
1                   Universitas Internasional Batam 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Tanggung jawab sosial menjadi cara untuk perusahaan agar bisa 

berkontribusi bagi masyarakat. Menurut Ademosu (2008), tanggung jawab sosial 

bisa diartikan menjadi kontribusi perusahaan kepada pengembangan politik, sosial, 

edukasi, dan ekonomi dari masyarakat dan daerah dimana mereka beroperasi. 

Tanggung jawab sosial dijadikan suatu topik yang penting karena perusahaan yang 

secara proaktif menjalankan aksi tanggung jawab sosial serta mempertimbangkan 

kepentingan stakeholder akan memperoleh dukungan dan kepercayaan dari 

stakeholder utamanya, yaitu karyawan (Bhattacharya, Sen, & Korschun, 2008). 

Tanggung jawab sosial pun bisa dipergunakan sebagai sebuah daya tarik perekrutan 

dan strategi untuk mempertahankan karyawan yang memiliki potensi bagi 

perusahaan (McElhaney, 2009). Karyawan dapat dikatakan cenderung bekerja 

untuk perusahaan yang turut serta dalam aksi tanggung jawab sosial. 

Penelitian tanggung jawab sosial dijadikan suatu masalah penting karena 

tanggung jawab sosial memiliki potensi untuk menciptakan relasi yang kuat antara 

perusahaan dengan stakeholder, yaitu karyawan (Peloza & Shang, 2010). Tanggung 

jawab sosial dapat disimpulkan mampu membentuk suatu kepuasan kerja serta 

komitmen organisasi terhadap perusahaan tempat mereka bekerja.  

Menurut Bauman dan Skitka (2012), adanya tanggung jawab sosial akan 

mengarah pada respon positif dari karyawan. Onkila (2013) juga menegaskan jika 

perusahaan melaksanakan aksi tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai 

kemungkinan lebih untuk membangkitkan emosi positif dari karyawannya. 

Karyawan secara signifikan lebih tertarik, puas, dan setia kepada perusahaan yang 

mempunyai komitmen nyata pada tanggung jawab sosial (McElhaney, 2009). 

Penerapan yang dilaksanakan oleh perusahaan atas tanggung jawab sosial memberi 

pengaruh pada kepuasan kerja karyawan karena karyawan memiliki kebanggaan 

tersendiri terhadap perusahaan yang memperhatikan masyarakat.  

Selain kepuasan kerja, tanggung jawab sosial perusahaan juga 

mempengaruhi komitmen organisasi. Allen dan Meyer (1990) memberi pernyataan 
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bahwa komitmen organisasi diartikan menjadi situasi psikologis yang menunjukkan 

hubungan seorang karyawan dan perusahaan serta menegaskan keputusannya untuk 

melanjutkan hubungan tersebut. Karyawan cenderung bertahan pada perusahaan 

yang turut melaksanakan aksi tanggung jawab sosial, mereka merasa telah bekerja 

pada perusahaan yang tepat. 

Berdasarkan banyaknya penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya 

tentang pengaruh tanggung jawab sosial, maka dipandang perlu dilakukan 

penelitian kembali untuk menverifikasi pengaruh penerapan tanggung jawab sosial 

kepada kepuasan kerja serta komitmen organisasi. Adapun judul penelitian ini 

adalah “Analisis Pengaruh Penerapan Tanggung Jawab Sosial terhadap 

Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi Karyawan pada Perusahaan 

Perbankan di Kota Batam”. 

 

1.2 Urgensi Penelitian 

Tanggung jawab sosial menjadi topik penting di era tahun 1950-an di 

wilayah barat, namun tidak berlaku pada daerah Asia karena kurangnya 

pemahaman mengenai konsep, pendalaman, pengaplikasian, kepentingan dan nilai 

dari tanggung jawab sosial (Khan, Sarwar, & Khan, 2018). Penerapan tanggung 

jawab sosial sangat strategis untuk dilaksanakan karena akan menjadi sebuah 

standar bagi seluruh perusahaan di dunia pada masa mendatang (McElhaney, 2009). 

Permasalahan tentang tanggung jawab sosial ini menjadi suatu topik yang penting 

karena mengacu pada The Conference on Corporate Governance and 

Responsibility. 

Tabel 1 

Kualitas Implementasi CSR 

Negara Nilai Skala 

Thailand 56,80 

Singapura 48,80 

Malaysia 48,40 

Indonesia 47,70 

Sumber : http://asean-csr-network.org/ 

ASEAN CSR Network (2016) menyatakan dalam survei kualitas 

implementasi tanggung jawab sosial, Indonesia mempunyai tingkat kesadaran 
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tanggung jawab sosial yang terbilang sangat rendah jika dibandingkan diantara tiga 

negara ASEAN lainnya, yaitu Thailand, Singapura, dan Malaysia. Berdasarkan 

pernyataan tersebut semakin mendesak tanggung jawab sosial untuk menjadi 

sebuah topik yang perlu dan wajib untuk diteliti terutama di negara Indonesia.  

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Mengacu kepada penguraian dari latar belakang serta urgensi pada 

masalah di atas, bisa dijabarkan pertanyaan penelitian seperti berikut ini: 

1. Apakah penerapan tanggung jawab sosial memberi pengaruh kepada kepuasan 

kerja? 

2. Apakah penerapan tanggung jawab sosial memberi pengaruh kepada komitmen 

organisasi? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dengan dilaksanakannya penelitian ini adalah agar mampu 

menghasilkan bukti empiris pengaruh dari penerapan tanggung jawab sosial pada 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini terdapat harapan agar bisa memberi informasi dan kontribusi 

untuk berbagai kalangan, yaitu seperti berikut: 

1. Manfaat teoritis untuk para akademisi 

Penelitian ini sangat diharapkan bisa melengkapi penelitian sebelumnya. 

Penelitian ini pun diharapkan bisa memberi kontribusi, referensi atau gagasan 

baru bagi para akademisi 

2. Bagi manajemen perusahaan 

Penelitian ini sangat diharapkan membantu dalam pengembangan strategi 

manajemen perusahaan khususnyya penerapan tanggung jawab sosial beserta 

pengaruhnya pada kepuasan kerja serta komitmen organisasi dari 

karyawannya. 

3. Bagi pemegang saham 
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Penelitian ini sangat diharapkan bisa menjadi wacana baru bagi pemegang 

saham dalam pertimbangan pada aspek lain yang diperlukan dalam investasi 

yang mana tidak hanya terpaku kepada pengukuran secara moneter. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sebagai penggambaran atas keseluruhan penelitian ini, dapat dirangkai 

sistematika penulisan penelitian seperti berikut ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memberi penjelasan tentang enam aspek yaitu: latar belakang 

penelitian, urgensi dari penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan, serta 

manfaat dilaksanakannya penelitian ini, juga sistematika penulisannya. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi penjelasan konsep secara teoritis yang dipergunakan 

untuk menjadi landasan ataupun kerangka untuk menanggapi 

permasalahan dan tujuan dari penelitian, menjelaskan model penelitian 

dan perumusan hipotesis 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas perancangan dan objek penelitian, definisi variabel 

operasional, teknik atau cara pengumpulan data, serta metode analisis 

data yang dilaksanakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas tentang proses dari pengujian data sesudah 

tahapan pemilihan serta pengumpulan dari data penelitian. Analisis dan 

pembahasan dalam bab ini terdiri atas tiga bagian, yaitu uji statistik 

data, uji kualitas dan penyimpangan data, serta uji hipotesis. 

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini menjadi bagian akhir penelitian. Bab ini berisikan kesimpulan 

dan keterbatasan serta rekomendasi. Kesimpulan merupakan ringkasan 

hasil penelitian, keterbatasan menguraikan tentang kekurangan 

penelitian, beserta rekomendasi bagi penelitian ke depannya dengan 

topik seperti studi ini. 
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