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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Tanggung jawab sosial perusahaan  merupakan bentuk tanggung jawab 

sebuah perusahaan terhadap lingkungan sosial atau lingkungan perusahaan dengan 

tujuan perspektif positif sekaligus citra bagi kelangsungan keberadaan perusahaan 

yang menghasilkan keuntungan bagi banyak pihak.  Hasil pengembangan 

tanggung jawab sosial perusahaan  tersebut adalah juga merupakan dari salah satu 

bentuk program dan kegiatan timbal balik  perusahaan terhadap lingkungan yang 

di sekitar secara umum serta  bagi pihak yang terkait seperti konsumen secara 

khusus. 

Seiring dengan perkembangan waktu yang berjalan perusahaan dituntut untuk 

memberikan  tanggung jawab  yang lebih terhadap lingkungan sosial yang ada. 

Hal tersebut terjadi dikarenakan banyak terdapatnya ketidak seimbangan ekonomi 

antara perusahaan bisnis dengan faktor lingkungan mikro yang ada disekitarnya, 

sehingga demikian menciptakan banyak lingkungan  negatif yang terjadi di 

lingkungan perusahaan. Proses ini yang melahirkan sistim tanggung jawab sosial 

perusahaan  selalu diperbarui. 

Perencanaan tanggung jawab sosial perusahaan  sebenarnya telah diterapkan 

pada zaman dahulu namun tanggung jawab sosial perusahaan  sendiri lebih 

popular pada tahun 1990 an disebabkan di dalam penerapan tanggung jawab 

sosial perusahaan  terdapat banyak peluang bisnis yang dilakukan oleh perusahaan 
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dalam mengembangkan bisnis yang di jalankan dengan berbagai banyak 

penerapan tujuan. 

Menurut Susanto (2007:39-40) dalam kajiannya  menjelaskan bahwa 

tanggung jawab sosial perusahaan  akan meningkatkan citra perusahaan,yang 

dalam rentang waktu panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan. Manakala 

terdapat pihak-pihak tertentu yang menuduh perusahaan menjalankan perilaku 

serta praktik - praktik yang tidak pantas, masyarakat akan menunjukkan 

pembelaannya. Sedangakan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan  

menurut Tunggal (2007:65), pelaksanaan tanggung jawab sosial berupa kegiatan 

filantropi dan pengembangan komunitas umumnya dikemas untuk  mengupayakan 

tren positif. 

Tren bagi perkembangan perusahaan yang ada sekarang merupakan hal yang 

terpenting, terbukti dengan banyaknya perusahaan yang banyak memacu 

kegiatannya dalam meningkatkan tren positif tersebut. Manfaat tersebut sangatlah 

signifikan dengan hasil  yang di dapat bagi perusahaan yaitu akan terciptanya 

sikap positif dari konsumen dengan membentuk persepsi konsumen  secara baik, 

baik menggunakan dalam persepsi internal maupun eksternal sehingga dapat 

mendapatkan tujuan utama yaitu melahirkan suatu kepercayaan  dari konsumen  

secara lebih. Sehingga hal tersebut dapat menciptakan sebuah loyalitas konsumen 

terhadap suatu merek tertentu. Berikut adalah data perusahaan dan industri yang 

ada di Indonesia yang telah menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan : 
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Tabel 1.1 

DAFTAR PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 

DI INDONESIA 

 

No Nama Perusahaan Kegiatan CSR 

1 PT. Djarum Tbk. Djarum Beasiswa Plus 

2 PT. Coca-Cola Amatil Indonesia Tbk. Eco Mobile 

3 PT. HM Sampoerna Tbk. 
Program pelestarian 

Mangrove di Surabaya 

4 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 
Program pengolahan limbah 

di ibukota Jakarta 

5 PT. Unilever Tbk. 
program Edukasi kesehatan 

Gigi dan Mulut 

6 PT. Yamaha Motor Indonesia Tbk. 
500 kampung Yamaha di 
Surabaya 

Sumber : Data Diolah 

Perkembangan dari tanggung jawab sosial perusahaan juga dapat 

mengembangkan hal positif terhadap identifikasi merek yang ada, hal ini 

berkenaan dengan adanya program tanggung jawab sosial perusahaan  yang di 

adakan terus menerus di masyarakat. Manfaat ini sangatlah baik bagi perusahaan 

yang mengembangkan program tanggung jawab sosial perusahaan  tersebut di 

karenakan dapat dijadikan sebuah strategi merek yang bersaing nantinya dan 

dapat dijadikan perusahaan untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan konsumen 

dari pengaruh identifikasi merek yang berulang – ulang . 

Kepuasan konsumen merupakan suatu bentuk gambaran kesuksesan suatu 

merek dari konsumen di sebabkan karena merek tersebut memiliki citra yang 

positif baik secara luas atau dalam bentuk khusus.yang nantinya akan dapat 

menciptakan loyalitas terhadap merek yang dijadikan sebagai kebutuhan 

konsumen. 
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Dalam penelitian ini difokuskan pada konsumen AQUA yang dinaungi oleh 

PT. Tirta Investama. Tbk. AQUA merupakan merek minuman air mineral yang 

pertama yang dikembangkan dalam kemasan  di Indonesia, AQUA didirikan sejak 

tahun tahun 1973 .    

Alasan dipilihnya AQUA Sebagai obyek penelitian dan referensi perusahaan 

dalam penelitian dikarenakan AQUA  memiliki program tanggung jawab sosial 

perusahaan, salah satunya adalah dengan mengadakan program air bersih di Nusa 

Tenggara Timur (NTT) yang  diberi nama dengan  program satu untuk sepuluh 

dimana  program  tersebut diadakan pada tahun 2007 dan dilanjutkan pada tahun 

2009, program  ini diadakan  dengan tujuan berkontribusi secara proaktif dan 

berkelanjutan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, 

termasuk kesulitan akses air bersih di Indonesia demi mewujudkan peningkatan 

kebiasaan hidup sehat keluarga. Misi tersebut dilaksanakan dengan setiap 

pembelian 1L AQUA (dengan label khusus), AQUA berkomitmen untuk 

memberikan fasilitas penyediaan akses terhadap 10L air bersih.  Program khusus 

yang merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan  dari  AQUA ini 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kebiasaan hidup sehat, edukasi 

mengenai kesehatan bagi daerah yang membutuhkan dan bentuk tanggung jawab 

sosial AQUA terhadap lingkungan .  

Berdasarkan ulasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul tentang : Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, 

Kepercayaan Konsumen, Identifikasi Merek, dan Kepuasan Konsumen 

Terhadap Loyalitas Merek AQUA Di Surabaya.   
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1.2. Perumusan Masalah 

Dalam tinjauan latar belakang yang telah di jelaskan dapat dirumuskan 

apakah tanggung jawab sosial perusahaan yang disinergi dengan  kepercayaan 

konsumen, identifikasi merek, dan kepuasan konsumen dapat menyebabkan 

loyalitas merek ? 

Untuk menjawab referensi pertanyaan tersebut dapat dirumuskan dengan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah  tanggung jawab sosial perusahaan AQUA  berpengaruh secara 

signifikan positif terhadap kepercayaan konsumen AQUA   ? 

2.  Apakah tanggung jawab sosial perusahaan AQUA berpengaruh secara 

signifkan positif terhadap kepuasan konsumen AQUA?  

3.  Apakah tanggung jawab sosial perusahaan AQUA berpengaruh secara 

signifkan positif terhadap identifikasi merek AQUA  ? 

4. Apakah  kepercayaan konsumen AQUA berpengaruh secara signifkan positif 

terhadap loyalitas merek AQUA ? 

5. Apakah identifikasi merek  AQUA berpengaruh secara signifkan positif 

terhadap kepuasan konsumen AQUA ? 

6. Apakah kepuasan konsumen AQUA berpengaruh secara signifkan positif 

terhadap loyalitas merek AQUA ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk  : 

1. Mengetahui tanggung jawab sosial perusahaan AQUA  berpengaruh secara 

signifikan positif terhadap kepercayaan konsumen AQUA   ? 

2. Mengetahui tanggung jawab sosial perusahaan AQUA  berpengaruh secara 

signifkan positif terhadap kepuasan konsumen AQUA?  

3. Mengetahui tanggung jawab sosial perusahaan AQUA  berpengaruh secara 

signifkan positif terhadap identifikasi merek AQUA  ? 

4.  Mengetahui kepercayaan konsumen AQUA berpengaruh secara signifkan 

positif terhadap loyalitas merek AQUA ? 

5. Mengetahui identifikasi merek AQUA berpengaruh secara signifkan positif 

terhadap kepuasan konsumen AQUA ? 

6. Mengetahui kepuasan konsumen AQUA berpengaruh secara signifkan positif 

terhadap loyalitas merek AQUA ? 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana penerapan teori selama di bangku kuliah dengan praktek yang 

terjadi di lapangan, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan  

Dapat memberikan gambaran dan informasi yang berguna bagi perusahaan dalam 

melakukan kebijakan dan strategi pemasaran  yang berkaitan dengan Tanggung 




