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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian 

1. Gambaran Umum Surabaya 

a. Letak Geografis 

Kota Surabaya secara resmi berdiri sejak tahun 1293, terkenal 

sebagai kota pelabuhan yang secara tidak langsung mengantarkan 

Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa, serta merupakan jalur 

strategis yang mengubungkan regional tengah dan timur Indonesia. 

Secara geografis Kota Surabaya berada di 7
o 

9’- 7
o
21’ Lintang 

Selatan dan 112° 36’ - 112° 57’ Bujur Timur, sebagian besar wilayah 

Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 

meter diatas permukaan laut, sebagian lagi pada sebelah selatan 

merupakan bukti-bukit dengan ketinggian 25-50 meter diatas 

permukaan laut. Luas wilayah Kota Surabaya ±52.087 Ha, dengan 

63,45 persen atau 33.048 Ha dari luas total wilayah merupakan 

dataran dan selebihnya sekitar 36,55 persen atau 19.039 Ha 

merupakan wilayah laut yang dikelola oleh Pemerintah Kota 

Surabaya. Secara administrative wilayah Kota Surabaya terbagi 

menjadi 5 wilayah kota, terdiri dari 31 Kecamatan dan 163 

Kelurahan. 
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Adapun batas-batas wilayah Kota Surabaya sebagai berikut : 

Sebelah Utara : Selat Madura 

Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo 

Sebelah Timur : Selat Madura 

Sebelah Barat : Kabupaten Gresik. (Bappeda Provinsi Jawa Timur). 

 

Gambar 4. Peta Kota Surabaya 

Sumber: eastjava.com, 2016 

b. Data Pertumbuhan Penduduk 

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin selama periode 

2008-2014 jika dilihat pada Tabel 2, penduduk yang berjenis 

kelamin laki-laki maupun perempuan cenderung mengalami 

naik turun. Penduduk yang berjenis kelamin laki-laki 
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mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2014 

yaitu sebanyak 171.890 jiwa, sedangkan peningkatan tertinggi 

jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki terjadi pada tahun 

2011 sebanyak 47.425 jiwa. Jumlah penduduk yang berjenis 

kelamin perempuan pertambahan maupun penurunan jumlah 

penduduknya cenderung stabil. Tabel 2 di bawah ini 

merupakan tabel jumlah penduduk Kota Surabaya tahun 2008-

2014 

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Surabaya tahun 2008-2014 

Tahun Laki-Laki Perempuan Jumlah 

2008 1.453.135 1.449.372 2.902.507 

2009 1.474.874 1.463.351 2.938.225 

2010 1.469.916 1.459.612 2.929.528 

2011 1.517.341 1.506.980 3.024.321 

2012 1.566.072 1.559.504 3.125.576 

2013 1.602.875 1.597.579 3.200.454 

2014 1.430.985 1.422.676 2.853.661 

Sumber : Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 

2016. 

 

2. Gambaran Umum Hotel Ibis Surabaya City Center 

a. Sejarah Singkat Hotel Ibis Surabaya City Center 

Hotel Ibis Surabaya City Center yang lebih terkenal dengan 

nama Hotel Ibis Basra merupakan hotel bintang tiga di bawah 

naungan Accor Group. Hotel Ibis Surabaya City Center terletak di 

Jalan Basuki Rahmat No. 94-96 Surabaya 60271 Telp.(031) 5358885 
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Fax.(031) 5358880. Hotel Ibis Surabaya City Center berdiri pada 

bulan Desember 2013 dan grand opening pada awal tahun 

2014.Hotel Ibis ini terdiri dari tiga jenis, yaitu Hotel Ibis Budget, 

Hotel Ibis Styles, dan Hotel Ibis Merah. Hotel Ibis Surabaya City 

Center merupakan jenis hotel ibis merah, dikarenakan hotel ibis ini 

lebih fokus terhadap hotel bisnis yang mana segmentasi pasarnya 

pada pebisnis serta lokasinya yang strategis di pusat kota yang dekat 

dengan mall maupun perusahaan dan instansi lainnya. Akses ke 

Hotel Ibis Surabaya City Center juga sangat mudah, lokasinya 

mudah dijangkau oleh transportasi umum yang juga dekat dengan 

stasiun, terminal maupun bandara. 

Hotel ibis ini merupakan hotel yang tidak hanya menyediakan 

fasilitas kamar saja, tetapi juga menyediakan fasilitas-fasilitas 

pendukung pelayanan jasa seperti menyediakan meeting room atau 

ruang rapat yang dapat menampung sampai dengan 355 orang. 

Selain itu juga terdapat internet corner, high speed internet 

connection, photocopy, fax, scanner, other secretarial services, 15 

minutes promise, airport transfer, laundry service, massages, 

parking available for 60 car, dan breakfast from 4 am till midday. 

Hotel ini memiliki 224 kamar standard rooms yang terdiri dari 

smooking rooms dan non smooking rooms. Harga kamar selalu 

berbeda setiap harinya, tergantung dari occupancy atau tingkat 

hunian hotel itu sendiri. 
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1) Kamar Hotel Ibis Surabaya City Center 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Standard room 2 Single beds 

Sumber : www.ibis. com, 2016 

Kamar ini memiliki 2 single bed, dilengkapi dengan TV 

LED 32”. Disediakan fasilitas air mineral, the, dan kopi. Kamar 

mandi dilengkapi dengan shower , hairdryer, akses wifii internet 

gratis 24 jam, dan keamanan di dalam kamar sudah pasti terjamin. 

Gambar 6. Standard rom with double bed 

Sumber : www.ibis.com, 2016 

http://www.ibis.com/
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Kamar ini memiliki double bed untuk dua orang, dilengkapi 

dengan TV LED 32”. Disediakan fasilitas air mineral, the, dan 

kopi. Kamar mandi dilengkapi dengan shower, hairdryer, akses 

wifii internet gratis 24 jam, dan keamanan di dalam kamar sudah 

pasti terjamin. 

2) Meeting room Hotel Ibis Surabaya City Center 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Meeting Room 

Sumber: www.ibis.com , 2016 

Meeting room ini juga sudah termasuk dengan fasilitas 

video conferencing, podium, akses wifi, video equipment, dan 

overhead projector berdasarkan permintaan tamu. 

Tabel 3. Room Capacity According to Layout 

Nama 

Ruangan 

Theatr

e 

U-

Shap

e 

Board

room 

Class

room 

Banquet Luas 

Meeting 

Room I 

75 35 25 45 50 70 m
2 

Meeting 

Room II 

75 25 25 45 50 70 m
2
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Meeting 

Room III 

35 20 15 25 30 20 m
2
 

Meeting 

Room IV 

35 2075 15 25 30 20 m
2
 

Sumber : Data Hasil Olahan Penulis, 2016 

b. Visi dan Misi Hotel Ibis Surabaya City Center 

1) Visi 

Well Being at the Best Price 

2) Misi 

a) Become more professional by acquiring new skills, 

b) Learn a second profession, 

c) Be more independent in guest relations, 

d) Receive recognition for their skills, 

e) Develop their careers. 

 

c. Struktur Organisasi Hotel Ibis Surabaya City Center 

Struktur organisasi adalah gambaran mengenai jenjang dan alur 

kepemimpinan serta menunjukkan wewenang dan tanggung jawab 

dari setiap unit kerja dalam suatu organisasi. Organisasi merupakan 

suatu kesatuan dari berbagai bagian dalam pelaksanaan kegiatan 

untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sehingga diperlukan 

struktur organisasi untuk pembagian tugas, tanggung jawab, dan 

wewenang yang jelas dari setiap bagian. Adapun susunan struktur 

organisasi Hotel Ibis Surabaya City Center adalah sebagai berikut :  
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Gambar 8. Struktur Organisasi Hotel Ibis Surabaya City Center 

Sumber : Data Hasil Olahan Penulis, 2016 

 

B. Penyajian Data Fokus Penelitian 

1. Penerapan Corporate Social Responsibility hotel Ibis Surabaya 

City Center 

Sebagai salah satu perusahaan jasa perhotelan, sudah selayaknya 

dapat mengaplikasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Terlebih sebagai perusahaan yang bergerak dibidang 

pariwisata yang merupakan penyumbang devisa Negara tertinggi ke 

dua, sehingga sudah menjadi kewajiban perusahaan jasa perhotelan 

ini untuk menjaga hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan 

General Manager 

Executive 

Secretary 

Executive Asst. 

Manager 

Chief 

Accountant 

HRD Manager Asst. Director 

of Sales 

Front Office 

Manager 

Restoran dan 

Bar 
Executive 

Housekeeper 

Chief 

Engineering 

Executive 

Chef 

Asst. FB 

Manager 

Sales Manager 

Sales Executive 
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operasionalnya. Sesuai dengan UU No.40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas disebutkan 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.  

Hotel Ibis Surabaya City Center telah menerapkan tanggung jawab 

sosialnya melalui implementasi program-program CSR yang sudah 

ditetapkan oleh pihak hotel tersebut. CSR yang diterapkan oleh Hotel 

Ibis Surabaya City Center sudah berlangsung sejak pertama kali hotel 

ini beroperasi yaitu sejak tahun 2014. Adanya program CSR yang 

diimplementasikan oleh Hotel Ibis Surabaya City Center bukan hanya 

sekedar untuk meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat saja, 

melainkan sudah menjadi kewajiban perusahaan. CSR tersebut 

dilaksanakan agar kegiatan perusahaan tetap berjalan dengan 

memperhatikan konsep 3P dalam CSR yaitu people, profit, dan 

planet. Demikian halnya dengan CSR yang telah dijalankan oleh 

pihak Hotel Ibis Surabaya City Center tidak terlepas dari ketiga aspek 

tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Dita Ramadhani selaku 

Manager HRD Hotel Ibis Surabaya City Center, yang mengatakan 

bahwa, 

“Kami melaksanakan CSR sebagai bentuk kepedulian kepada 

masyarakat sekitar, apalagi dibelakang Hotel Ibis ini banyak 

keluarga yang masih kurang mampu, jadi itu bentuk bantuan 

kami kepada mereka.” (Wawancara tanggal 15 April 2016). 
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Hal ini juga disebutkan oleh Ibu Dyla selaku HRD Hotel Ibis 

Surabaya City Center yang mengatakan bahwa, 

“Kami  melaksanakan CSR karna memang merupakan 

tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan 

lingkungan sekitar. Saling membantu kepada pihak-pihak 

lain yang membutuhkan, selain itu juga sedekah untuk 

lingkungan sekitar. Sehingga perusahaan tidak hanya 

memikirkan profit, tetapi juga memikirkan masyakarat yang 

membutuhkan bantuan” (Wawancara tanggal 18 April 2016) 

 

Kedua kutipan tersebut menjelaskan bahwa pada penerapan CSR 

Hotel Ibis Surabaya City Center tidak hanya mengejar keuntungan dari 

perusahaan itu sendiri. Melainkan pihak hotel masih memikirkan 

kehidupan sosial ekonomi serta lingkungan masyarakat sekitar. Agar 

keberadaan hotel dapat memberikan dampak yang positif untuk 

masyarakat sekitarnya. 

Program-program CSR yang telah ditetapkan oleh pihak Hotel Ibis 

Surabaya City Center ini pada mulanya melalui beberapa tahapan, 

yakni perencanaan, pelaksanaan, hingga dampak yang dirasakan oleh 

masyarakat sebagai sasaran (outcomes). Banyak program CSR yang 

telah dilaksanakan oleh Hotel Ibis Surabaya City Center, seperti halnya 

yang dikatakan oleh Ibu Dita selaku Manager HRD, 

“Jadi program CSR yang sudah pernah kami lakukan 

adalah penanaman pohon, membiayai dua anak asuh. 

Selain ke masyarakat kami juga pernah memberikan 

cooking class,dan kita akan melaksanakan penanaman 

pohon dan menyumbangkan tempat sampah nanti di 

kampung nelayan” (Wawancara tanggal 15 April 2016) 
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Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Dyla 

selaku HRD, 

“Program CSR kami ada banyak yang pertama itu anak 

asuh, yang kedua planet 21 berupa penanaman 1000 pohon, 

dan kami juga mendonasikan beberapa ribu dari hasil 

penjualan kamar untuk CSR.” (Wawancara tanggal 18 

April 2016) 

 

Setiap tahapan dari pelaksanaan CSR ini memiliki mekanisme 

tersendiri mulai perencanaan yang melibatkan beberapa aktor dari 

pihak hotel, dan penyaluran dana yang telah ditetapkan untuk 

diimplementasikan kepada masyarakat, khususnya kepada dua anak 

asuh yang mendapatkan beasiswa sekolah. Pertama pihak hotel 

melakukan musyawarah dengan ketua RT untuk mengetahui data-data 

keluarga yang tidak mampu untuk dijadikan pertimbangan penetapan 

program CSR nya tersebut. Dari data tersebut kemudian pihak hotel 

melakukan interview kepada beberapa masyarakat tidak mampu untuk 

mengetahui layak atau tidaknya untuk diberikan beasiswa. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Ibu Dyla selaku HRD Hotel Ibis Surabaya 

City Center 

“Yang mendasari pemilihan dua anak asuh yang akan 

diberikan beasiswa yang pertama adalah interview, 

kemudian dilihat dari hasil belajarnya mulai dari nilai 

raport, attitudenya disekolah seperti apa, dan kita juga 

meminta rekomendasi dari sekolahnya” (Wawancara 

tanggal 18 April 2016). 

 

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan yang diungkapkan oleh 

Ibu Dita selaku manager HRD bahwa,  
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“Yang mendasari pihak hotel memilih dua anak asuh 

tersebut adalah yang pertama dari prestasi belajarnya, 

kemudian kita juga melihat keluarganya tersebut memang 

benar-benar kategori tidak mampu dan yang tidak 

menerima bantuan dari manapun tetapi anaknya tersebut 

berprestasi itu yang nantinya kita ambil untuk dibantu” 

(Wawancara tanggal 15 April 2016). 

 

Program CSR yang ditetapkan oleh Hotel Ibis Surabaya City 

Center tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dua anak asuh tersebut. 

Pada intinya pihak hotel menyeleksi dan akan memenuhi kebutuhan 

yang hanya bersangkutan dengan kebutuhan sekolah dan yang sesuai 

dengan anggaran hotel. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Widyawati 

selaku orang tua dari penerima beasiswa bahwa, 

“Pihak Hotel Ibis Surabaya City Center tidak memberikan 

bantuan berupa uang, namun saya membelanjakan 

kebutuhan sekolah anak saya terlebih dahulu seperti tas, 

buku, sepatu, dan peralatan sekolah lainnya. Kemudian 

nanti notanya saya berikan kepada Hotel Ibis Surabaya City 

Center dan pihak hotel kemudian menggantikan dengan 

sejumlah uang yang sudah saya belanjakan tadi.” 

(Wawancara tanggal 19 April 2016). 

 

Pernyataan dari Ibu Widyawati ini mendapat dukungan dari Ibu 

Dita bahwa, 

“Selama ini kami memberikan apa yang mereka butuhkan. 

Kwitansi berapapun yang mereka berikan kepada kita 

selama terkait dengan sekolah pasti kita akan berikan” 

(Wawancara tanggal 15 April 2016). 

 

Berdasarkan proses yang telah dijelaskan dapat diketahui 

bahwa dalam menetapkan program CSR yang akan 

diimplementasikan, pihak Hotel Ibis Surabaya City Center 

melakukan berbagai tahapan. Proses tersebut juga melibatkan 
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pihak hotel sendiri, masyarakat sekitar, dan ketua RT. Hal ini 

dilakukan agar tujuan pelaksanaan CSR dapat bermanfaat bagi 

semua stakeholders. 

Selain program CSR diatas, pihak Hotel Ibis Surabaya City 

Center juga melakukan kegiatan CSR dalam hal lingkungan yaitu 

penanaman pohon di wilayah Desa Gerbo, Nongkojajar. Hal ini 

sesuai dengan konsep triple bottom line yang apabila perusahaan 

ingin diterima oleh masyarakat maka perusahaan juga harus 

melaksanakan tanggung jawabnya kepada lingkungan. Perusahaan 

dan lingkungan adalah merupakan hubungan timbal balik apabila 

lingkungan dirawat dengan baik maka lingkungan juga akan 

memberikan dampak yang positif juga untuk perusahaan dan 

masyarakat sekitar. 

2. Sasaran Penerapan Corporate Social Responsibility di Hotel Ibis 

Surabaya City Center 

Pihak Hotel Ibis Surabaya City Center dalam 

mengimplementasikan program CSR, tentunya sudah menetapkan 

siapa saja yang menjadi objek dan sasaran dari implementasinya 

tersebut. Beberapa program CSR seperti penanaman 1000 pohon di 

daerah Nongkojajar, donor darah dan coocking class yang 

dilaksanakan di Hotel Ibis , beasiswa untuk dua anak asuh yang 

berada di Jalan Kedondong Lor Kelurahan Embong Blimbing 

Surabaya, dan lain-lain. Namun, pihak hotel sendiri hanya terfokus 
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pada pembiayaan beasiswa kepada dua anak asuh saja, dikarenakan 

program CSR tersebut dilaksanakan untuk jangka panjang. Seperti 

halnya yang dikatakan oleh Ibu Dita bahwa, 

“Pihak hotel berkeinginan untuk memberikan beasiswa 

kepada dua anak asuh tersebut sampai anak itu lulus sekolah. 

Tapi keputusan tersebut nantinya juga tergantung pada pihak 

management, dan juga melihat situasi dari hotelnya sendiri 

seperti apa”. (Wawancara tanggal 15 April 2016). 

 

Pernyataan yang dikemukakan oleh Ibu Dita mendapat dukungan 

dari Ibu Dila bahwa, 

“Kalau bisa pihak Hotel akan membantu sampai anak 

tersebut kuliah. Tapi dengan syarat anak itu harus tetap 

berkompeten dan tetap bisa diajak bekerjasama dengan pihak 

hotel”. (Wawancara tanggal 18 April 2016). 

 

Dua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak Hotel Ibis 

Surabaya City Center ingin memberikan beasiswa kepada kedua anak 

asuh hingga anak tersebut menyelesaikan studi nya hingga dibangku 

perkuliahan. Namun pihak hotel juga mempertimbangkan pendapatan 

hotelnya, selain itu juga kedua anak asuh tersebut harus tetap 

mempertahankan prestasinya dan bisa diajak untuk bekerjasama 

dengan pihak hotel. 

3. Dampak Adanya Corporate Social Responsibility di Hotel Ibis 

Surabaya City Center Terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi 

Masyarakat 

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan selalu menimbulkan dampak 

positif maupun dampak negatif. Dampak tersebut biasanya dirasakan 

oleh masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya harus 
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memperhatikan aspek masyarakat yang meliputi kehidupan sosial dan 

ekonomi. Seperti halnya teori yang telah disebutkan oleh Rodriguez & 

Cruz (2007) dalam Millar (2010:3), bahwa CSR merupakan strategi 

yang sangat penting karena bersifat saling menguntungkan antara 

hubungannya dengan lingkungan sekitar, ekonomi, dan sosial. 

Kegiatan tersebut diharapkan lebih banyak menimbulkan dampak 

positif daripada dampak negatif. Agar dapat dikatakan kegiatan CSR 

tersebut berhasil diterapkan dan diterima oleh masyarakat sekitar 

sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya program tersebut. 

Dampak tersebut antara lain terdiri dari : 

a) Dampak Sosial 

Kegiatan CSR Hotel Ibis Surabaya City Center salah 

satunya adalah bantuan beasiswa kepada dua anak asuh yang telah 

berjalan selama satu tahun tersebut, diharapkan mampu 

memberikan dampak sosial terhadap penerima beasiswa. Pihak 

Hotel Ibis sering mengadakan acara pemberian parcel disaat hari 

raya, buka bersama, dan lain-lain. Seperti halnya yang 

diungkapkan oleh Ibu Widyawati selaku orangtua dari Alfiana 

penerima beasiswa bahwa, 

“Saya pernah diberikan wawasan tentang hotel, saat 

pergantian general manager saya juga diperkenalkan sama 

general managernya yang baru, kemudian pernah diberikan 

parcel saat hari raya tahun 2015 kemarin, terus pernah juga 

diajak makan siang di hotel, diajak buka bersama, dan 

diberikan sedikit uang untuk hari raya anak saya” 

(Wawancara tanggal 19 April 2016). 
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Pernyataan Ibu Widyawati tersebut mendapatkan dukungan 

dari Ibu Ita selaku orang tua dari Ananda penerima beasiswa 

bahwa, 

“Kalau hotel Ibis mengadakan halal bi halal gitu saya selalu 

diundang, kemarin waktu ulang tahunnya Ibis juga 

diundang diajak makan bersama, dan dulu waktu anakku 

sakit itu disumbang uang untuk anak saya berobat” 

(Wawancara tanggal 19 April 2016). 

 

Selain itu dampak sosial yang dirasakan ketika adanya kegiatan 

penanaman pohon di Desa Gerbo, Nongkjajar adalah masyarakat 

bisa saling bekerja sama dengan pihak Hotel Ibis Surabaya City 

Center dalam melestarikan lingkungan. Seperti halnya yang 

dikatakan oleh Ibu Khotim selaku ketua PKK sebagai berikut, 

“…dampak sosial yang dirasakan masyarakat bisa menjalin 

hubungan baik dengan pihak Hotel, masyarakat juga 

kelihatan rukun gotong royong menanam pohon…”. 

(Wawancara tanggal 10 Agustus 2016 ) 

Ketiga pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

dalam hal sosial Hotel Ibis telah memberikan dampak yang positif 

untuk penerima beasiswa dengan mengadakan acara-acara yang 

melibatkan keluarga dari kedua penerima beasiswa tersebut. 

Adanya acara-acara tersebut akan mampu menjadikan ikatan 

kekeluargaan antara pihak hotel dan keluarga penerima beasiswa 

dapat terjalin dengan baik dan lebih erat. Selain itu pihak Hotel 

juga dapat menjalin hubungan baik dengan masyarakat Desa 

Gerbo, Nongkojajar karena dengan diadakannya kegiatan CSR 
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penanaman pohon disana dapat memberikan dampak yang positif 

kepada masyarakat sekitar. 

 

b) Dampak Ekonomi 

Penerapan CSR pada Hotel Ibis Surabaya City Center 

seharusnya juga dapat memberikan dampak ekonomi terhadap 

masyarakat. Namun pada kenyataannya dampak ekonomi tersebut 

belum dirasakan oleh penerima beasiswa itu sendiri maupun oleh 

masyarakat yang ada di sekitar Hotel Ibis Surabaya City Center 

dan masyarakat yang terlibat dalam penanaman pohon di 

Nongkojajar. Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang peneliti 

lakukan dengan Ibu Dita selaku HRD Hotel Ibis Surabaya City 

Center bahwa, 

“Sebenarnya dampak tersebut hanya dirasakan oleh kedua 

penerima beasiswa tersebut. Kalau dari segi ekonomi 

dikarenakan pihak hotel tidak memberikan pelatihan atau 

tidak memberdayakan masyarakat, jadi masyarakat tersebut 

bisa mengusahakan perekonomiannya sendiri. Jadi dampak 

signifikan untuk ke dampak ekonominya kami belum ada” 

(Wawancara tanggal 15 April 2016). 

 

Pernyataan tersebut juga sama dengan yang disampaikan oleh 

Ibu Ita bahwa, 

“Untuk dampak dari segi ekonomi masih belum ada mbak, 

kami hanya menerima bantuan berupa beasiswa saja. 

Bantuan untuk meningkatkan perekonomian penduduk sini 

juga belum ada, karena Ibis hanya memberikan beasiswa 

kepada dua anak asuhnya saja. Masyarakat daerah sini juga 

sebenarnya banyak yang kurang mampu, ya mungkin Ibis 

hanya mampu membantu dua anak ini dikarenakan 
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pendapatannya Ibis juga mungkin belum maksimal” 

(Wawancara tanggal 19 April 2016). 

 

Pernyataan tersebut juga senada dengan yang disampaikan oleh 

Ibu Khotim ketua PKK Desa Gerbo sebagai berikut, 

“Kalau menurut saya kegiatan penanaman pohon itu tidak 

meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi cuma 

membantu menambah penghasilan saja. Masyarakat yang 

terlibat hanya diberikan upah sukarela saja dan diberikan 

konsumsi yang telah disediakan oleh ibu-ibu PKK” 

(Wawancara tanggal 10 Agustus 2016 ) 

 

Pernyataan ketiga informan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

sejauh ini CSR yang telah dilaksanakan oleh Hotel Ibis Surabaya 

City Center belum memberikan dampak yang signifikan terhadap 

perekonomian masyarakat sekitar maupun masyarakat 

Nongkojajar. Dikarenakan Hotel Ibis masih beroperasi selama dua 

tahun, sehingga CSR yang dilaksanakan masih belum maksimal, 

dan masih harus banyak evaluasi untuk melaksanakan program-

program CSR selanjutnya. 

 

c) Dampak Lingkungan 

Hotel Ibis yang merupakan salah satu hotel dibawah 

naungan Accor group yang mempunyai komitmen yang dinamakan 

Planet 21. Planet 21 adalah 21 komitmen untuk mendukung 

pengembangan berkelanjutan terhadap kesehatan, alam, karbon, 

inovasi, pengembangan lokal, lapangan kerja, dan dialog yang 

pada intinya 21 komitmen itu untuk kesejahteraan planet 
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(lingkungan). Diharapkan keberadaan hotel Ibis Surabaya City 

Center ini tidak banyak menimbulkan dampak negatif terhadap 

lingkungan, dan dengan adanya program planet 21 ini hotel-hotel 

yang berada dibawah naungan Accor Group dapat memanfaatkan 

lingkungan dengan baik dan memberikan dampak yang positif bagi 

lingkungan. Seperti yang peneliti tau tentang program CSR 

terhadap lingkungan Hotel Ibis Surabaya City Center telah 

melakukan program saving energy, saving water, dan hotel Ibis 

juga berkomitmen untuk menanam satu pohon apabila 1 handuk 

dipakai oleh 5 pengunjung. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Dita 

bahwa, 

“Untuk program kepada lingkungan kita juga melakukan 

pengelolaan limbah, jadi air limbah tersebut bisa 

dipergunakan untuk siram tanaman, kita juga melakukan 

program saving energy, saving air, dan lain-lain” 

(Wawancara pada tanggal 15 April 2016). 

 

Selain itu Hotel Ibis Surabaya City Center juga melakukan 

penanaman pohon di daerah Nongkojajar yang diharapkan mampu 

memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan sekitar. 

Nantinya pohon yang sudah tumbuh menjadi besar tentunya dapat 

memberikan efek yang baik terhadap lingkungan. Seperti yang 

dikatakan oleh Ibu Khotim bahwa, 

“Dampak yang dirasakan nanti jika pohon sudah tumbuh 

besar dapat memberikan banyak manfaat buat lingkungan 

seperti untuk mencegah tanah longsor, banjir, dan udara 

juga biar tambah sejuk” (Wawancara pada tanggal 10 

Agustus 2016). 
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C. Analisis dan Interpretasi 

1. Analisis Penerapan Program CSR Hotel Ibis Surabaya City 

Center 

Sebagai salah satu perusahaan yang telah menerapkan program 

CSR, Hotel Ibis Surabaya City Center telah menerapkan prinsip 

responsibility melalui pelaksanaan CSR sebagai bentuk tanggung 

jawab sosial dan ekonomi. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh 

Daniri (2005:9-12) bahwa responsibility adalah kesesuaian 

(kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip 

korporasi yang sehat serta perundang-undangan yang berlaku. 

Perusahaan telah mengaplikasikan prinsip tersebut melalui program 

CSR berdasarkan pada perundang-undangan serta peraturan terkait 

yang telah ditetapkan mengenai CSR, seperti Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hotel Ibis Surabaya City 

Center telah menerapkan tanggung jawab sosialnya melalui 

implementasi program-program CSR yang telah ditetapkan oleh pihak 

hotel. CSR tersebut telah dilaksanakan sejak hotel pertama kali 

beroperasi yaitu pada tahun 2014. 

Hotel Ibis melaksanakan program CSR tersebut tidak hanya 

untuk meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat, melainkan 

sudah merupakan kewajiban perusahaan apalagi Hotel Ibis merupakan 

hotel bintang 3 yang tingkat occupancy nya tergolong tinggi. CSR 

yang dilakukan Hotel Ibis masih belum sesuai dengan konsep triple 
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bottom line, dikarenakan ketiga aspek pada konsep triple bottom line 

masih belum dilakukan secara seimbang terutama pada aspek 

masyarakat, dikarenakan Hotel Ibis masih belum memberikan dampak 

yang signifikan kepada masyarakat dan pihak hotel tidak melibatkan 

masyarakat pada aktifitas bisnis di perusahaannya. CSR yang 

dilakukan hanya terfokus pada dua anak asuh dan itupun hanya berlaku 

dalam jangka waktu satu tahun. Berdasarkan wawancara yang peneliti 

lakukan kepada orang tua penerima beasiswa, informan menyatakan 

bahwa saat ini bantuan yang diberikan oleh Hotel Ibis masih belum 

ada kejelasan akan berlanjut ataukah diberhentikan oleh pihak hotel.  

a) Program CSR 

Program-program CSR yang dilakukan oleh perusahaan 

terutama hotel merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan 

dan tidak boleh dikesampingkan dari penyelenggaraan kegiatan 

hotel. Program CSR ini harus benar-benar direncanakan mulai dari 

tahap perencanaan, implementasi sampai dengan tahap evaluasi 

mengenai dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari 

pelaksanaan program CSR tersebut. Proses tersebut melibatkan 

pihak hotel sendiri, masyarakat sekitar, dan ketua RT. Hal ini 

dilakukan agar tujuan pelaksanaan program CSR dapat bermanfaat 

bagi semua stakeholders. Hal ini sesuai dengan teori yang telah 

disebutkan oleh Ambadar (2008:39), bahwa langkah-langkah yang 

harus ditempuh dalam melaksanakan CSR adalah diawali dengan 



62 
 

melihat dan menilai kebutuhan masyarakat sekitar namun dalam 

hal ini hanya terfokus pada kedua penerima beasiswa, kemudian 

membuat rencana aksi, dan melaksanakan evaluasi agar program 

CSR selanjutnya dapat berjalan dengan baik. 

Ada banyak program CSR yang telah diterapkan oleh Hotel 

Ibis Surabaya City Center, namun ada beberapa yang tidak berjalan 

dengan baik. Seperti halnya pemberian beasiswa yang berhenti 

tanpa adanya kepastian dari pihak hotel apakah beasiswa tersebut 

akan berlanjut atau diberhentikan. Kemudian pelaksanaan 

penanaman pohon yang telah dilakukan di Nongkojajar, pemilihan 

lokasi yang jauh dari letak Hotel Ibis Surabaya City Center yang 

nantinya tidak memberikan dampak apapun. Seharusnya 

penanaman pohon tersebut dilakukan disekitar Hotel Ibis atau di 

wilayah Surabaya, agar dapat membantu memecahkan 

permasalahan lingkungan yang selama ini telah dikeluhkan oleh 

masyarakat Surabaya, seperti banjir, polusi udara, dan agar di 

Surabaya juga berudara sejuk. 

 

2. Sasaran Penerapan Corporate Social Responsibility di Hotel Ibis 

Surabaya City Center 

Pelaksanaan program CSR tentunya pihak hotel sudah 

menetapkan sasaran yang akan menjadi objek penerapan CSR nya 

tersebut. Beberapa program CSR yang telah dilaksanakan oleh Hotel 
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Ibis Surabaya City Center seperti penanaman 1000 pohon di daerah 

Nongkojajar, donor darah, cooking class yang dilaksanakan di Hotel 

Ibis, beasiswa untuk dua anak asuh yang berada di Jalan Kedondong 

Lor Kelurahan Embong Blimbing Surabaya, dan lain-lain. Ada dua 

pelaksanaan CSR yang menurut peneliti kurang tepat sasaran, yang 

pertama adalah pelaksanaan penanaman 1000 pohon di daerah 

Nongkojajar dan pemberian beasiswa kepada dua anak asuh. 

Seperti teori yang telah dijelaskan oleh Rodriguez & Cruz (2007) 

dalam Millar (2010:3), bahwa CSR dalam industri perhotelan 

merupakan strategi yang sangat penting karena bersifat saling 

menguntungkan antara hubungannya dengan lingkungan sekitar, 

ekonomi, sosial, dan budaya. Telah disebutkan bahwa yang harus 

diutamakan adalah lingkungan sekitar, tapi pihak Hotel Ibis 

Surabaya City Center malah melakukan penanaman pohon di daerah 

Nongkojajar yang letaknya jauh dari Kota Surabaya dan daerah 

Nongkojajar sebenarnya sudah banyak terdapat pepohonan yang 

membuat daerah sekitarnya berudara sejuk, lain halnya dengan 

wilayah Surabaya yang udaranya panas dan banyak polusi udara. Hal 

ini kurang sesuai dengan pernyataan George (1994) yang 

menyebutkan bahwa tanggung jawab bisnis menjadi terlibat lebih 

luas untuk meningkatkan kualitas lingkungan sosial, misalnya 

kemiskinan dan polusi udara. Apabila dilihat dari segi pemilihan 

lokasi saja kurang tepat sasaran, dikarenakan Hotel Ibis terletak di 
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Surabaya dan seharusnya penerapan CSR nya dilaksanakan di sekitar 

Hotel Ibis atau di wilayah Surabaya yang terdapat lahan kosong 

untuk dijadikan tempat penanaman pohon. Sehingga kegiatan 

tersebut dapat membantu memecahkan masalah mengenai dampak 

lingkungan yang selama ini menjadi masalah yang sangat serius di 

wilayah Kota Surabaya, seperti banjir, udara yang panas, polusi 

udara, dan lain-lain. 

Bentuk penerapan CSR menurut Wahyudi dan Azheri (2008:62-

63) yang salah satunya adalah membantu peningkatan kesejahteraan 

masyarakat setempat dalam kurun waktu yang sangat panjang. 

Seharusnya penerapan CSR Hotel Ibis Surabaya City Center dapat 

membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat 

memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Bukan hanya 

kepada kedua penerima beasiswa saja, karena dampak adanya CSR 

seharusnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Contohnya 

pihak hotel mempekerjakan masyarakat sekitar dalam aktifitas 

perusahaannya, mengadakan kegiatan sosial agar dapat menjalin 

hubungan yang harmonis dengan masyarakat, membantu perbaikan 

jalan, dan lain-lain. Menurut hasil wawancara yang penulis dapatkan, 

salah satu informan yang bernama Ibu Ita menyebutkan, bahwa 

pihak Hotel Ibis Surabaya City Center hanya merekomendasikan 

bantuan kepada masyarakat yang memang benar-benar KTP nya 

berdomisili asli di Jl. Kedondong Lor. Sebenarnya masih banyak 
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masyarakat kurang mampu yang berada di wilayah tersebut, namun 

pihak Hotel Ibis hanya terfokus pada masyarakat asli Jln. Kedondong 

Lor saja. 

 

3. Dampak Adanya Corporate Social Responsibility di Hotel Ibis 

Surabaya City Center Terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi 

Masyarakat 

Setiap kegiatan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan selalu 

menimbulkan dampak positif serta dampak negatif kepada perusahaan 

itu sendiri dan juga kepada masyarakat. Program CSR yang 

dikomunikasikan dengan baik akan memberikan manfaat bagi 

masyarakat sekitar dan juga dapat meningkatkan reputasi perusahaan. 

Selain itu keberadaan perusahaan menjadi diterima oleh masyarakat, 

sehingga bisa mewujudkan kinerja ekonomi secara maksimal. CSR 

sangat penting untuk dilakukan karena membangun emosional antara 

masyarakat dengan perusahaan, sehingga citra perusahaan lebih 

mudah terjaga ketika banyak stakeholders yang memiliki keterikatan 

emosi yang positif dengan perusahaan. Dampak-dampak yang 

dihasilkan dari penerapan CSR Hotel Ibis Surabaya City Center 

meliputi : 

a) Dampak Sosial 

Dampak sosial yang diakibatkan adanya penerapan CSR 

Hotel Ibis Surabaya City Center adalah sebagai berikut : 
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1. Pihak Hotel memberikan perhatian penuh kepada keluarga 

penerima beasiswa dengan memenuhi kebutuhan sekolah 

untuk anak asuhnya dan juga memberikan bantuan dana 

ketika anak asuhnya sakit, jadi penerima beasiswa merasa 

senang karena apa yang mereka butuhkan untuk keperluan 

sekolah telah dipenuhi oleh pihak hotel; 

2. Menjalin hubungan yang baik dengan kedua keluarga 

penerima beasiswa seta memberikan wawasan tentang hotel 

kepada keluarga penerima beasiswa, sehingga keluarga 

penerima beasiswa tersebut merasa sangat dekat dengan 

karyawan-karyawan hotel dan dapat menambah wawasan 

mereka tentang hotel; 

3. Pihak hotel memberikan fasilitas komputer untuk anak 

asuhnya, agar anak asuhnya tersebut memahami tentang 

teknologi karena teknologi juga sangat dibutuhkan sebagai 

sarana belajar siswa; 

4. Adanya penanaman 1000 pohon dapat menjadikan 

masyarakat bergotong royong dalam kegiatan penanaman 

pohon ini; 

5. Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat 

Nongkojajar dengan adanya kegiatan penanaman 1000 pohon 

tersebut. 
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6. Pihak hotel pernah mengadakan kegiatan donor darah, jadi 

pihak hotel memberikan wadah bagi mereka yang ingin 

mendonorkan darahnya. Sehingga dapat memberikan 

sumbangan darah kepada PMI untuk disalurkan kepada yang 

membutuhkan. 

Program CSR merupakan investasi jangka panjang untuk 

meminimalisir dampak sosial, namun karena kegiatan tersebut 

belum sepenuhnya berjalan dengan baik maka menimbulkan 

dampak-dampak negatif. Dampak negatif tersebut antara lain : 

1. Berhentinya kegiatan pemberian beasiswa untuk dua anak 

asuh yang hanya berlangsung selama satu tahun, dan sampai 

saat ini masih belum ada kepastian dari pihak management 

hotel apakah beasiswa tersebut akan berlanjut atau nantinya 

memang benar-benar diberhentikan. Namun pihak hotel 

berkeinginan akan memberikan beasiswa hingga anak 

asuhnya lulus dari bangku perkuliahan, akan tetapi pihak 

hotel juga mempertimbangkan dengan pendapatan hotelnya; 

2. Pihak Hotel hanya memberikan bantuan kepada masyarakat 

yang berdomisili asli Surabaya, padahal banyak sekali 

masyarakat pendatang yang tinggal di wilayah Hotel Ibis 

Surabaya City Center yang membutuhkan bantuan. Sehingga 

menimbulkan iri kepada penerima program CSR; 
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3. Kegiatan CSR tidak berjalan dengan baik karena terkendala 

oleh pendapatan hotel dan kebutuhan hotel yang semakin 

meningkat. Sehingga program CSR yang diterapkan belum 

maksimal. 

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Dikna Diastari yang 

dilakukan pada tahun 2016 , menyebutkan bahwa perusahaan 

menggencarkan tanggung jawab sosialnya karena perusahaan 

perhotelan tersebut menyadari bahwa adanya perusahaan 

ditengah-tengah kehidupan masyarakat telah memberikan 

dampak yang cukup signifikan mulai dari kebudayaan, 

perubahan struktur lingkungan hingga mata pencaharian 

masyarakat sekitar. Hal ini berbeda dengan penelitian yang 

penulis lakukan, karena Hotel Ibis Surabaya City Center tidak 

memberikan dampak yang signifikan dalam hal sosial yang 

dikarenakan Hotel Ibis merupakan hotel bisnis yang 

segmentasi pasarnya adalah pebisnis jadi tidak memberikan 

dampak terhadap perubahan kebudayaan masyarakat. 

 

b) Dampak Ekonomi 

CSR merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi 

dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan yang bekerjasama 

dengan karyawan serta masyarakat sekitar untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan. Aspek ekonomi perusahaan harus 
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berorientasi untuk mendapatkan keuntungan, tetapi disisi lain 

perusahaan juga harus memperhatikan peningkatan 

perekonomian masyarakat yang ada di sekitar hotel.  

Adanya dunia bisnis adalah untuk membuka lapangan 

pekerjaan guna mengurangi tingkat pengangguran. Akan tetapi 

pada kenyataannya pihak hotel Ibis tidak melibatkan masyarakat 

sekitar dalam kegiatan bisnisnya, jadi pada aspek ekonomi Hotel 

Ibis Surabaya City Center belum memberikan dampak yang 

signifikan. Keberadaan Hotel Ibis Surabaya City Center 

seharusnya mampu memberdayakan masyarakat untuk diajak 

bekerjasama dalam aktivitas bisnis perusahaan, agar 

perekonomian masyarakat sekitar semakin meningkat. Hal ini 

sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kasih 

Cakaputra Komsary yang dilakukan pada tahun 2015 yang juga 

menyebutkan bahwa untuk menghindari konflik-konflik yang 

terjadi dalam masyarakat sebaiknya pihak perusahaan melakukan 

pemberdayaan komunitas lokal melalui CSR agar aktivitas bisnis 

perusahaan dapat memberikan manfaat yang positif. 

Kegiatan penanaman pohon di Desa Gerbo, Nongkojajar  

pihak hotel juga belum memberikan dampak dari segi 

peningkatan ekonomi. Masyarakat yang terlibat hanya diberikan 

upah secara suka rela dan kegiatan ini hanya berlangsung selama 

tiga hari, sehingga upah yang mereka terima hanya dapat 
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menambah penghasilan saja tidak memberikan dampak yang 

begitu besar pada perekonomian masyarakat yang terlibat. 

 

c) Dampak Lingkungan 

Penanganan kelestarian lingkungan 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, 

(Wahyudi dan Azheri, 2008:62-63). Tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap lingkungan merupakan hal yang sangat 

penting bagi setiap perusahaan untuk dapat mengatur, mengolah, 

dan mempergunakan lingkungan dengan sebaik-baiknya untuk 

tidak hanya menguntungkan dan meningkatkan efisiensi bisnis di 

dalam perusahaan saja, namun juga harus memberikan dampak 

yang baik bagi lingkungan sekitar untuk masa yang akan datang. 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pasti disertai 

dampak yang ditimbulkan baik dampak positif maupun dampak 

negatif bagi lingkungan sekitar. Dampak negatif yang 

ditimbulkan oleh adanya kegiatan bisnis di Hotel Ibis Surabaya 

City Center adalah sebagai berikut : 
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1. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan karena tidak 

dikelolanya limbah dengan baik. Jadi disekitar tempat parkir 

hotel selalu menimbulkan bau yang tidak sedap; 

Diharapkan keberadaan hotel Ibis Surabaya City Center 

ini tidak banyak menimbulkan dampak negatif terhadap 

lingkungan, dan dengan adanya program planet 21 ini hotel-

hotel yang berada dibawah naungan Accor Group dapat 

memanfaatkan lingkungan dengan baik dan memberikan 

dampak yang positif bagi lingkungan. Dampak positif yang 

ditimbulkan dari adanya kegiatan CSR oleh hotel Ibis 

Surabaya City Center adalah sebagai berikut : 

1. Sebagian limbah yang dikelola dengan baik dapat digunakan 

untuk menyiram tanaman, sehingga dapat  menyuburkan 

tanaman; 

2. Adanya program penghematan air, penghematan energy, dan 

lain-lain tersebut dapat menguntungkan masyarakat 

dikarenakan masyarakat tidak merasa dirugikan dengan 

keberadaan hotel; 

3. Upaya yang dilakukan oleh pihak Accor group yang 

termasuk di dalamnya Hotel Ibis Surabaya City Center untuk 

menjaga kelestarian lingkungan dengan cara membuat 

komitmen apabila satu handuk digunakan sebanyak lima kali, 

maka pihak hotel akan menanam satu pohon. 
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4. Solusi Penerapan CSR Dalam Menangani Dampak Negatif yang 

Terjadi pada Hotel Ibis Surabaya City Center 

a. Dampak Sosial 

1) Sebaiknya pihak Hotel Ibis Surabaya City Center memberikan 

kepastian pada penerima beasiswa, agar pihak penerima 

beasiswa tidak mencemaskan persoalan beasiswa tersebut; 

2) Seharusnya pihak Hotel Ibis City Center juga memperhatikan 

masyarakat yang tidak mampu yang berada di sekitar hotel, 

meskipun masyarakat tersebut bukan warga asli Surabaya 

setidaknya mereka juga diikutkan dalam seleksi pemilihan 

penerima beasiswa; 

3) Sebaiknya pihak hotel mempekerjakan masyarakat sekitar 

dalam aktifitas perusahaannya, mengadakan kegiatan sosial 

agar dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan 

masyarakat, membantu perbaikan jalan, dan lain-lain. 

4) Meminimalisir pengeluaran dan menyediakan dana khusus 

untuk pelaksanaan program CSR, misalnya menyisihkan 

beberapa ribu dari penjualan kamar dan juga pendapatan dari 

restoran untuk dialokasikan pada CSR. 

b. Dampak Ekonomi 

1) Sebaiknya dengan adanya Hotel Ibis City Center dapat 

memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, agar 

pendapatan masyarakat juga meningkat; 



73 
 

2) Seharusnya pihak Hotel Ibis City Center juga memberikan 

pelatihan kepada masyarakat, agar lebih terampil sehingga 

dapat diajak bekerjasama dalam aktivitas bisnis perusahaan. 

c. Dampak Lingkungan 

1) Seharusnya limbah dari aktivitas hotel dikelola dengan baik 

agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan tidak 

menyebabkan bau tidak sedap di sekitar hotel, sehingga tidak 

mengganggu kenyamanan karyawan, tamu hotel dan 

masyarakat; 

2) Seharusnya CSR dalam hal penanaman 1000 pohon tersebut 

dilaksanakan di sekitar Hotel Ibis Surabaya City Center atau 

diwilayah Surabaya secara luas, dikarenakan penerapan 

program CSR ini lebih diutamakan lingkungan sekitar 

perusahaan itu berdiri. 

 


