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ANALISIS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN 
CORPORATE IMAGE TERHADAP PURCHASE  

INTENTION PADA CARREFOUR  
SURABAYA TIMUR 

 
 

Kiki Dody P. 

 

ABSTRAK 

 
Corporate Social Responsibility merupakan sebuah tanggung jawab social 

dengan tujuan menciptakan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih 
baik. Corporate Social Responsibility akan menjadi strategi bisnis yang bagus 
dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi 
dan kesetiaan merek produk (loyalitas) atau corporate image. Kedua hal tersebut 
akan menjadi keunggulan kompetitif perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh para 
pesaing. Di lain pihak, adanya pertumbuhan keinginan dari konsumen untuk 
membeli produk berdasarkan kriteria-kriteria berbasis nilai-nilai dan etika akan 
merubah perilaku konsumen di masa mendatang. Implementasi kebijakan CSR 
(Corporate Social Responsibility ) adalah suatu proses yang terus menerus dan 
berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 
Corporate Social Responsibility dan Corporate Image berpengaruh terhadap 
Purchase Intention Pada Carrefour Surabaya Timur. 

Populasi dalam penelitian ini adalah setiap pengunjung Carefour. Metode 
pengambilan sampel yang dilakukan adalah non probability sampling dengan 
teknik teknik accidental sampling, yaitu pengambilan dengan cara memberikan 
kuesioner kepada setiap pengunjung Carefour pada saat mereka berada di 
Carefour, dengan jumlah responden yang diambil sebanyak 105 orang. Pengujian 
hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis multivariate dengan 
Structural Equation Modeling (SEM). 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan SEM (Stuctural Equation 
Modeling) dan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan, dapat 
disimpulkan berikut : Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap 
Corporate Image, Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap 
Purchase Intention, Corporate Image  berpengaruh positif terhadap Purchase 
Intention.  

 
Keywords : Corporate Social Responsibility, Corporate Image, Purchase Intention 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1.  Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman menjadikan perusahaan lupa akan 

fungsinya yaitu sebagai organisasi bisnis perusahaan juga sebagai organisasi sosial. 

Orientasi bisnis yang hanya terfokus pada tujuan ekonomi tersebut dewasa ini telah 

menghadapi tantangan, karena secara langsung maupun tidak langsung dalam 

menjalankan kegiatan operasinya perusahaan harus berinteraksi dengan lingkungan 

sosialnya. 

Umumnya perusahaan masih berkutat pada aspek finansial atau aspek 

ekonomis untuk menunjukan keberhasilannya, namun sering dengan kesadaran 

penyelamatan lingkungan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia kini sudah 

memperhitungkan aspek dampak lingkungan dan sosial dalam menjalankan 

pengembangan program Tanggung Jawab Sosial. Tanggung jawab sosial (Corporate 

Social Responbility) adalah pelaksanaan aktivitas perusahaan yang  harus 

mendasarkan keputusannya tidak semata hanya berdasarkan faktor keuangan belaka 

seperti halnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan 

konsekwensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang  
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Perusahaan yang ingin mengembangkan harus memiliki Tanggung Jawab 

Sosial, bagaimana perusahaan sadar dan tanggap terhadap issue sosial yang muncul. 

Tanggung Jawab Sosial adalah merupakan semacam jaminan yang diperlukan untuk 

melindungi perusahaan jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.  

Corporate Social Responsibility akan menjadi strategi bisnis yang bagus 

dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan 

kesetiaan merek produk (loyalitas) atau corporate image. Kedua hal tersebut akan 

menjadi keunggulan kompetitif perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh para pesaing. 

Di lain pihak, adanya pertumbuhan keinginan dari konsumen untuk membeli produk 

berdasarkan kriteria-kriteria berbasis nilai-nilai dan etika akan merubah perilaku 

konsumen di masa mendatang. Implementasi kebijakan CSR (Corporate Social 

Responsibility ) adalah suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan. Dengan 

demikian akan tercipta satu ekosistem yang menguntungkan semua pihak (true win 

win situation) – konsumen mendapatkan produk unggul yang ramah lingkungan, 

produsen pun mendapatkan profit yang sesuai yang pada akhirnya akan dikembalikan 

ke tangan masyarakat secara tidak langsung. Untuk mencapai keberhasilan dalam 

melakukan program CSR ( Corporate Social Responsibility ) , diperlukannya 

komitmen yang kuat, partisipasi aktif, serta ketulusan dari semua pihak yang peduli 

terhadap program-program CSR. Program CSR menjadi begitu penting karena 

kewajiban manusia untuk bertanggung jawab atas keutuhan kondisi-kondisi 

kehidupan umat manusia di masa depan. 

Sedangkan citra merupakan petunjuk yang akan digunakan oleh konsumen 

untuk mengevaluasi produk ketika konsumen tidak memiliki pengetahuan yang cukup 
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tentang suatu produk. Terdapat kecenderungan bahwa konsumen akan memilih 

produk yang telah dikenal baik melalui pengalaman menggunakan produk maupun 

berdasarkan informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber 

Penelitian ini menggunakan variable CSR (Corporate Social Responbility)  

karena kepedulian kepada  masyarakat sekitar/relasi komunitas dapat diartikan  sangat 

luas, namun secara singkat dapat dimengerti  sebagai peningkatan partisipasi dan 

posisi organisasi  di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya  kemaslahatan 

bersama bagi organisasi dan komunitas.  CSR bukan hanya sekedar kegiatan amal, 

namun  mengharuskan perusahaan dalam pengambilan  keputusannya harus sungguh-

sungguh memper-hitungkan akibat terhadap seluruh pemangku  kepentingan 

(stakeholder), termasuk lingkungan  hidup. Hal ini karena belum banyak informasi 

tentang  penerapan CSR di industri tersebut, selain itu hanya  beberapa perusahaan 

telah menerapkan konsep  CSR dalam  kegiatan  manajemennya. 

Kinerja sosial perusahaan merupakan hal yang cukup penting bagi Corporate 

image, terutama dalam jangka panjang perusahaan yang dapat memberikan kontribusi 

cukup berarti dalam pengembangan berkelanjutan bagi perusahaan. Dengan demikian 

kinerja sosial perusahaan akan mempengaruhi Corporate image. Citra sendiri 

merupakan salah satu asset yang sangat berharga. Corporate Social Responsibility 

merupakan sebuah tanggung jawab social dengan tujuan menciptakan kondisi 

ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih baik. Begitu juga yang dilakukan oleh 

Carrefour, yang juga ingin mengangkat corporate image - nya, dapat dilihat dari 

pelaksanaan kegiatan yang diadakan ,yaitu PT Carrefour Indonesia mendonasikan 50 

Laptop kepada 48 Sekolah Dasar binaan Carrefour (One Store One School) di 13 kota 
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sebagai salah satu kegiatan Corporate Social Responsibility dalam bidang pendidikan 

terutama dalam membantu memperkenalkan teknologi informasi bagi anak-anak 

sekolah dasar. Akan tetapi dalam dua tahun belakangan ini Carrefour  mengalami 

penurunan omset penjualan. Hal ini terlihat pada penurunan tabel laporan penjualan 

yang terjadi pada Carrefour pada February 2009 sampai dengan February 2010.  

 

Tabel 1.1. laporan penjualan Carrefour Surabaya Timur 

 

   Sumber : Carrefour 
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Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa terjadi penurunan omset penjualan 

dari Februari 2009 sampai Februari 2010. Pada Februari 2009 total omset 

5.456.926.099 turun menjadi 4.272.775.914 pada Februari 2010, . Hal ini 

mengindikasikan menurunnya minat beli ( purchase intention ) yang diindikasikan 

penerapan CSR yang kurang efektif dan corporate image yang menurun. Sedangkan 

berdasarkan keterangan diatas Carrefour telah melakukan CSR, tetapi masih 

mengalami penurunan penjualan.  Deskripsi permasalahan pada penelitian ini 

bagaimana kedepannya Carrefour bisa meningkatkan omset penjualannya agar dapat 

mengembalikan image dan minat beli konsumen. Menurut Kotler dan Lee (2005), 

CSR mampu memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan yang telah melakukan. 

Corporate Social Responsibility (CSR) mampu meningkatkan penjualan dan 

penguasaan pasar. Survei yang dilakukan Klein (1990) menjelaskan bahwa 8 dari 10 

orang berminat untuk membayar lebih apabila produk tersebut ramah lingkungan. 

Perusahaan menjalankan CSR untuk berbagai orientasi keuntungan, seperti menaikan 

penjualan, perluas inovasi, mengurangi produksi yang tidak efisien, mengurangi 

resiko kedepan, dan memiliki akses terhadap modal, (Redman, 2005).  

Selain itu produk atau jasa yang ditawarkan tidak dapat dilepaskan dari citra 

perusahaan. Citra perusahaan dapat menjadi  pengenal produk / jasa yang ditawarkan. 

Disamping itu, citra perusahaan juga dapat digunakan untuk memperbaiki atau 

mempertahankan  posisi persaingan, mempertahankan pelanggan lama, dan menjaring 

pelanggan  baru. Hal ini demikian karena citra perusahaan sering  digunakan sebagai 

sumber informasi tentang kualitas produk / jasa yang  ditawarkan. Dengan demikian 
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jelaslah bahwa citra perusahaan dapat mendorong tumbuhnya minat beli (Darley dan 

Lim 1999:31) 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan  judul “ Analisis Corporate Social Responsibility 

dan Corporate Image terhadap Purchase Intention Pada Carrefour Surabaya 

Timur”. 

 

 

 

1.2.   Perumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang diatas, maka penelitian ini mempunyai perumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap Corporate Image 

pada Carrefour Surabaya timur ? 

2. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap Purchase Intention 

Carrefour Surabaya timur ? 

3. Apakah Corporate Image  berpengaruh terhadap Purchase Intention Carrefour 

Surabaya timur ? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap 

Corporate Image Carrefour Surabaya timur 

2. Untuk mengetahui apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap 

Purchase Intention Carrefour Surabaya timur 
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3. Untuk mengetahui apakah Corporate Image berpengaruh terhadap Purchase 

Intention Carrefour Surabaya timur 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan penerapan 

tanggung jawab sosial secara efektif bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. 

 

b. Bagi Peneliti lain 

Penelitian ini menjadi wawasan dan informasi dalam mengembangkan 

penelitian serupa yang lebih lanjut. 
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