarakat, sehingga persentase kelonggaran yang digunakan adalah 10% dan hasil perhtungan dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Maka untuk mengetahui sampel penelitian, dengan perhitungan sabagai barikut:  



30  n= ���
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 n = 50 berdasarkan perhitungan diatas sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini desesuikan menjadi sebanyak 50 Masyarakat Pondok Pesantren Baitul Qur’an dan Panti Asuhan Al-ikhlas Baruga. 3.4   Teknik Pengumpulan Data Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka tekni pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini diantaranya (Arkon, 2009): a. Data Primer Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau lansung melalui obyeknya. Pengumpulan data ini biasanya dilakukan dengan membagikan kesioner kepada obyek penelitian dan diisi secara lansung oleh responden. Adapun data yang diperoleh dengan cara penelitian ini meliputi : 

 Kuesioner Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Dalam hal ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada 



31  responden untuk diisi dan untuk mengetahui jawaban atau informasi mengenai Program Corpurate Social Responsibility. b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak lansung atau melalui media perantara. Data yang didapatkan dari arsip yang dimiliki organisasi/instansi, studi pustaka, penelitian terdahulu, literature dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder berupa profil perusahaan. 3.5 Variabel Penelitian Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian dapat diklasifikasikan menjadi: 1) Variabel Independen (bebas), yaitu Variabel yang menjelaskan mempengaruhi variabel lain. 2) variabel dependen (terikat), yaitu variabel yang dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel dependen. a. Variabel Dependen Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi pusat perhatian penulis. Variabel dependen adalah variabel yang nilainya tergantung pada variabel lain, dimana nilainya akan berubah jika variabel yang mempegaruhinya berubah. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepuasan Masyarakat(Y).    



32  b. Variabel independen Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik yang pengaruhnya positif ,aupun yang pengaruhnya variabel. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Program CSR (X). 3.6 Desain Penelitian  Penelitian ini menggunakan 2 variabel, antara lain pengaruh program CSR adalah variabel X (independen) sedangkan kepuasan masyarakat adalah variabel Y (dependen) maka gambar desain penelitian adalah sebagai berikut:  Gambar 3.1 Desain Penelitian Sumber: Diolah Peneliti pada Tahun 2020  



33  Hubungan Variabel X Dan Y Adapun hubungan antara variabel dalam penelitian ini yaitu program CSR variabel X (independen) sedangkan kepuasan masyarakat adalah variabel Y (dependen), dapat dilihat pada gambar berikut:   Gambar 3.2 Hubungan Variabel Sumber: Diolah Peneliti pada Tahun 2020 



34  3.7 Teknik Pengolahan Data dan SkalaPengukuran 3.7.1 Teknik Pengolahan Data Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Adapun metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Pemeriksaan data (Editing), yaiu memeriksa kelengkapan jawaban responden, meneliti konsistensi jawaban, dan menyeleksi keutuhan kuesioner sehingga data siap diproses. Proses ini bertujuan mengetahui kelayakan data guna melanjutkan analisis data penelitian pada tahap berikutnya.  b. Pembuatan Kode (Coding), yaitu pemberian kode atau tanda tertentu pada jawaban-jawaban responden setelah diedit yang bertujuan untuk memudahkan pekerjaan analisis data yang akandilakukan. c. Memasukkan Data (Tabulating) adalah proses memasukkan data yang sudah dikelompokkan dalam tabel-tabel yang mudah dipahami. Melalui tabulating, data dilapangan terlihat lebih ringkas dan dapat dibaca dengan mudah. 3.7.2 Skala Pengukuran Pengukuran indikator variabel penelitian ini menggunakan Skala Likert, yaitu dengan menyusun pertanyaan atau pernyataan yang masing- masing item diberi range skor dalam Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial. Dengan Skala Likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan 



35  sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. (Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 2007) Skala Likert menggunakan lima tingkatan jawaban sebagai berikut: Tabel 3.1 Instrumen Skala Likert No. Skala Kode Skor 1. Sangat Setuju SS 5 2. Setuju S 4 3. Kurang Setuju KS 3 4. Tidak Setuju TS 2 5. Sangat Tidak Setuju STS 1 Berdasarkan data yang diperoleh akan di uji secara statistik inferensial dengan menggunakan program SPSS For Windows versi 22. untuk mengukur tingkat pengaruh Corporate Social Rensponsibility (CSR) terhadap Kepuasan Nasabah. 3.8 Uji Validitas Dan Realibilitas a. UjiValiditas Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi, validitas adalah mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur. (Gozali, 2009) 



36  Uji validitas dalam penelitian ini digunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor setiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari tiap skor butir. Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. Syarat tersebut menurut (Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung, 2014) yang harus dipenuhi yaitu harus memiliki kriteria sebagai berikut: 
 Jika koefisien korelasi r ≥ 0,30 maka item tersebut dinyatakanvalid. 
 Jika koefisien korelasi r ≤ 0,30 maka item tersebut dinyatakan tidak valid. Uji validitas instrumen dapat menggunakan rumus korelasi. Rumus kolerasi berdasarkan Pearson Product Moment adalah sebagai berikut :  Keterangan: r = KoefisienKorelasi ∑x = Jumlah Skor keseluruhan untuk item pertanyaan variabelx ∑y = Jumlah Skor keseluruhan untuk item pertanyaan variabel x  n = Banyaknya sampel b. UjiRealibilitas Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Gozali, 2009). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jawaban responden terhadap pertanyaan ini dikatakan reliabel jika masing -masing 



37   pertanyaan dijawab secara konsisten atau jawaban tidak boleh acak oleh karena masing-masing pertanyaan hendak mengukur hal yang sama. Jika jawaban terhadap indikator ini acak (tidak konsisten), maka dapat dikatakan bahwa tidak reliabel (Gozali, 2009). Dengan kata lain uji reliabilitas dalam penelitian ini adalah sehubungan dengan pertanyaan apakah alat ukur (instrumen) dapat digunakan oleh peneliti lain secara berulang – ulang dengan hasil pengukuran yang sama pada tingkat kepercayaan (significance level) sebesar α = 0,05. Untuk menghasilakn indeks atau angka koefisien reliabilitas akan digunakan program SPSS For Windows versi 22. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai Alpha Cronbach sebesar > 0,60 (Solimun, 2002: 27). dengan rumus sebagai berikut:  Keterangan: a = Koefisien Reliabilitas AlphaCronbach S2 = Varians skorkeseluruhan 

�
�       = Varians masing-masing item 3.9 Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji t dan uji-F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila nilai residual yang dihasilkan tidak 



38  terdistribusi secara normal, maka uji statistik menjadi tidak valid. Cara untuk mendeteksi apakah variabel terdistribusi secara normalitas, yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar dalam pengujian normalitas ini adalah : a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Apabila pendeteksian normalitas hanya dengan cara melihat grafik, maka hasil yang didapat akan menyesatkan karena kemungkinan ketidak hati-hatian secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik menunjukan ketidak normalan dalam pendistribusian. Oleh sebab itu, pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji statistik. Uji statistik yang digunakan adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis :  H₀ : Data residual berdistribusi normal apabila nilai signifikan > 5% (0,05) Ha : Data residual tidak berdistribusi normal apabila nilai signifikan < 5% (0,05) 3.10 Uji Multikolineritas Multikolonearitas adalah situasi adanya variabel-variabel bebas diantara satu sama lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut : 



39  1. Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. 2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (di atas 0,95), maka merupakan indikasi adanya multikolonieritas. 3. Melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 3.11 Uji Autokorelasi  Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian ini akan menggunakan Uji Durbin Watson. Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen. Hasil hipotesis yang diuji adalah : Ho : tidak ada autokorelasi ( r=0 ) Ha : ada autokorelasi ( r≠0 )   



40  3.12  Uji Heteroskedastisitas  Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dan residual menghasilkan tetap dari satu pengamatan ke pengamatan lain, maka disebut Homoskedasitisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak heteroskedastisitas atau dengan kata lain terjadinya Homoskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunakan ngrafik plot Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  3.13  Metode Analisis Data a. Analisis Regresi Linear Sederhana Analisis regresi linear sederhana atau dalam bahas inggris disebut dengan nama simple linear regression  digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel bebas atau variabel independent atau variabel precictor atau variabel X terhadap variabel tergantung atau variabel dependen atau variabel terikat atau variabel Y. syarat kelayakan yang harus terpenuhi saat kita menggunakan regresi linear sederhana adalah:  



41  1. Jumlah sampel yang digunakan harus sama  2. Jumlah variabel bebas (x) adalah 1 (satu) 3. Nilai residual harus berdistribusi normal  4. Terdapat hubungan yang linear antara antara variabel bebas (x) dengan variabel tergantung (y) 5. Tidak terjadi gaejala hereroskedatisitas 6. Tidak terjadi gejala outokorelasi (Untuk data time series)  3.14 Uji Hipotesis Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan dua uji, yang pertama adalah uji t (parsial) dan yang kedua adalah uji f (simultan). Penjelasan mengenai uji t dan uji f adalah sebagai berikut: a. Uji Parsial (Ujit) Uji statistik t disebut juga uji signifikasi individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya adalah sebagai berikut : Ho : b1=0 artinya tanggung jawab ekonomis secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepuasan masyarkat Ha : b1≠0 artinya tanggung jawab ekonomis secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan masyarkat Ho :b2=0  artinya tanggung jawab legal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat Ha : b2≠0  artinya tanggung jawab legal secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan masyarkat Ho : b3=0  artinya tanggung jawab etis secara parsial



42   tidak berpengaruh terhadap kepuasan masyarkat Ha : b3≠0 artinya tanggung jawab etis secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat Ho : b4 = 0   artinya Tanggung Jawab Filantropis secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat Ha : b4 ≠ 0        artinya Tanggung Jawab Filantropis secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan masyarkat Pengujian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu dengan membandingkan ttabel dan thitung. Masing-masing thasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan ttabel yang diperoleh dengan menggunakan taraf nyata 0,05. Berikut ini rumus untuk menguji signifikansi dari koefisien korelasi yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
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 Dimana :  t = Tingkat signifikan (t hitung) yang selanjutnya dibandingkan denganttabel r = Koefisienkorelasi n = Banyaknya sampel Distribusi t ini ditentukan dengan cara t = n-k-1 . Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut : 



43   H0 ditolak jika α < 0,05 dan thitung>ttabel 
 H0 diterima jika α > 0,05 dan thitung< ttabel Apabila H0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat suatu pengaruh tidak signifikan, sedangkan apabila H0 ditolak maka pengaruh variabel independen terhadap dependen adalahsignifikan. Kemudian menentukan model keputusan dengan menggunakan statistik Uji t, dengan melihat asumsi sebagai berikut : 
 Interval keyakinan α =0.05 
 Derajat kebebasan =n-2 
 Dilihat hasilttabel Hasil hipotesis thitung dibandingkan dengan ttabel dengan kriteria uji sebagai berikut: 
 Jika thitung> ttabel pada α= 5 % maka Ho ditolak dan H1 diterima (berpengaruh) 
 Jika thitung< ttabel α = 5 % maka Ho diterima dan H1 ditolak (tidak berpengaruh) b. Uji Simultan (UjiF) Uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikasi pengaruh tanggung jawab ekonomis, legal, etis, dan filantropis terhadap kepuasan nasabah secara simultan dan parsial. 



44  Menurut Sugiyono dirumuskan sebagai berikut: (Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung, 2014) 
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 Keterangan: R2 = Koefisiendeterminasi k = Jumlah variabelindependen n = Jumlah anggota data ataukasus F hasil perhitungan ini dibandingkan dengan yang diperoleh dengan menggunakan tingkat resiko atau signifikan level 5% atau dengan degree freedom = (k ; n-k) dengan kriterian sebagai berikut: - ditolak jika α > atau nilai sig <α - diterima jika α < atau nilai sig >α Jika terjadi penerimaan, maka dapat diartikan tidak berpengaruh signifikan model regresi berganda yang diperoleh sehingga mengakibatkan tidak signifikan pula pengaruh dari variabel-variabel bebas bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Adapun yang menjadi hipotesis nol dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : - H0 : β1 = β2 = β3 = 0 : tidak berpengaruhsignifikan - Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0 : terdapat pengaruh yangsignifikan 

 Penetapan tingkatsignifikansi Pegujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (α=0) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95. Dalam 



45  ilmu-ilmu sosial tingkat signifikansi 0,05 sudah lazim digunakan karena dianggap cukup tepat untuk mewakili hubungan antar-variabel yang diteliti. 
 Penetapan kriteria penerimaan dan penolakanhipotesis - Ho diterima jika Fhitung ≤Ftabel - Definisi Ho ditolak jika Fhitung>Ftabel 3.15  DefinisiOperasional Batasan operasional variabel merupakan pendefiinisian dari srangkaian variabel yang digunakan dalam penulisan. Hal ini perlu agar ada kesamaan makna atas suatu variabel yang mungkin mempunyai makna ganda(Hamid,2010) Dalam penelitian ini, variabel yang diguanakan adalah program Corporate Social Responsibility (CSR) (X) sebagai variabel Independen sedangkan kepuasan masyarakat (Y) sebagai variabel dependen. Variabel- variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Variabel Corporate Social Responsibility (CSR)(X) Menurut Wibisono (2007) CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersaman dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah



46  a. Tanggungjawab Ekonomi : Menuntut perusahaan untuk produktif dan memproduksi barang dan jasa yang diinginkan oleh masyarakat secara keseluruhan. b. Tangtgung jawab Hukum (legal responsibility) : Menuntut perusahaan untuk mengikuti seperangkat tanggungjawab hukum (legal) dalam menjalankan kegiatanbisnisnya. c. Tanggungjawab Moral dan Etika : Menuntut perusahaan untuk mengikuti dan mengakui tata nilai danetika. d. Tanggungjawab sosial/Philanthropic : Menuntut perusahaan untuk secara proaktif terlibat dalam kegiatang-kegiatan yang menguntungkan bagi masyarakat diluar tanggungjawab ekonomi, hukum danetikanya.  b. Variabel Kepuasan Masyarakat(Y) Kotler (2010: 16), kepuasan pelanggan adalah  tingkatan dimana anggapan kinerja (percevid performance) produk akan sesuai dengan harapan seorang pelanggan. Kinerja produk yang jauh lebih rendah dibandingkan harapanpelanggan, maka pembelinya tidak puas, sebaliknya bila kinerja sesuai denganharapan atau melebihi harapan, pembelinya merasa puas atau merasa amatgembira. Terkait dengan perbankan maka nasabah akan memilih bank yang mampu untuk memberikan kepuasan, baik itu dalam aktivitas layanan maupundalam fitur-fitur produk yangditawarkan. Kepuasan Masyarakat adalah tingkatan dimana anggapan kinerja (percevid performance) produk akan sesuai dengan harapan seorang pelanggan. Bila kinerja produk jauh lebih rendah dibandingkan harapan 



47  pelanggan, pembelinya tidak puas. Sebaliknya bila kinerja sesuai dengan harapan atau melebihi harapan, pembelinya merasa puas atau merasa amat. Berdsarakan definisi konsep kepuasan Masyarakat tersebut, penelitian ini akan mengidentifikasi tingkat keberhasilan Suatu Bank dalam memberikan pelayanan yang memuaskan kepada Masyarakat. Adapun untuk mengukur kepuasan masyarakat digunakan dimensi pemasaran relantionship marketing, costumer  superior service, uncontional guaratees, penanganan keluhan yang efisien, dan peningkatan kinerja perusahaan (Freddy,2002).   


