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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perusahaan yang profesional tidak hanya berfokus pada profit oriented 

(berorientasi pada laba), tetapi memiliki tanggung jawab sosial atau yang 

biasa disebut dengan CSR (Corporate Social Responsibility). Menurut Untung 

(2007:1) 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 

Selain definisi tersebut, Corporate Social Responsibility juga di jelaskan 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas. Ketentuan umum Bab 1, Pasal 1, Ayat 3 menyebutkan 

bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan 

untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna 

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi 

Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 

Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menerapkan program CSR 

termasuk hal ini perusahaan dibidang pariwisata seperti Hotel, Travel Agent, 

dan restoran. Pada kenyataanya tidak semua perusahaan menjalankan program 

CSR tersebut dengan baik. Hal ini dibuktikan pada penelitian terdahulu 

menurut Levy dan Park dalam Durovic, dkk (2015) yang diterjemahkan dalam 
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bahasa bebas bahwa kurangnya fokus pada isu-isu CSR di dalam industri 

perhotelan dibandingkan dengan industri lainnya. Namun saat ini CSR terus 

menarik minat perusahaan pariwisata dan banyak perusahan perhotelan untuk 

melibatkan tanggung jawab sosial dalam aktivitas bisnisnya (Bunlueng, dkk). 

Penerapan CSR juga termasuk suatu hal yang penting dalam manajemen 

hotel. Hal ini dikarenakan hotel memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

perusahaan lain. 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 Prescila (2014), CSR yang 

diterapkan dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian 

masyarakat, dan juga dapat mencapai tujuan hotel yang lebih terarah, terfokus, 

dan terstruktur untuk lebih baik dalam menerapkan program-program CSR 

bagi masyarakat. 

Salah satu wilayah yang memiliki perkembangan dibidang perhotelan 

adalah Kota Surabaya. Menurut Prasojo (http://www.housing-estate.com) 

dijelaskan bahwa pada tahun 2015 di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yaitu 

Surabaya akan ada 29 hotel baru yang beroperasi dengan mayoritas hotel 

bintang tiga sebanyak 17 unit, kemudian hotel bintang empat sebanyak 9 unit 

dan hotel bintang lima sebanyak tiga unit. Penyebaran hotel baru tersebut 

paling banyak di pusat kota (49%), di Surabaya bagian timur (24%), Surabaya 

bagian barat (15%), Surabaya bagian utara dan selatan masing-masing (6%). 

http://www.housing-estate.com/read/2015/01/28/surabaya-dibanjiri-hotel-bintang-3/
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Wilayah Surabaya terdapat banyak hotel, terdiri dari hotel melati dan hotel 

berbintang, yang banyak menawarkan kamar beserta fasilitas yang menarik 

para wisatawan. Salah satunya adalah Hotel Ibis Surabaya City Center. Hotel 

Ibis Surabaya City Center yang biasa disebut dengan Hotel Ibis Basra 

merupakan hotel bintang tiga dibawah naungan Accor Group. Berdasarkan 

tipe hotel Ibis yang merupakan hotel Bintang 3 dan tingkat occupancy yang 

tergolong tinggi menjadikan hotel Ibis ini mempunyai tanggung jawab untuk 

melaksanakan program CSR. Pelaksanaan program CSR ini muncul 

permasalahan karena ketidak tepatan program CSR yang dilakukan Hotel Ibis 

Surabaya City Center. Menurut manager HRD Hotel Ibis, saat ini program 

CSR yang dilakukan hotel Ibis adalah membiayai dua anak asuh saja. Program 

CSR tersebut dirasa masih belum tepat sasaran, hal ini dikarenakan CSR Hotel 

Ibis hanya ditujukan kepada beberapa orang tertentu, tidak pada masyarakat 

luas. 

Pelaksanaan CSR, suatu perusahaan seperti hotel tidak hanya dihadapkan 

pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai 

perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya 

(financial) saja. Tanggung jawab sosial perusahaan harus berpijak pada triple 

bottom lines, yaitu berupa profit, people, dan planet, karena kondisi keuangan 

saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh dan berkembang secara 

berkelanjutan (sustainable). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin 

apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup 

(Daniri, 2008:3).  
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Sesuai dengan teori triple bottom lines menurut Wibisono (2007:32-37) 

yang menjelaskan jika perusahaan ingin berkelanjutan maka harus 

memperhatikan ketiga aspek yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek 

lingkungan. Aspek sosial yang terdapat pada konsep triple bottom line, salah 

satu penerapan tanggung jawab sosialnya adalah kepada masyarakat. Aspek 

masyarakat ini tentunya berhubungan dengan kehidupan sosial dan ekonomi. 

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. 

Berdasarkan pada penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa suatu 

perusahaan dalam bidang apapun memiliki kewajiban untuk menjalankan 

program CSR. Salah satunya yaitu pada perusahaan jasa perhotelan yang 

bergerak di bidang pariwisata. Penerapan CSR pada hotel tentunya harus 

memberikan dampak positif kepada masyarakat, lingkungan maupun 

perusahaan itu sendiri. Terutama yang harus diperhatikan terlebih dahulu 

adalah dampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang menjadi 

obyek program CSR tersebut. Untuk itu penulis mengambil judul “Analisis 

Penerapan CSR dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi 

Masyarakat (Studi pada Hotel Ibis Surabaya City Center)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan Corporate Social Responsibility pada Hotel Ibis 

Surabaya City Center ? 

2. Apakah sasaran penerapan Corporate Social Responsibility di Hotel Ibis 

Surabaya City Center sudah tepat ? 

3. Bagaimanakah dampak adanya Corporate Social Responsibility di Hotel 

Ibis Surabaya City Center terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui, menganalisis, dan mendiskripsikan penerapan Corporate 

Social Responsibility pada Hotel Ibis Surabaya City Center. 

2. Mengetahui ketepatan sasaran penerapan Corporate Social Responsibility 

di Hotel Ibis Surabaya City Center. 

3. Mengetahui dampak adanya Corporate Social Responsibility di Hotel Ibis 

Surabaya City Center terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. 

 

D. Kontribusi Penelitian 

Dari segi akademis maupun segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 
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1. Manfaat Akademis 

a. Bagi Mahasiswa 

1. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa 

tentang penerapan Corporate Social Responsibility yang baik 

kepada masyarakat, serta dampaknya terhadap perusahaan itu 

sendiri. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

b. Bagi Perguruan Tinggi 

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pustaka untuk 

penelitian selanjutnya. 

2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pengetahuan ilmiah dalam rangka penerapan Corporate Social 

Responsibility pada perusahaan.. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

untuk memberikan masukan kepada perusahaan khususnya perusahaan 

jasa Hotel Ibis Surabaya City Center dalam rangka meningkatkan 

penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

 

E. Sistematika Pembahasan 

BAB I  : PENDAHULUAN 
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Merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

sistematika pembahasan. 

 BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan 

pokok permasalahan sehingga dapat mendukung dalam 

menganalisa dan mengintrepetasikan data mengenai 

Corporate Social Responsibility pada Hotel Ibis Surabaya 

City Center. 

 BAB III : METODE PENELITIAN 

Merupakan bab metode penelitian yang menerangkan 

mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi 

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

instrumentasi penelitian, dan analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang meliputi 

penjelasan mengenai penerapan Corporate Social 

Responsibility pada Hotel Ibis Surabaya City Center, serta 

dampak-dampak yang ditimbulkan dari Corporate Social 

Responsibility terhadap kesejahteraan masyarakat. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini disajikan tentang bebrapa kesimpulan dan 

saran yang diberikan oleh peneliti terhadap hasil penelitian. 


