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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teoritik 

1. Peran Pemerintah 

Dalam setiap sistem perekonomian, apakah sistem perekonomian kapitalis 

atau sistem perekonomian sosialis, pemerintah senantiasa mempunyai peranan 

yang penting.Peranan pemerintah yang sangat besar dalam sistem perekonomian 

sosialis dan sangat terbatas dalam sistem perekonomian kapitalis murni seperti 

dalam sistem kapitalis yang dikemukakan oleh Adam Smith. Adam Smith 

mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi: 

1) Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan 

pertahanan. 

2) Fungsi pemerintah untuk meyelenggarakan peradilan. 

3) Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak 

disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan, dam-dam 

dan sebagainya. 

Dapat dipahami bahwa dengan kemajuan-kemajuan dan perkembangan di 

setiap negara, tidak ada satu pun negara kapitalis di dunia ini yang melaksanakan 

sistem kapitalis murni. Dalam dunia modern, pemerintah diharapkan peranannnya 

semakin besar mengatur jalannya perekonomian. 
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Adam Smith, konseptor sistem kapitalis murni, mengemukakan ideologinya karena dia 

menganggap bahwa dalam perekonomian kapitalis, setiap individu yang paling tahu apa 

yang paling baik bagi dirinya, sehingga dia akan melaksanakan apa yang dianggap 

terbaik bagi dirinya sendiri. Prinsip kebebasan 

ekonomi dalam prakek menghadapi perbenturan kepentingan, karena tidak adanya 

koordinasi yang menimbulkan harmonis dalam kepentingan masing-masing 

individu. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, 

memperbaiki atau mengarahkan aktivitas sektor swasta. Dalam perekonomain 

moden, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan besar, yaitu: 

1) Peranan alokasi 

2) Peranan distribusi, dan 

3) Peranan stabilisasi. 

2. Dasar Pengertian BUMN 

Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh 

kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa 

perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi 

masyarakat. 

Berdasarkan undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) adalah : 

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan  badan usaha yang seluruh atau 

sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung 

yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 
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2. Perusahaan perseroan, yang selanjutnya disebut persero, adalah BUMN yang 

berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau 

paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik 

Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. 

3. Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.  

Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN 

bersumber dari ; 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

b. Kapasitas cadangan. 

c. Sumber lainnya 

4. Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi. 

5. Pengawasan BUMN dilakukan oleh komisaris dan Dewan Pengawas 

2.1.  Maksud dan Tujuan Pendirian BUMN  

Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada 

umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. 

2. Mengejar keuntungan 

3. Meyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa 

yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. 

4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh 

sektor swasta dan koperasi. 

5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan 

ekonomi lemah, koperasi dan masyrakat. 
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2.2.  Jenis-Jenis BUMN 

Adapun jenis-jenis BUMN adalah sebagai berikut. 

a. Persero 

b. Perusahaan Jawatan (Perjan) 

c. Perusahaan Umum (Perum) 

2.3. Manfaat BUMN 

Adapun manfaat dari pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Memberi kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh berbagai alat 

pemenuhan kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa. 

2. Membuka dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk angkatan kerja. 

3. Mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa yang merupakan kebutuhan 

masyarakat banyak oleh sekelompok pengusaha swasta yang bermodal kuat. 

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi komoditi ekspor sebagai sumber 

devisa,baik migas maupun non migas. 

5. Menghimpun dana untuk mengisi kas negara,yang selanjutnya dipergunakan untuk 

memajukan dan mengembangkan perekonomian negara. 

3. CSR (Corporate Social Responsibility)  

Menurut Robin dan Reidenbach dalam Engel, dkk (1995) terdapat kontrak sosial di 

antara perusahaan dan masyarakat.  Kontrak tersebut mencantumkan tanggung jawab 

untuk menanggapi secara serius seperangkat hubungan yang diterima secara umum, 
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kewajiban dan tugas yang berhubungan dengan dampak perusahaan pada kesejahteraan 

masyarakat. 

3.1. Definisi CSR (Corporate Social Responsibility) 

World Business Council For Sustainable Development (WBSCD) dalam Wibisono 

(2007) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitment 

berkelanjutan dari bisnis untuk berperilaku etis dan berkontribusi bagi pembangunan 

ekonomi, sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawannya baserta keluarganya, 

serta masyarakat lokal ataupun masyarakat luas. 

Turker (2008) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social 

Responsibility) merupakan tanggung jawab yang meliputi tanggung jawab ekonomi, 

tanggung jawab hukum, tanggung jawab etika, dan discretionary responsibilities.  

Karena itu, CSR dapat didefinisikan sebagai perilaku perusahaan yang bertujuan untuk 

mempengaruhi secara positif para pemangku kepentingan dan melampaui kepentingan 

ekonomi (Turker, 2008).  Sedangkan Solihin (2009) mendefinisikan Corporate Social 

Responsibility adalah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan 

komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber 

daya perusahaan. 

3.2. Implementasi Corporate Sosial Responsibility (CSR) 

Implementasi CSR merupakan tahap dimana perusahaan menjalankan setiap 

perencanaan sosial untuk mencapai tujuan dan dapat merasakan manfaat secara optimal.  

Untuk mengimplementasikan program CSR, menurut Wibisono (2007,139-140) ada dua 

alternatif  pengelolaan yaitu: 



19 

 

1.  Self Managing, artinya perusahaan melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan CSR-

nya dengan menugaskan beberapa karyawannya untuk menangani program CSR.  

Ada dua pola yaitu membentuk yayasan atau organisasi sosial perusahaan dan 

melakukan sendiri kedermawanannya secara langsung. 

2. Outsourcing, dimana perusahaan dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga yang 

mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan yang diorderkan oleh 

perusahaan.  Ada dua pola yang bisa dilakukan, yang pertama yaitu bermitra 

dengan pihak lain misalnya lembaga profesional, LSM, instansi pemerintah, 

universitas, dan media massa dan yang kedua adalah bergabung atau mendukung 

kegiatan bersama misalnya dengan kepanitiaan dan konsorsium. 

3.3.  Bentuk Pelaksanaan Corporate Social Responsibility 

Solihin (2008) menyebutkan beberapa bentuk program Corporate Social Responsibility 

yang dapat dipilih, yaitu:  

1. Cause Promotions  

Dalam cause promotions ini perusahaan berusaha untuk meningkatkan awareness 

masyarakat mengenai suatu isu tertentu, dimana isu ini tidak harus berhubungan atau 

berkaitan dengan lini bisnis perusahaan, dan kemudian perusahaan mengajak 

masyarakat untuk menyumbangkan waktu, dana, atau benda mereka untuk 

membantu mengatasi atau mencegah permasalahan tersebut.  Dalam cause 

promotions ini, perusahaan bisa melaksanakan programnya secara sendiri ataupun 

bekerjasama dengan lembaga lain, misalnya: non government organization.  Contoh 

cause promotions ialah kegiatan gerak jalan yang diikuti oleh masyarakat. 
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2. Cause-Related Marketing  

Dalam cause related marketing, perusahaan akan mengajak masyarakat untuk 

membeli atau menggunakan produknya, baik itu barang atau jasa, dimana sebagian 

dari keuntungan yang didapat perusahaan akan didonasikan untuk membantu 

mengatasi atau mencegah masalah tertentu.  Cause related marketing dapat berupa: 

“setiap barang yang terjual, maka sekian persen akan didonasikan untuk masyarakat 

yang membutuhkan. 

3. Corporate Social Marketing 

Corporate social marketing dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk mengubah 

perilaku masyarakat (behavioral changes) dalam suatu isu tertentu. Biasanya 

corporate social marketing, berfokus pada bidang-bidang di bawah ini, yaitu :  

a. Bidang kesehatan (health issues), misalnya: mengurangi kebiasaan merokok, 

pencegahan HIV/AIDS,dan sebagainya. 

b. Bidang keselamatan (injury prevention issues), misalnya: keselamatan 

berkendara, pengurangan peredaran senjata api, dan sebagainya. 

c. Bidang lingkungan hidup (environmental issues), misalnya: konservasi air, 

polusi, dan pengurangan penggunaan pestisida. 

d. Bidang masyarakat (community involvement issues), misalnya: memberikan 

suara dalam pemilu, menyumbangkan darah, dan perlindungan hak-hak 

binatang. 

4. Corporate Philanthrophy  

Corporate philanthropy mungkin merupakan bentuk CSR yang paling tua.  

Corporate philanthrophy ini dilakukan oleh perusahaan dengan memberikan 



21 

 

kontribusi/sumbangan secara langsung dalam bentuk dana, jasa atau alat kepada 

pihak yang membutuhkan baik itu lembaga, perorangan, ataupun kelompok tertentu.  

Corporate philanthropy dapat dilakukan dengan: 

a. Menyumbangkan uang secara langsung, misalnya: memberikan beasiswa kepada 

anak-anak yang tidak mampu. 

b. Memberikan barang, misalnya: memberikan bantuan peralatan tulis untuk anak-

anak yang belajar di sekolah-sekolah terbuka. 

c. Memberikan jasa, misalnya: memberikan bantuan imunisasi kepada anak-anak 

di daerah terpencil. 

5. Corporate Volunteering 

Corporate volunteering adalah bentuk CSR di mana perusahaan mendorong atau 

mengajak karyawannya ikut terlibat dalam program CSR yang sedang dijalankan 

dengan jalan mengkontribusikan waktu dan tenaganya.  

6. Socially Responsible Bussiness  

Dalam Socially responsible business, perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis 

melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan 

investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan 

kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup.  Komunitas ini 

mencakup karyawan perusahaan, pemasok, distributor, serta organisasi nirlaba yang 

menjadi mitra perusahaan serta masyarakat secara umum. 
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Dari keseluruhan model tersebut, di Indonesia pada umumnya terdapat model 

pelaksanaan CSR dengan bermitra dengan pihak lain ataupun organisasi lain.  Adapun 

kecenderungan kegiatan yang dilakukan adalah berupa pelayanan sosial pendidikan dan 

pelatihan, lingkungan, ekonomi dan sebagainya.  

Selain hal tersebut diatas, terdapat tiga prinsip dasar yang penting untuk diperhatikan 

dalam pelaksanaan CSR (Tripple Bottom Lines CSR), prinsip ini harus menjadi 

pemahaman secara menyeluruh dalam pengaplikasian program CSR. 

a. Profit (Keuntungan Ekonomi) berarti tetap berorientasi terhadap keuntungan secara 

ekonomi. 

b. People (Kesejahteraan Masyarakat) berarti harus tetap memiliki kepedulian sosial 

terhadap kesejahteraan manusia. 

c. Plannet (Keberlanjutan Lingkungan Hidup) berarti peduli terhadap lingkungan 

hidup dan keberlanjutan keragaman hayati.  

d. Ketiga hal ini merupakan prinsip dasar yang harus menjadi landasan dalam setiap 

konsep pelaksanaan CSR sehingga pemahaman yang keliru terhadap konteks 

pelaksanaan CSR dapat dihindari. 

3.4. Manfaat CSR 

Program CSR dalam jangka pendek tidak memberikan keuntungan sehingga 

banyak  perusahaan yang enggan untuk melaksanakan program CSR.  Namun dalam 

jangka panjang program CSR memberikan keuntungan, oleh karena itu program CSR 

sebaiknya dimasukkandalam pos investasi atau pusat investasi (tidak dimasukkan dalam 

pos biaya).  Menurut Nurmansyah (2006) terdapat sedikitnya tujuh manfaat CSR bagi 

perusahaan yaitu : 
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1. Daya Saing Berkelanjutan (Sustainable Competitiveness).Pengaruh CSR terhadap 

daya saing perusahaan dapat dilihat pada lima elemen : 

a. Memperkuat reputasi perusahaan di depan stakeholders dan kesetiaan konsumen 

terhadap merek. 

b. Operasional yang lebih efisien melalui penggunaan energi dan sumber daya 

alam,mengurangi limbah dan menjual material daur ulang.  Manfaat lainnya 

adalah rendahnyaketidakhadiran dan meningkatkan kesetiaan karyawan sehingga 

mengurangi biaya-biaya perekrutan dan pelatihan. 

c. Meningkatkan kinerja keuangan. 

d. Meningkatkan penjualan dan kesetiaan konsumen. 

e. Meningkatkan kemampuan untuk menarik dan mempertahankan pekerja 

berkualitas. 

2. Menciptakan peluang bisnis baru. 

Kerjasama yang erat dengan stakeholders menimbulkan peluang untuk inovasi, 

kreatifitas, hubungan yang lebih baik, dan membuka produk atau pasar baru.  

Komunikasiyang produktif dengan stakeholders akan memudahkan pengembangan 

lebih lanjut dari kekuatan inovatif dan kreatif. 

3. Menarik dan mempertahankan investor dan mitra bisnis yang berkualitas.  

Melakukan bisnis dengan rekan yang tidak bertanggung jawab sosial maupun 

lingkungan dapat menimbulkan risiko bagi reputasi perusahaan.  Maka, perusahaan 

kelas dunia telahmemulai membantu pemasok mereka untuk mengadaptasi praktek 

CSR dan oleh kerenanya mengurangi risiko terhadap perusahaan. 
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4. Kerjasama dengan komunitas lokal. 

Kerjasama dengan komunitas lokal akan membantu perusahaan dalam menyesuaikan 

produk dan jasa dengan pasar lokal serta mempermudah penggunaan tenaga ahli 

setempat, jalur distribusi dan fasilitas produksi.  Hal tersebut akan mengurangi biaya 

investasi baru dan meningkatkan kesetiaan pekerja. 

5.  Menghindari krisis akibat malpraktek CSR. 

Mengacuhkan CSR dapat berakibat pada produk perusahaan itu sendiri maupun 

seluruh industri yang bersangkutan. Selain itu dapat menimbulkan konsekuensi yang 

besar berupakehilangan pangsa pasar atau kapitalisasi pasar. 

6.  Dukungan Pemerintah. 

Banyak pemerintah yang menyediakan insentif keuangan terhadap inisiatif-inisiatif 

CSR yang baik, termasuk didalamnya adalah inovasi yang ramah lingkungan.  Selain 

itu perusahaan tersebut akan mengalami inspeksi yang lebih sedikit dan pengawasan 

yang lebih bebas baik oleh pemerintah nasional maupun lokal. 

7.  Membangun modal politik. 

Hubungan baik dengan pemerintah dan tokoh politik, mempengaruhi peraturan, 

menata ulanginstitusi publik dimana perusahaan bergantung, dan meningkatkan citra 

publik perusahaan. 

Selanjutnya Solihin (2009) menguraikan keuntungan yang dapat diperoleh oleh 

perusahaan jika melakukan program corporate social responsibility, berdasarkan bentuk 

CSR yaitu:  
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1. Cause Promotions  

Benefit yang diperoleh dari pelaksanaan CSR ini adalah positioning merek 

perusahaan yang semakin kuat, meningkatkan loyalitas komsumen terhadap 

perusahaan, meningkatkan keterlibatan karyawan terhadap kepedulian sosial, serta 

meningkatkan citra positif perusahaan. 

2. Cause-Related Marketing  

Benefit yang diperoleh dari pelaksanaan CSR ini adalah perusahaan dapat menarik 

pelanggan baru, memperluas pasar, meningkatkan penjualan, dan membangun 

identitas merek yang positif di mata pelanggan. 

3. Corporate Social Marketing  

Benefit yang diperoleh dari pelaksanaan CSR ini adalah menunjang positioning 

merek, menciptakan preferensi merek, mendorong peningkatan penjualan bila 

konsumen mengaitkan produk dengan perubahan perilaku yang diinginkan, menarik 

mitra yang dapat diandalkan untuk membantu merubah perilaku masyarakat, dan 

mampu memberikan dampak nyata bagi perubahan sosial.  

4. Corporate Philanthrophy  

Benefit yang diperoleh dari pelaksanaan CSR ini adalah meningkatkan reputasi 

perusahaan melalui penghargaan (Award), memperkuat keberlanjutan perusahaan, 

dan memberi dampak bagi penyelesaian masalah sosial dalam komunitas lokal.  

5. Corporate Volunteering  

Benefit yang diperoleh dari pelaksanaan CSR ini adalah menciptakan hubungan yang 

tulus dengan komunitas, memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan 

perusahaan, dan meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan.  
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6. Socially Responsible Bussiness Practice  

Benefit yang diperoleh dari pelaksanaan CSR ini adalah dapat menghemat biaya 

perusahaan, berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan hidup, meningkatkan 

kesadaran energi pada karyawan, meningkatkan kesan baik komunitas terhadap 

karyawan, menciptakan preferensi konsumen terhadap produk perusahaan, 

menimbulkan citra yang sangat positif dari pemerintah, memunculkan rasa bangga 

pada karyawan sehingga kepuasan karyawan meningkat. 

4. Program Kemitraan 

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama 

dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo 

(2003), kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-

kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. 

Ada berbagai pengertian kemitraan antara lain : 

a. Kemitraan mengandung pengertian adanya interaksi dan interelasi minimal antara 

dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak merupakan ”mitra” atau 

”partner”. 

b. Kemitraan adalah proses pencarian/perwujudan bentuk-bentuk kebersamaan yang 

saling menguntungkan dan saling mendidik secara sukarela untuk mencapai 

kepentingan bersama. 
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c. Kemitraan adalah upaya melibatkan berbagai komponen baik sektor, kelompok 

masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerja sama 

mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran 

masing-masing. 

d. Kemitraan adalah suatu kesepakatan dimana seseorang, kelompok atau organisasi 

untuk bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan serta 

membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun 

keuntungan, meninjau ulang hubungan masing – masing secara teratur dan 

memperbaiki kembali kesepakatan bila diperlukan. (Ditjen P2L & PM, 2004). 

4.1. Prinsip Kemitraan 

Terdapat 3 prinsip kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh 

masing-masing naggota kemitraan yaitu: 

1. Prinsip Kesetaraan (Equity) 

a. Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan. 

b. Harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam 

mencapai tujuan yang disepakati. 

2. Prinsip Keterbukaan 

a. Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota 

b. serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh 

anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai 

berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan  
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menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara golongan 

(mitra). 

3. Prinsip Azas Manfaat Bersama (Mutual Benefit) 

a. Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraanmemperoleh 

manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengankontribusi masing-masing. 

Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan 

bersama. (Ditjen P2L & PM, 2004). 

Program kemitraan yang dilaksanakan oleh PTP Nusantara VII merupakan program 

kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program  bina lingkungan (PKBL).  Program 

ini merupakan program yang mengatur kemitraan BUMN dengan usaha kecil menengah 

dan pelaksanakaan bina lingkungan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan 

perkembangan ekonomi dan kondisi sosial masayarakat sekitar BUMN yang 

berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-23/MBU/2003.  Tujuan program 

kemitraan ini adalah untuk mendorong kegiatan usaha dan pertumbuhan ekonomi 

kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan 

kerja, kesempatan berusaha, dan pemberdayaan masyarakat. 

5. Pengertian Modal 

Modal adalah salah satu faktor produksi penting di antara berbagai factor produksi  

yang diperlukan.  Bahkan  modal  merupakan  faktor  produksi paling penting untuk  

pengadaan  faktor produksi  lainnya seperti  membeli  tanah, bahan baku, tenaga kerja 

dan teknologi lain. Menurut Bambang Riyanto (2001) mengartikan   
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modal sebagai „kolektifitas dari barang-barang modal‟ yang terdapat dalam  

neracasebelah debit. Sedangkan Gutmann dan Dougall (dalam Buchari Alma 2001:229) 

membagi pengertian modal dari berbagai sudut pandang sebagai berikut: 

Modal  diartikan  sebagai  modal  saham  suatu perusahaan, yang dibentuk dalam suatu 

perseroan terbatas. Dari beberapa definisi modal tersebut, maka secara umum dapat 

dikatakan bahwa antara ahli ekonomi dan pengusaha dapat berbeda dalam memberi arti 

pada modal.  Menurut  ahli ekonomi  modal adalah  kekayaan  perusahaan  yang dapat 

digunakan untukkegiatan produksi selanjutnya, sedangkan pengusaha berpendapat  

bahwa modal  adalah nilai  buku dari  surat berharga. Namun berdasarkan pendapat para 

ahli tersebut, pengertian modal sebenarnya tidak ada perbedaan yang fundamental tetapi 

tergantung dari sudut mana memandangnya. 

6. Pengertian Promosi 

Menurut Gitosudarmo (2000) : “Promosi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk 

mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian menjadi senang lalu membeli 

produk tersebut. 

Menurut Bangun (1989 :178) : “ Promosi adalah segala bentuk komunikasi marketing 

yang berusaha memberikan informasi, meningkatkan, dan membujuk konsumen atau 

lembaga-lembaga lain untuk menggunakan, memperdagangkan, atau 

merekomendasikan pemakaian suatu produk atau gagasan tertentu”. 
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Swastha DM,dkk (1999), promosi merupakan insentif jangka pendek untuk mendorong 

pembelian atau penjualan dari suatu produk atau jasa. Mc-Daniel (2001), promosi 

adalah komunikasi dari para penjual yang menginformasikan, membujuk, dan 

mengingatkan para calon pembeli suatu produk dalam rangka mempengaruhi pendapat 

mereka atau memperoleh suatu respon. 

7. Pengertian  Pembinaan 

Dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, pembinaan berarti  membina,  

memperbaharui,  atau  proses, perbuatan, cara membina, usaha, tindakan, dan kegiatan 

yang dilakukan secara berdaya guna  dan  berhasil guna untuk  memperoleh  hasil  yang 

lebih  baik. 

Secara umum pembinaan diartikan sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan  

bimbingan  guna mencapai  suatu  tujuan  tertentu.  Pembinaan  merupakan hal  umum  

yang digunakan  untuk  meningkatkan  pengetahuan,  sikap, kecakapan  di bidang 

pendidikan,  ekonomi,  sosial,  kemasyarakatan dan lainnya.  Pembinaan  menekankan  

pada pendekatan  praktis,  pengembangan sikap,  kemampuan  dan kecakapan.  

Berkenaan dengan  hal  tersebut  sesuai dengan Poerwadarminta (1987:182) bahwa  

“Pembinaan  adalah yang dilakukan  secara sadar, terencana,  teratur dan  terarah  untuk  

meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan subjek dengan tindakan pengarahan 

dan pengawasan untuk mencapai tujuan”.  

Hal serupa diungkapkan oleh Hardjana (2003) yaitu : pembinaan adalah suatu proses 

pembelajaran dengan melepaskan hal-hal  yang sudah  dimilikinya,  yang bertujuan 

untuk  membantu  dan mengembangkan  kecakapan  dan  pengetahuan yang sudah ada 
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serta mendapatkan kecakapan dan pengetahuan untuk mencapai tujuan hidup, dan kerja 

yang sudah dijalani secara efektif dan efisien. 

B. Tinjauan Empiris 

1. Penelitian terdahulu 

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang 

akan dilakukan. 

Tabel 4. Penelitian Terdahulu 

 

Penulis Variable Kesimpulan 

Dwi Anasari (2012) Independen : CSR 

 

Dependen : 

Kinerja Usaha 

melakukan penelitian tentang 

penerapan CSR terhadap 

kinerja usaha di 

PT. PTPN Bandarlampung 

Dengan menggunakan variable 

independent bantuan modal dan 

pelatihan dan devenden kinerja 

usaha. Penelitian tersebut 

membuktikan bahwa kedua 

variabel terbukti efektif dan  

signifikan  mempengaruhi kinerja 

usaha 

Astuti  

(2008)  

 

Independen : CSR  

Dependen : Citra  

Perusahaan 

Melakukan penelitian  

tentang pengaruh kegiatan  

CSR PT. Telkom Divre II  

Jakarta terhadap citra  

perusahaan. membuktikan  

bahwa egiatan CSR program  

bina lingkungan PT. Telkom  

Drive II Jakarta berpengaruh 

positif namun sedang  

terhadap citra perusahaan. 

Anggraini 

(2008) 

 

Independen 

: 

community 

support, 

diversity,environmenta 

 

Depeden : 

 

Kesejahteraan 

melakukan penelitian tentang 

penerapan CSR terhadap 

kesejahteraan  masyarakat di 

PT. Inalum. 

Dengan menggunakan variable 

independent community support, 

diversity, dan environment 

penelitian tersebut membuktikan 

bahwa ketiga variabel terbukti 
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masyarakat 

 

positif  dan  signifikan  secara 

serempak mempengaruhi 

kesejahteraan masyarakat 

Fauziyah 

(2008) 

 

Independen : CSR 

 

Dependen : 

Kesejahteraan 

masyarakat 

 

Melakukan penelitian pengaruh 

CSR terhadap kesejahteraan 

masyarakat. 

Penelitian di  lakukan di  PT. 

Ledo  Lestari. CSR sebagai 

Variabel independen dan 

Kesejahteraan masyarakat 

sebagai  variabel  dependen 

dan  menggunakan  analisis 

regresi linier sederhana maka 

hasil penelitian menunjukkan 

bahwa CSR memberikan 

pengaruh yang positif terhadap 

kesejahteraan masyarakat  di 

sekitar PT. Ledo Lestari. 

Mapisangka  

(2009)  

 

Independen : CSR  

goal, corporate social  

issue, dan corporate  

responsibility program. 

Dependen :  

Kesejahteraan  

Masyarakat 

melakukan penelitian  

implementasi CSR PT.  

Batamindo Investment  

Cakrawala terhadap  

kesejahteraan hidup  

masyarakat. Variabel –  

variabel independent antara  

lain  Corporate Social  

Responsibility Goal,  

Corporate Social Issue,  

Corporate Relation Program  

secara signifikan memiliki  

pengaruh positif terhadap  

peningkatan kesejahteraan  

masyarakat. Namun diantara  

variabel independen yang  

ada, hanya variabel  

Corporate Relation Program  

yang memiliki pengaruh  

terbesar terhadap  

peningkatan kesejahteraan  

hidup masyarakat di sekitar  

lingkungan perusahaan PT.  

Batamindo Investment  

Cakrawala 

 


