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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini juga pernah diangkat sebagai topik penelitian oleh beberapa 

peneliti sebelumnya. Maka peneliti diharuskan untuk mempelajari dan 

mengamati penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan 

bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

Nama 

Penulis 

Judul dan Tahun Keterangan 

Kartika 

Hendra 

Titisari 

CSR Assessment 

dan Pengembangan 

Strategi CSR 

Industri Perhotelan 

di Surakarta. (2014) 

Penelitian ini menggunakan mix 

method. Variabel dalam penelitian ini 

meliputi : persepsi tanggung jawab 

sosial (CSR), reputasi perusahaan 

(corporate reputation), keterikatan 

pekerja (employee engangement) dan 

strategi CSR (visi dan strategi, 

pengawasan dan akuntabilitas, risiko 

dan manajemen, komposisi komisaris, 

dan keahlian dan pengungkapan 

eksternal). Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui praktek CSR 

yang telah dijalankan oleh industri 

perhotelan di Surakarta. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

hotel bintang 1 sampai hotel bintang 5. 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa pemahaman 

implementasi CSR di hotel dilihat dari 

persepsi karyawan/karyawati hotel 

menunjukkan terjadi peningkatan 

pemahaman CSR. Dari hasil 

wawancara didapatkan bahwa untuk 

hotel bintang 1,2, dan 3 sudah 

menjalankan aktivitas CSR namun 

belum ada wujud pasti. Sedangkan 
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untuk hotel bintang 4 dan 5 

menjalankan aktivitas CSR sesuai 

dengan yang telah di rumuskan oleh 

kantor pusat. 

Martina 

Prescila Y, 

Yenny 

Sugiarti, dan 

Rizky 

Eriandani 

Penerapan Prinsip-

Prinsip Good 

Corporate 

Governance Pada 

Program Corporate 

Social 

Responsibility Hotel 

X Di Kupang. 

(2014) 

Penelitian ini mengunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode 

interview, analisis dokumen dan 

observasi. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk memberikan gambaran 

tentang penerapan prinsip-prinsip 

Good Corporate Govrnance pada 

program Corporate Social 

Responsibility Hotel X di Kupang, 

sehingga Hotel dapat memiliki 

kegiatan yang berkaitan dengan 

peningkatan kesejahteraan dan 

perekonomian masyarakat serta dapat 

menyadari bahwa kegiatan yang 

dilakukan adalah bentuk dari 

Corporate Governance. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

adanya Good Corporate Governance 

di dalam program Corporate Social 

Responsibility agar dapat mengatur dan 

mengendalikan badan usaha untuk 

menciptakan nilai tambah (value 

added) yang membuat suatu tata kelola 

hotel yang baik dan terstruktur oleh 

stakeholder, shareholder, dan manajer 

demi mencapai tujuan Hotel yang lebih 

terarah, terfokus, dan terstruktur untuk 

menjadi lebih baik dari tahun ke 

tahunnya terhadap program-program 

CSR bagi masyarakat. 

Artie W. Ng Corporate Social 

Responsibility and 

Sustainability 

Initiatives of 

Multinational Hotel 

Corporation.(2014). 

Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif. Penelitian ini 

memilih 6 kelompok hotel 

internasional. Tiga dari group hotel ini 

berkantor pusat di kawasan Asia 

Pasifik / China, sedangkan tiga hotel 

lainnya berada di Amerika Utara. 

Hotel-hotel tersebut terdaftar di bursa 

saham utama. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengeksplorasi 

variasi pengungkapan CSR dari 

perspektif hotel secara global, untuk 
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meninjau berbagai praktek CSR dan 

keberlanjutan perusahaan hotel 

internasional yang beroperasi di Asia. 

Hasil dari penelitian ini adalah 

bahwa korporasi hotel multinasional 

yang berpartisipasi di pasar modal 

telah menyadari akan pentingnya CSR 

dan keberlanjutan perusahaan. Melalui 

studi kasus perusahaan multinasional 

hotel besar yang beroperasi di Asia 

Barat, penelitian ini meneliti tentang 

munculnya penekanan CSR dan 

keberlanjutan perusahaan sebagai tren 

global. Hotel-hotel ini berupaya untuk 

meningkatkan daya saing melalui 

inovasi manajemen terpadu, 

manajemen resiko perusahaan, dan 

manajemen public relation untuk 

dieksplorasi. 

 

Nicolas 

Ragodoo 

Social 

Responsibility in 

Times of Crisis : A 

case Study of 

Mauritian Hotel 

Groups. (2012) 

Penelitian ini menggunakan mix 

methods. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui gambaran yang jelas 

mengenai jenis dan tingkat keterlibatan 

CSR di Hotel Mauritian di masa krisis 

dan pasca krisis. Data sekunder yang 

didapat berupa laporan CSR dan 

laporan tahunan untuk tujuan analisis. 

Hasil penelitian ini menjelaskan 

bahwa kondisi bisnis dapat berbeda-

beda disaat menghadapi masa-masa 

sulit perekonomian. Industri Pariwisata 

Mauritius yang di dalamnya terdapat 

Hotel Mauritian berfokus pada 

keterlibatan CSR selama hotel tersebut 

mengalami krisis ekonomi dan 

keuangan. Hal ini bertujuan untuk 

menyelidiki tingkat keterlibatan CSR 

dari sektor hotel di masa sulit, 

sehingga dapat menilai efektivitas 

peraturan CSR yang telah diumumkan 

pada tahun 2009, yang 

menghubungkan CSR ke tingkat 

profitabilitas. 

 

Marina 

 

Strategic 

 

Hasil dari penelitian ini adalah 
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Mattera dan 

Alberto 

Moreno 

Melgarejo 

Implications of 

Corporate Social 

Responsibility in 

Hotel Industry : A 

Comparative 

Research Between 

NH Hotels and 

Melia Hotels 

International 

(2012). 

Industri perhotelan merupakan industri 

yang bernilai miliaran dolar, dengan 

harapan industri perhotelan ini mampu 

mengalami pertumbuhan di tahun-

tahun mendatang. Pada skala dunia 

khususnya di Eropa, ada peningkatan 

kesadaran atas tindakan perusahaan-

perusahaan untuk bertanggung jawab 

terhadap masyarakat dan lingkungan 

dimana perusahaan itu beroperasi. 

Berdasarkan konsep triple bottom line, 

misi perusahaan dalam mencapai 

keunggulan yang kompetitif melalui 

model bisnis yang mempertimbangkan 

tiga aspek yaitu aspek sosial, aspek 

lingkungan, dan aspek ekonomi. 

Studi eksplorasi ini menjelaskan 

hotel yang mempunyai praktik terbaik 

dalam menerapkan program CSR di 

Spanyol, yaitu NH Hotel dan Melia 

Hotel International. Dengan 

menunjukan tindakan-tindakan 

penerapan CSR dari hotel-hotel 

tersebut dapat dijadikan contoh agar 

dapat ditiru oleh hotel-hotel lain. 

Sehingga dapat meningkatkan praktik 

yang berkelanjutan, meningkatkan 

pemahaman tentang konsep triple 

bottom line, meminimalkan dampak 

sosial dan lingkungan yang negatif, 

dan meningkatkan dampak positif 

perusahaan. 

Patcharapon 

Bunlueng, 

Ken Butcher, 

dan Liz 

Fredline 

Local Communities’ 

Perceptions of 

Hotel Activities in 

Corporate Social 

Responsibility 

Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dengan tujuan untuk 

mendapatkan wawasan tentang 

persepsi masyarakat lokal mengenai 

kegiatan CSR hotel. Sampel dalam 

penelitian ini ada empat yang 

didapatkan dari anggota komunitas 

lokal yang bertempat tinggal di sekitar 

hotel yang telah melaksanakan 

program CSR nya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSR) terus menarik minat 

perusahaan pariwisata dan banyak 
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perusahaan hotel yang secara 

substansial melibatkan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan dalam aktivitas 

bisnisnya. Penelitian ini meneliti 

tentang persepsi masyarakat yang 

berada di sekitar hotel tentang kegiatan 

CSR yang dilakukan di wilayah 

Thailand. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa kegiatan CSR hotel ini telah 

mempengaruhi kualitas masyarakat 

setempat dan mempengaruhi persepsi 

masyarakat tentang hotel dan kegiatan 

CSR nya. 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2016 

B. Kajian Teoritis 

1. CSR (Corporate Social Responsibility) 

a. Definisi CSR 

Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau 

dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang 

berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial 

perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian 

terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, Untung (2007:1). 

Menurut Henderson dalam Mattera dan Melgarejo (2012: 40) : 

“Reinforced tourism’s particular and identifiable CSR 

obligations apart from the business scope concluding CSR 

contributes to make tourism industries sustainable. In these 

lines, sustainability can be understood as conducting business 

without endangering future generation’s activities.” 

Definisi tersebut dapat diartikan dalam bahasa bebas bahwa, 

kewajiban perusahaan pariwisata untuk berkontribusi dalam 

melaksanakan CSR untuk membuat industri pariwisata yang 
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berkelanjutan. Keberlanjutan tersebut maksudnya adalah melakukan 

bisnis tanpa merugikan kegiatan generasi yang akan datang. 

 Lingkungan luar menguraikan tanggung jawab bisnis menjadi 

terlibat lebih luas untuk meningkatkan kualitas lingkungan sosial 

(misalnya, kemiskinan dan polusi udara). Hal tersebut dipertegas lagi 

dengan pernyataan George Steiner (1994) yang menyatakan “business 

is and must remain fundamentally an economic institution, but it does 

have responsibilities to help society achieve its basic goals and does, 

therefore, have social responsibilities. The large a company becomes, 

the greate are these responsibilities, but all companies can assume 

some share of them at no cost and aften at a short-run as well as a 

long-run profit”. Bisnis harus tetap fundamental sebagai lembaga 

ekonomi, tapi itu juga memiliki tanggung jawab untuk membantu 

masyarakat mencapai tujuan dasar, oleh karena itu, memiliki tanggung 

jawab sosial. Semakin besar sebuah perusahaan, semakin besar 

tanggung jawab ini, tetapi semua perusahaan dapat menganggap 

beberapa bagian dari mereka tanpa biaya demi keuntungan jangka 

pendek serta keuntungan jangka panjang. 

Selain itu CSR juga memiliki definisi tersendiri di dalam industri 

perhotelan. Menurut Rodriguez & Cruz (2007) dalam Millar (2010:3) : 

“The hotel industry’s use of CSR in its corporate strategy and 

daily activities is imperative due to the symbiotic nature of its 

relationsip with the surrounding natural, economic, social and 

cultural environment” 
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CSR dalam industri perhotelan merupakan strategi yang sangat 

penting karena bersifat saling menguntungkan antara hubungannya 

dengan lingkungan sekitar, ekonomi, sosial dan budaya.    

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa CSR 

merupakan komitmen perusahaan untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan berkelanjutan untuk mengembangkan program 

kepedulian kepada masyarakat dengan memperhatikan kehidupan 

sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai bentuk kegiatan untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menumbuhkan citra baik 

perusahaan dimata masyarakat. 

CSR memiliki tahapan yang sistematis dan komplek. Ini seperti 

yang dijabarkan oleh Ambadar (2008:39), langkah-langkah yang harus 

ditempuh yakni : 

1. Melihat dan menilai kebutuhan masyarakat sekitar. Cara untuk 

mengidentifikasi masalah yang terjadi di masyarakat dan 

lingkungan setelah itu dideskripsikan solusi terbaik yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. 

2. Membuat rencana aksi, lengkap dengan semua anggaran, jadwal 

waktu, indikator untuk mengevaluasi dan sumber daya manusia 

yang dapat ditunjuk untuk melakukannya. 

3. Monitoring yang dapat dilakukan melalui survei maupun 

kunjungan langsung. Evaluasi dapat dilakuakn agar menjadi 

panduan untuk strategi atau pengembangan program selanjutnya. 

 

b. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. 

Implementasi CSR di industri jasa khususnya perhotelan 

mempunyai perbedaan dengan industri lainnya. Semua industri pada 

dasarnya mempunyai motif utama dalam melaksanakan CSR yaitu 
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untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat, sehingga perusahaan 

dapat tumbuh secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Adapun 

penerapan prinsip-prinsip CSR dalam industri perhotelan yaitu sebagai 

berikut : 

1) Transparancy 

Prinsip ini industri perhotelan mempunyai tujuan dalam 

menjalankan prinsip trasparancy yaitu dengan menyediakan dan 

memberikan informasi laporan pertanggung jawaban yang 

diberikan dan dikomunikasikan secara material dan relevan 

berdasarkan waktu yang tepat, memadai, jelas, akurat, lengkap, 

dapat diandalkan, dapat diverifikasi, dapat dibandingkan, serta 

mudah dipahami dengan tujuan untuk dapat mengambil keputusan 

yang lebih berkualitas untuk masa depan perusahaan, sehingga 

mencapai kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang. 

2) Accountability 

Prinsip akuntabilitas ini industri perhotelan melakukan kegiatan 

bisnisnya secara transparan dan wajar dengan dikelola secara 

benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan masing-masing 

industri dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang 

saham dan stakeholders. Industri jasa perhotelan ini merupakan 

industri hiburan dan pariwisata, industri ini lebih banyak 

berhubungan dengan masyarakat sekitar, sehingga program CSR 
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lebih banyak dilakukan sebagai bentuk tanggung jawabnya 

terhadap masyarakat sekitar. 

3) Responsibility 

Prinsip responsibility yang dilakukan oleh industi perhotelan 

dalam melaksanakan program-program CSR sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab  

terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat 

terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan 

mendapatkan pengakuan sebagai Good Corporate Citizen. Industri 

perhotelan harus melaksanakan CSR untuk menaati peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yaitu UU RI No. 10 Tahun 

2009 (Tentang Kepariwisataan) dan UU RI No. 13 Tahun 2003 

(Tentang Ketenagakerjaan). 

4) Indepedency 

Industri perhotelan menjalankan kegiatan maupun program-

program CSR secara independen dengan membuat planning 

terlebih dahulu sebelum melaksanakan program CSR. Adanya 

pengambilan keputusan berdasarkan peraturan perundang-

undangan  yang berlaku oleh orang-orang yang berkompeten dalam 

bidangnya, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang bijak 

berkaitan dengan CSR, dan terciptanya lingkungan kerja yang 

lebih efektif, efisien, serta terciptanya pengendalian internal yang 

efektif, independen sehingga tidak menimbulkan pandangan 
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negatif baik didalam lingkungan maupun diluar lingkungan 

perusahaan. 

5) Fairness 

Industri perhotelan dalam prinsip ini melakukan kegiatan CSR 

berdasarkan kesetaraan dan kewajaran maupun keadilan dengan 

senantiasa memperhatikan pemegang saham dan stakeholders. 

Industri perhotelan menekankan untuk memperhatikan aspek-aspek 

tertentu namun tetap adil dan setara dalam menjalankan program 

CSR yang direncanakan sehingga pemegang saham tidak merasa 

rugi untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut 

sehingga perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan dan 

berkesinambungan, Yapiter (2013:7-9). 

 

c. Bentuk-bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Kalangan sebagian dunia usaha, sudah tumbuh pengakuan bahwa 

keberhasilan ekonomi dan finansial mereka berkaitan erat dengan 

kondisi sosial dan lingkungan dimana perusahaan mereka beroperasi. 

Untuk mewujudkan tanggung jawab semacam itu, dunia usaha 

diharapkan dapat memperhatikan dengan sungguh-sungguh CSR 

dalam aktivitas usahanya. Intinya, CSR merupakan komitmen dari 

perusahaan untuk mengintegrasikan kepeduliannya terhadap masalah 

ekonomi, sosial, dan lingkungan atau lebih dikenal dengan istilah 
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“triple bottom line”. Implementasi bentuk dari CSR ini dapat 

digolongkan dalam empat bentuk, yaitu  : 

1) Pengelolaan lingkungan kerja secara baik, termasuk di dalamnya 

penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman, sistem kompensasi 

yang layak dan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan dan 

keluarganya. 

2) Kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat, khususnya 

masyarakat lokal. Membantu peningkatan kesejahteraan umum 

masyarakat setempat dalam kurun waktu yang cukup panjang, 

kemitraan ini mewujudkannya dalam program community 

development. Melalui program ini, diharapkan masyarakat akan 

menerima manfaat keberadaan perusahaan yang digunakan untuk 

menopang kemandiriannya bahkan setelah perusahaan berhenti 

beroperasi.  

3) Penanganan kelestarian lingkungan, kegiatan ini dimulai dari 

lingkungan perusahaan sendiri, termasuk melakukan penghematan 

penggunaan listrik, air, kertas, dan lain sebagainya sampai 

penanganan limbah akibat kegiatan perusahaan, agar tidak 

mencemari lingkungan sekitar kantor, pabrik, dan atau lahan. 

4) Investasi sosial yang sering diartikan secara sempit sebagai 

“kegiatan amal perusahaan”. Makna sesungguhnya adalah 

perusahaan memberi dukungan finansial dan non-finansial 

terhadap kegiatan sosial dan lingkungan yang pada akhirnya akan 
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menunjang kegiatan bisnis perusahaan, yang dilakukan oleh 

kelompok/organisasi lain karena melalui investasi sosial akan 

dapat menuai citra yang positif (corporate image) (Wahyudi dan 

Azheri, 2008:62-63). 

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk 

tanggung jawab sosial dapat dilakukan dengan cara mengelola 

lingkungan kerja dengan baik, penanganan kelestarian lingkungan, 

serta menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Selain itu juga 

dengan menjalin kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat lokal 

untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dalam kurun waktu yang 

cukup panjang. Perusahaan juga memberikan dukungan finansial 

maupun non-finansial yang akhirnya akan menunjang kegiatan bisnis 

perusahaan yang dapat menuai citra yang positif. 

 

d. Manfaat Implementasi CSR Bagi Perusahaan 

Kegiatan CSR tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, 

namun juga memberikan manfaat bagi perusahaan. Menurut Untung 

(2007:6-7) manfaat CSR bagi perusahaan antara lain : 

1) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek 

perusahaan, 

2) Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, 

3) Mereduksi resiko bisnis perusahaan, 

4) Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha, 

5) Membuka peluang pasar yang lebih luas, 

6) Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah, 

7) Memperbaiki hubungan dengan stakeholders, 

8) Memperbaiki hubungan dengan regulator, 
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9) Meningkatkan semagat dan produktivitas karyawan, 

10) Peluang mendapatkan penghargaan. 

 

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan 

CSR yang baik itu dapat memberikan citra positif perusahaan sehingga 

perusahaan dipercaya untuk beroperasi secara sosial dan berpeluang 

untuk mendapatkan penghargaan, dapat menjalin hubungan yang baik 

dengan stakeholder, dapat meningkatkan semangat kerja dan 

produktifitas karyawan. Selain itu dengan adanya CSR dapat 

memusatkan perhatian pada resiko-resiko bisnis yang kemungkinan 

terjadi di perusahaan, sehingga dapat ditemukan solusi yang efektif 

dan efisien.  

e. Konsep Triple Bottom Line dalam CSR 

Perusahaan yang ingin berkelanjutan, haruslah memperhatikan 

“3P”. Selain mengejar profit, perusahaan juga harus memperhatikan 

dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan 

turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan 

(planet). Hubungan ini kemudian diilustrasikan dalam bentuk segitiga 

sebagai berikut : 

Gambar 1. Hubungan antara Triple Bottom Line 

  Sosial 

 (People)  

 

 

 Lingkungan Ekonomi 

     (Planet)  (Profit) 

Sumber: Wibisono (2007:32-37) 
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Gagasan tersebut menjelaskan bahwa perusahaan tidak lagi 

dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom 

line, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi financial-

nya saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan 

lingkungannya. 

1) Profit (Keuntungan) 

Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama 

dari setiap kegiatan usaha. Mengejar profit atau mendongkrak 

harga saham setinggi-tingginya, baik secara langsung ataupun tidak 

langsung merupakan fokus utama dari seluruh kegiatan dalam 

perusahaan. 

Profit sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan 

pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan 

hidup perusahaan. Sedangkan aktivitas yang dapat ditempuh untuk 

mendongkrak profit antara lain dengan meningkatkan produktifitas 

dan efisiensi biaya. Peningkatan produktifitas bisa diperoleh 

dengan memperbaiki manajemen kerja melalui penyederhanaan 

proses, mengurangi akvitas yang tidak efisien, menghemat waktu 

proses dan pelayanan. Termasuk juga menggunakan material 

sehemat mungkin dan mengurangi biaya sebanyak mungkin. 

2) People (Masyarakat Pemangku Kepentingan) 

Masyarakat merupakan stakeholders penting bagi perusahaan, 

karena dukungan mereka, terutama masyarakat sekitar sangat 
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diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan 

perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu 

berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-

besarnya kepada mereka. Selain itu juga perlu disadari bahwa 

operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada 

masyarakat. Oleh karena itu pula perusahaan perlu untuk 

melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan 

masyarakat. Intinya, jika perusahaan ingin eksis dan dapat diterima 

oleh masyarakat, maka perusahaan harus menyertakan pula 

tanggung jawabnya yang bersifat sosial. 

Upaya memperkokoh komitmen dalam tanggung jawab sosial 

ini dilakukan oleh perusahaan agar memiliki pandangan bahwa 

CSR adalah investasi masa depan. Artinya, CSR bukan lagi dilihat 

sebagai sentra biaya (cost centre), melainkan sentra laba (profit 

centre) di masa mendatang. Melalui hubungan yang harmonis dan 

citra yang baik, timbal baliknya masyarakat juga akan ikut menjaga 

eksistensi perusahaan. 

3) Planet (Lingkungan) 

Jika perusahaan ingin eksis dan dapat diterima oleh 

masyarakat, maka harus disertakan pula tanggung jawabnya 

kepada lingkungan. Hubungan perusahaan dengan lingkungan 

adalah hubungan sebab akibat, dimana jika lingkungan dirawat 
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dengan baik, maka lingkungan pun akan memberikan manfaat. 

Sebaliknya, jika merusak lingkungan, maka akan menerima 

akibatnya. Melalui upaya pelestarian lingkungan, para pelaku 

industri akan memperoleh keuntungan yang lebih, terutama dari 

sisi kesehatan, kenyamanan, disamping ketersediaan sumberdaya 

yang lebih terjamin kelangsungannya. 

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang ingin 

berkelanjutan harus memperhatikan tiga aspek, yaitu aspek ekonomi 

(profit), aspek sosial (people), dan aspek lingkungan (planet). Aspek 

ekonomi, profit merupakan unsur yang terpenting dan menjadi tujuan 

utama dari setiap kegiatan usaha, karena profit merupakan tambahan 

pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan 

hidup perusahaan. Aspek masyarakat sebagai suatu pemangku 

kepentingan juga sangat berpengaruh pada keberlanjutan perusahaan, 

sehingga perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan 

manfaat yang baik untuk masyarakat dengan cara melaksanakan 

tanggung jawab sosialnya. Disisi lain perusahaan juga harus 

memperhatikan tanggung jawab kepada lingkungan dengan cara 

melestarikan lingkungan agar lingkungan memberikan manfaat yang 

baik bagi perusahaan. 
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2. Hotel 

a. Definisi Hotel 

Menurut Graffar dalam Utama (2014:51) hotel adalah sejenis 

akomodasi yang menyediakan fasilitas dan pelayanan penginapan, 

makan, dan minum, serta jasa-jasa lainnya untuk umum yang tinggal 

untuk sementara waktu dan dikelola secara professional. Menurut 

Rumekso dalam Utama (2014:51) hotel adalah bangunan yang 

menyediakan kamar untuk tempat menginap para tamu, makanan, dan 

minuman, serta fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan untuk 

mendapatkan keuntungan. Sulastiyono (2006 : 5) mengemukakan 

bahwa hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya 

dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas 

kamar untuk tidur kepada orang – orang yang sedang melakukan 

perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai 

dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus. 

b. Penggolongan Hotel 

Sulastiyono (2006:l2) menggolongkan hotel menjadi : 

1) Hotel kecil, hotel yang memiliki lebih dari 25 kamar atau kurang; 

2) Hotel sedang, hotel yang memiliki lebih dari 25 kamar dan 

kurang dari 100 kamar; 

3) Hotel menengah, hotel yang memiliki lebih dari 100 kamar dan 

kurang dari 300 kamar; 

4) Hotel besar, hotel yang memiliki lebih dari 300 kamar. 
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3. Dampak Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat 

a. Kehidupan Sosial Ekonomi 

Apabila dilihat dari kata kehidupan yang sebenarnya adalah cara 

atau keadaan tentang hidup, dan arti kata sosial adalah sesuatu yang 

berkenaan dengan masyarakat, sedangkan arti kata ekonomi adalah 

ilmu mengenai asaz-asaz produksi, distribusi, dan pemakaian barang-

barang serta kekayaan seperti hal keuangan, perindustrian dan 

perdagangan (Astarhadi, 1995:52). 

Menurut Soleman (1986:9), kehidupan sosial ekonomi harus 

dipandang sebagai suatu sistem (sistem sosial), yaitu suatu keseluruhan 

bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan dalam suatu 

kesatuan. Kehidupan sosial adalah kehidupan bersama manusia atau 

kesatuan manusia yang hidup dalam suatu pergaulan. Oleh karena itu 

kehidupan sosial pada dasarnya ditandai dengan : 

1) Adanya kehidupan bersama yang pada ukuran minimalnya 

berjumlah dua orang atau lebih. 

2) Akan terjadi adaptasi dan pengorganisasian perilaku serta 

munculnya suatu perasaan sebagai kesatuan (kelompok), karena 

mereka berhubungan (bergaul) cukup lama dan hidup bersama 

3) Adanya kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan. 

4) Suatu kehidupan sistem bersama. 

Kehidupan sosial seperti yang dikemukakan di atas mengartikan 

bahwa adanya interaksi yang terjadi di dalam masyarakat. Adanya 
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hubungan-hubungan sosial atau hubungan yang saling mempengaruhi 

dengan kata lain terjadi interaksi sosial. Interaksi ini pertama kali 

terjadi didalam keluarga, dimana terjadi hubungan antar ayah, ibu, dan 

anak. Adanya interaksi antara anggota keluarga maka akan munculah 

hubungan dengan masyarakat luar. 

Menurut Krench, kehidupan sosial ekonomi seseorang atau 

keluarga diukur melalui pekerjaan, tingkat pendidikan, pendapatan. 

Sedangkan Werner memberikan ciri-ciri berupa pekerjaan, pendapatan, 

jenis rumah tinggal dan daerah tempat tinggal. Sementara menurut 

Sugihen kondisi ekonomi dan sosial seseorang cenderung menjadi 

rujukan dalam penentuan statusnya dalam masyarakat. Ukuran yang 

dipakai didasarkan pada salah satu atau kombinasi yang mencakup 

tingkat pendapatan, pendidikan, prestise atau kekuasaan. Menurut 

Koentjaraningrat selain faktor pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan 

faktor lain yang sering diikutsertakan oleh beberapa ahli lainnya 

adalah perumahan, kesehatan, dan sosialisasi dalam lingkungan 

masyarakat (Soleman, 1986:160). 

Menurut beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

kehidupan sosial ekonomi adalah hubungan yang terjalin di 

masyarakat yang menyebabkan adanya interaksi sosial. Kehidupan 

sosial seseorang diukur melalui pekerjaan, tingkat pendapatan, 

pendidikan, jenis rumah tinggal. Kondisi sosial dan ekonomi seseorang 



27 
 

tersebut cenderung menjadi hal yang menentukan status sosialnya di 

dalam masyarakat. 

b. Dampak Kehidupan Sosial Ekonomi 

Dampak sosial ekonomi adalah dampak yang terjadi pada sistem 

ekonomi menyangkut struktur ekonomi dan kondisi ekonomi, struktur 

ekonomi diartikan sebagai suatu kesempatan kerja, pendapatan 

perseorangan, pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan 

distribusi pendapatan. Faktor-faktor yang termasuk dalam kondisi 

ekonomi adalah pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 

Menurut Rizal dalam Sidarta (2002:36), untuk mengetahui 

besarnya dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, 

komponen-komponen dan fungsi sistem ekonomi beserta pranata 

lainnya yang perlu diperhatikan adalah : 

1) Sistem ekonomi tersusun atas hubungan timbal balik dari 

pelaku-pelaku ekonomi dan organisasi; 

2) Sistem ekonomi mengatur perubahan persediaan bahan mentah 

menjadi barang jadi; 

3) Sistem ekonomi menentukan distribusi dari barang dan jasa 

yang diperlukan; 

4) Sistem ekonomi mempengaruhi persepsi ruang mengenai 

barang dan jasa yang dibutuhkan. 

Faktor ekonomi yang terdiri dari dua kategori yaitu struktur 

ekonomi dan kondisi ekonomi, struktur ekonomi akan mengukur 

kualitas hidup, sedangkan kondisi ekonomi akan mempengaruhi 

lingkungan hidup. Terjadinya hal ini karena peningkatan atau 

penurunan dari pendapatan dan produksi akan mempengaruhi 

konsumsi barang dan jasa. Besar kecilnya konsumsi dipengaruhi oleh 



28 
 

pendapatan dan hasrat untuk berkonsumsi, (Suarta 1994, dalam Sidarta 

36-37). Pendapatan hotel didapatkan dari konsumsi tamu, lama tinggal 

tamu dan dari penjualan MICE di Hotel tersebut. Apabila rata-rata 

lama tinggal para tamu di hotel cukup lama, konsumsi tamu dan 

penjualan MICE mengalami peningkatan, maka dampak yang 

ditimbulkan terhadap perkembangan kehidupan sosial ekonomi pada 

hotel tersebut sangat besar. 

c. Hubungan Antara Corporate Social Responsibility dengan 

Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat 

Menurut The Word Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) in fox, World Bank (2002) dalam Said (2015:24), CSR atau 

tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen berkelanjutan 

kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan sumbangan 

pada pembangunan ekonomi sekaligus memperbaiki mutu hidup 

angkatan kerja dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat 

secara keseluruhan. Frederick dalam Wahyudi & Azheri (2008:21), 

menegaskan bahwa CSR sebagai sikap publik yang mengarah pada 

ekonomi masyarakat dan sumberdaya manusia yang digunakan untuk 

tujuan sosial, tidak hanya untuk perorangan dan perusahaan. 

Sedangkan Rusdianto (2013:8), mengatakan bahwa dalam praktik 

bisnis suatu perusahaan harus dapat memadukan antara keuntungan 

ekonomis dengan keuntungan sosial. Secara ekonomis, perusahaan 

berusaha meraih keuntungan sebagai bagian dari motivasi bisnisnya. 
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Sementara itu secara sosial, perusahaan juga harus memberikan 

dampak yang menguntungkan kepada masyarakat sehingga 

keberadaannya dianggap sah secara sosial. 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas sudah jelas bahwa 

hubungan Corporate Social Responsibility (CSR) dan kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat sangat erat kaitannya. Kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat merupakan tujuan dari diadakannya CSR di dalam suatu 

perusahaan. Sudah disebutkan pula bahwa dampak adanya CSR 

sebaiknya dapat dirasakan oleh masyarakat luas, tidak hanya pada 

beberapa orang saja. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa CSR 

yang ada di Hotel Ibis Surabaya City Center kurang tepat sasaran, 

dikarenakan CSR yang ada di Hotel Ibis hanya ditujukan kepada 2 

anak asuh saja. 
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4. Kerangka Berfikir 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Berfikir 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2016 

Kerangka berfikir tersebut menjelaskan tentang CSR yang ada di Hotel 

Ibis Surabaya City Center. Keberadaan hotel yang berpengaruh pada 

masyarakat sekitar, maka Hotel Ibis Surabaya City Center wajib 

melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Diharapkan dengan adanya 

penerapan program CSR Hotel ini menjadi satu kegiatan yang tepat untuk 

meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Terdapat aspek-

aspek dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus 
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diperhatikan, yaitu aspek interaksi, aspek kesejahteraan, dan aspek 

peningkatan taraf hidup. 

Maksud dari aspek interaksi adalah bahwa didalam kehidupan sosial 

terdapat hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antar 

masyarakat. Aspek kesejahteraan sendiri adalah merupakan usaha 

seseorang atau masyarakat untuk mencapai standart hidup yang diinginkan 

untuk memenuhi kebutuhannya sehingga mendapatkan kehidupan yang 

layak dan sejahtera. Sedangkan aspek peningkatan taraf hidup masyarakat 

adalah upaya untuk meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat agar 

mengalami perkembangan. 

 


