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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Tanggung jawab sosial diartikan sebagai pengambilan keputusan usaha 

yang terhubung dengan kepatuhan, nilai etis kepada persyaratan umum, dan 

penghormatan terhadap masyarakat, komunitas, dan lingkungan di seluruh dunia 

(Aaronson, 2003). Sependapat, Ademosu (2008) menjelaskan tanggung jawab 

sosial sebagai kontribusi sebuah perusahaan kepada pengembangan politik, sosial, 

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

Konsep tanggung jawab sosial setiap perusahaan tidak sama (McElhaney, 

2009). Bakker, Groenewegen, dan Hond (2005) mengidentifikasikan tanggung 

jawab sosial memakai aspek seperti filantropi perusahaan, etika bisnis, manajemen 

relasi dengan para stakeholder bisnis, berkelanjutan ekonomi, kelestarian 

lingkungan, kewarganegaraan perusahaan, reputasi perusahaan, aksi sosial, 

marketing sosial. Program serta praktik dari tanggung jawab sosial yang diterapkan 

pada manajemen kinerja sumber daya manusia dapat menjadi sebuah solusi untuk 

pengembangan dan pemeliharaan kepuasan kerja dan komitmen organisasi 

karyawan (Weber & Wasieleski, 2013). Keterlibatan perusahaan dalam tanggung 

jawab sosial umumnya meningkatkan reputasi dari perusahaan (Hess, Rogovsky, & 

Dunfee, 2002). Karyawan memiliki perasaan bangga untuk bekerja dengan 

perusahaan yang mengabdi bagi masyarakat serta memiliki sebuah reputasi 

eksternal yang baik yang mana akan mempengaruhi sikap kerja mereka terhadap 

perusahaan (Khan, Sarwar, & Khan, 2018). 

Perusahaan yang lebih etis dan bertanggung jawab secara sosial akan 

mengurangi konflik antara karyawan dan perusahaan, serta meningkatkan kepuasan 

kerja (Viswesvaran, Deshpande, & Joseph, 1998). Selain itu, tanggung jawab sosial 

perusahaan jika dibanding dengan program etika lainnya membentuk kepuasan 

kerja yang lebih besar karena tanggung jawab sosial menggambarkan respon sosial 

yang pada akhirnya memenuhi kebutuhan sosial dari karyawan dan menyebabkan 

kepuasan kerja (Valentine & Fleischman, 2008). 

Karyawan juga akan memiliki perasaan bangga untuk bekerja dengan 

perusahaan yang mempunyai sebuah reputasi yang baik dan perusahaan yang 
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dipandang baik akan mempengaruhi sikap kerja karyawannya (Dutton, Dukerich, 

& Harquail, 1994). Karyawan juga akan menunjukkan komitmen organisasi pada 

perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial (Khan, Sarwar, & Khan, 2018). 

Elci dan Alpkan (2009), Baltazar (2011), Tziner et al. (2011),  Barakat et 

al. (2016), Kim et al. (2018), dan Lee et al. (2018) meneliti pengaruh tanggung 

jawab sosial kepada kepuasan kerja. Kepuasan kerja bisa diartikan menjadi 

orientasi afektif positif seorang karyawan pada suatu pekerjaan (Smith, Kendall, & 

Hulin, 1969). Karyawan yang mana bekerja dengan perusahaan yang mempunyai 

keikutsertaan dalam penerapan tanggung jawab sosial secara signifikan jauh lebih 

tertarik, puas, dan komitmen kepada perusahaannya (McElhaney, 2009). 

Berbagai peneliti meneliti pengaruh tanggung jawab sosial kepada 

komitmen organisasi (Brammer, Millington, & Rayton, 2007, Turker, 2009; Ali et 

al., 2010;  Kim et al., 2010; Lin, 2010; Alshbiel & Al-Awawdeh, 2011); Baltazar, 

2011; Zhu et al., 2012; Nejati & Ghasemi, 2013; Wong & Gao, 2014; Lee et al., 

2018). Komitmen organisasi adalah hubungan perusahaan dengan karyawannya, 

dimana karyawan tersebut memutuskan mempertahankan hubungannya dengan 

perusahaan tersebut (Kobulnicky, 1998). Menurut Turban dan Greening (1996) dan 

McElhaney (2009), suatu perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial 

mampu menimbulkan peningkatan tingkat komitmen dari karyawannya. 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Berbagai penelitian memakai topik pengaruh dari tanggung jawab sosial 

kepada kepuasan kerja serta komitmen organisasi sudah banyak dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya. Tziner et al. (2011), Barakat et al. (2016), Kim et al. (2018) 

melaksanakan penelitian pengaruh dari tanggung jawab sosial kepada kepuasan 

kerja.  

 

 

 

 

Gambar 1 Model pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan kepada kepuasan 

kerja dimediasi oleh keadilan organisasi, sumber: Tziner et al. (2011) 
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Tziner et al. (2011) menambahkan keadilan organisasi menjadi variabel 

mediasi, sedangkan Barakat et al. (2016) menambahkan citra organisasi menjadi 

variabel mediasi. Kim et al. (2018) menjabarkan tanggung jawab sosial menjadi 

asosiasi tanggung jawab sosial dan partisipasi tanggung jawab sosial, serta 

menambahkan persepsi nama baik eksternal sebagai variabel mediasi dan 

identifikasi karyawan dan perusahaan menjadi variabel moderasi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Model pengaruh program etika kepada kepuasan kerja dimediasi oleh 

tanggung jawab sosial perusahaan, sumber: Valentine dan Fleischman (2008) 

Valentine dan Fleischman (2008) melakukan penelitian mengenai program 

etika pada kepuasan kerja dengan menjabarkan program etika menjadi beberapa 

seperti kehadiran kode etik, komunikasi kode etik, kehadiran pelatihan etika, dan 

masa pelatihan etika. Penelitian dari Valentine dan Fleischman (2008) memakai 

variabel tanggung jawab sosial menjadi variabel mediasi agar mampu mengetahui 

pengaruh program etika terhadap kepuasan kerja melalui tanggung jawab sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Model pengaruh suasana etis terhadap kepuasan kerja, sumber: Elci dan 

Alpkan (2009) 
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Elci dan Alpkan (2009) juga melaksanakan penelitian bertopik pengaruh 

tanggung jawab sosial perusahaan kepada kepuasan kerja. Penelitian dari Elci dan 

Alpkan (2009) menggabungkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam variabel 

suasana etis, yang mana terbagi atas tiga, yaitu suasana egoitis, suasana penuh 

kebaikan, dan suasana berprinsip. 

Penelitian dengan topik pengaruh tanggung jawab sosial kepada kepuasan 

kerja serta komitmen organisasi dilakukan oleh Baltazar (2011) dengan 

menambahkan variabel persepsi karyawan, persepsi komunitas dan lingkungan, 

persepsi ekonomi sebagai variabel independen, serta penafsiran citra eksternal 

sebagai variabel mediasi seperti di dalam gambar seperti berikut:  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Model pengaruh tanggung jawab sosial kepada kepuasan kerja serta 

komitmen organisasi dimediasi penafsiran citra eksternal, sumber: Baltazar (2011) 

Ali et al. (2010), Kim et al. (2010), dan Lin (2010) meneliti mengenai 

pengaruh tanggung jawab sosial kepada komitmen organisasi. Ali et al. (2010) 

menambahkan performa organisasi sebagai variabel dependen, sedangkan Kim et 

al. (2010) menambahkan identifikasi karyawan perusahaan sebagai variabel 

moderasi. Lin (2010) menambahkan kepercayaan organisasi menjadi variabel 

mediasi. 

 

  

 

 

Gambar 5 Model pengaruh tanggung jawab sosial kepada performa perusahaan 

dimediasi oleh komitmen organisasi, sumber: Ali et al. (2010) 

Brammer, Millington, dan Rayton (2007) dan Alshbiel dan Al-Awawdeh 

(2011) juga melaksanakan penelitian yang bertopik pengaruh tanggung jawab sosial 
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kepada komitmen organisasi. Brammer, Millington, dan Rayton (2007) 

menambahkan variabel keadilan prosedural dan pelatihan kerja sebagai independen 

dan kepuasan kerja menjadi variabel kontrol, sedangkan Alshbiel dan Al-Awawdeh 

(2011) menambahkan variabel independen lainnya seperti struktur organisasi, 

kebijakan manajemen, dan inovasi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Model pengaruh tanggung jawab sosial, keadilan prosedural, serta 

pelatihan kerja terhadap komitmen organisasi dengan kepuasan kerja menjadi 

variabel kontrol, sumber: Brammer, Millington, dan Rayton (2007) 

Zhu et al. (2012) melaksanakan penelitian yang sama dengan topik 

tanggung jawab sosial kepada komitmen karyawan memakai kepuasan kerja 

sebagai mediasi. Variabel penelitian Zhu et al. (2012) tergambarkan di dalam 

gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

Gambar 7 Model pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan kepada komitmen 

karyawan dengan mediasi oleh kepuasan kerja, sumber: Zhu et al. (2012) 

Turker (2009), Nejati dan Ghasemi (2013), dan Wong dan Gao (2014) 

melaksanakan penelitian serupa terhadap komitmen organisasi, dengan 

mengolongkan tanggung jawab sosial menjadi beberapa seperti pemangku 

kepentingan, karyawan, pelanggan dan pemerintah. Wong dan Gao (2014) 

menambahkan variabel mediasi yaitu budaya perusahaan menjadi beberapa seperti 

pengembangan karyawan, harmoni, orientasi karyawan, dan inovasi. 
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Gambar 8 Model pengaruh tanggung jawab sosial kepada komitmen afektif 

dimediasi oleh budaya perusahaan, sumber: Wong dan Gao (2014) 

Lee et al. (2018) juga melakukan penelitian serupa bertopik tanggung 

jawab sosial dengan memakai variabel ketulusan tanggung jawab sosial terkait 

karyawan menjadi variabel moderasi dan komitmen organisasi menjadi variabel 

mediasi serta kepuasan kerja menjadi variabel independen. Seluruh variabel 

tersebut disajikan dalam gambar seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 Model pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan kepada kepuasan 

kerja dimoderasi oleh ketulusan tanggung jawab sosial perusahaan dan dimediasi 

oleh komitmen organisasi, sumber: Lee et al. (2018) 

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Penerapan Tanggung Jawab Sosial terhadap Kepuasan 

Kerja 

Tanggung jawab sosial diartikan menjadi kontribusi perusahaan pada 

pengembangan politik, sosial, edukasi, serta ekonomi dari masyarakat dan daerah 

dimana mereka beroperasi (Ademosu, 2008). Perusahaan yang turut dalam 
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pelaksanaan aksi tanggung jawab sosial akan membentuk pandangan karyawan 

bahwa perusahaannya lebih etis dan bertanggung jawab secara sosial, sehingga 

mengurangi konflik antara karyawan dengan perusahaan serta meningkatkan 

kepuasan kerja karyawan (Viswesvaran, Deshpande, Joseph, 1998). 

Elci dan Alpkan (2009), Baltazar (2011), Tziner et al. (2011), Barakat et 

al. (2016), Kim et al. (2018), dan Lee et al. (2018) menemukan bahwa ada suatu 

hubungan signifikan yang positif dari variabel tanggung jawab sosial kepada 

kepuasan kerja. Valentine dan Fleischman (2008) juga menemukan terdapat suatu 

hubungan signifikan yang positif dalam pemakaian variabel tanggung jawab sosial 

menjadi mediasi kepada kepuasan kerja. 

2.3.2 Pengaruh Penerapan Tanggung Jawab Sosial terhadap Komitmen 

Organisasi 

Menurut Ademosu (2008), tanggung jawab sosial diartikan menjadi 

kontribusi perusahaan kepada pengembangan politik, sosial, edukasi, dan ekonomi 

dari masyarakat dan daerah dimana mereka beroperasi. Keterlibatan perusahaan 

dalam tanggung jawab sosial umumnya akan menaikkan reputasi dari perusahaan 

(Hess, Rogovsky, & Dunfee, 2002). Karyawan akan memiliki perasaan yang 

bangga untuk bekerja dengan perusahaan yang mempunyai sebuah reputasi baik 

serta perusahaan yang dipandang baik mempengaruhi sikap kerja karyawannya 

(Dutton, Dukerich, & Harquail, 1994). Apabila perusahaan melaksanakan tanggung 

jawab sosial maka perubahan positif dapat terlihat dari sikap kerja karyawan dan 

karyawan akan menunjukkan komitmen organisasi (Khan, Sarwar, & Khan, 2018). 

Brammer, Millington, dan Rayton (2007), Turker (2009), Ali et al. (2010), 

Kim et al. (2010), Lin (2010), Baltazar (2011), Zhu et al. (2012), Nejati dan 

Ghasemi (2013), dan Lee et al. (2018) menemukan terdapat suatu hubungan yang  

bersignifikan secara positif diantara tanggung jawab sosial dengan komitmen 

organisasi karena perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial 

mempunyai kecenderungan karyawan yang merasa puas serta komitmen terhadap 

perusahaannya (McElhaney, 2009). 

Wong dan Gao (2014) menemukan bahwa hubungan diantara tanggung 

jawab sosial dengan komitmen organisasi tidak signifikan karena karyawan 

berdasarkan pada kebudayaan mereka dapat memiliki pandangan lebih peduli 
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terhadap dampak langsung tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat 

dibanding aspek lain di perusahaannya (Wong & Gao, 2014), sehingga dapat 

mengarah pada tidak adanya komitmen terhadap perusahaan. 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Model penelitian ini mengadopsi topik dari Khan, Sarwar, dan Khan 

(2018) yaitu pengaruh tanggung jawab sosial kepada kepuasan kerja serta 

komitmen organisasi. 

 

 

Gambar 10 Model pengaruh penerapan tanggung jawab sosial pada kepuasan kerja 

dan komitmen organisasi, sumber: Khan, Sarwar, dan Khan (2018) 

Mengacu pada penguraian serta kerangka pemikiran teoritis di atas maka 

kesimpulan hipotesis yang bisa diambil adalah seperti berikut : 

H1: Terdapat pengaruh signifikan positif dari penerapan tanggung jawab sosial pada 

kepuasan kerja. 

H2: Terdapat pengaruh signifikan positif dari penerapan tanggung jawab sosial pada 

komitmen organisasi. 
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