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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Table 1 Penelitian Terdahulu 

No Jurnal Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Review 

1 Putranti, SE, MM, 

H.Ratnawati Dwi 

Institusi: Universitas 17 

Agustus 1945 Semarang 

Gedung: Perpustakaan 

Universitas 17 Agustus 

1945 Semarang 

 

MODEL 

PEMETAAN CSR 

UNTUK 

MENUNJANG 

UKM 

MENDAPATKAN 

ENTREPRENEUR 

UNGGUL DAN 

SUSTAINABLE 

Kualitatif 

Trianggulasi Data 

 

Hasil yang 

didapat dari 

penelitian ini 

menunjukan 

bahwa dalam 

pemetaan 

program CSR 

menggunakan 

konsep Sinergi 

dari Triple 

Bottom Line yang 

merupakan kunci 

dari konsep 

pembanggunan 
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berkelanjutan. 

Studi yang 

dilakukan baru di 

UKM dan 

dilakukan hanya 

di Pekalongan 

Semarang. 

 

2 Wang, Qian; Aaltio, 

Iiris. European 

Conference on 

Innovation and 

Entrepreneurship; 

Reading: 861- 

868. Reading: Academic 

Conferences 

International 

 

Towards an 

Emerging 

Paradigm: Is Social 

Entrepreneurship 

an Insight into 

Contemporary 

Society? 

 

Kontruktivisme 

Sosial 

 

Hasil yang 

didapat dari 

penelitian ini 

menunjukan 

bahwa 

mengetahui 

pentingnya dalam 

menganalisis 

Hanya berfokus 

kepada konsep- 

konsep yang 

dipakai penelitian 

dalam 
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mengalanisis 

wawasan 

kewirausahaan 

Limited. (Sep 

2016) 

kewiraswastaan 

sosial dan 

hubungan antara 

konsep-konsep 

yang muncul 

didalam 

penelitian 

kewiraswastaan 

sosial, untuk 

mendapatkan 

hubungan timbal 

balik antara 

konsep dan 

kewiraswataan 

sosial. sosial 

menjadi 
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masyarakat 

kontemporer. 

 

3 Hemingway, Christine A.  

Journal of Business 

Ethics: JBE; Dordrecht 

60.3 (Sep 2005): 233- 

249. 

 

Personal Values as 

A Catalyst for 

Corporate Social 

Entrepreneurship 

 

Kualitatif 

Deskriptif 

 

Hasil yang 

didapat pada 

penelitian ini 

menunjukan 

bahwa 

mengetahui nilai 

dapat bertindak 

sebagai 

pendorong prilaku 

dan membayar 

secara khusus 

perhatikan nilai- 

nilai 

wirausahawan 

dengan demikian 

menghubungkan 

Baru berfokus 

pada Internal 
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Stakeholder. Baru 

diterapkan di 

dalam perusahaan 

dan berorientasi 

pada personalitas 

pribadi yang 

berorientasi pada 

nilai karyawan. 

Belom dilakukan 

kepada 

masyarakat. 

masalah yang ada 

mengenai moral 

dengan bidang 

tanggung jawab 

sosial dapat 

dilaksanakan oleh 

perusahaan. 

4 Richard Kwasi Boso, 

Sam K. Afrane and 

Daniel K. B. Inkoom 

Motivations for 

providing CSR-

mediated initiatives 

Kualitatif 

Studi Kasus 

Hasil penelitian 

yang di dapat dari 

penelitian ini 
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International Journal 

of Corporate Social 

Responsibility 2017 2:7 

 

in mining 

communities of 

Ghana: a multiple-

case study 

ialah bertujuan 

untuk menyelidiki 

driver, filosofi 

dan strategi 

keterlibatan CSR 

di antara 

perusahaan 

pertambangan 

multinasional 

besar yang 

beroperasi di 

Ghana. 

Pertanyaan ini 

tidak hanya 

penting dalam 

mengantisipasi 

kualitas proses 

keterlibatan 

perusahaan-

masyarakat 

penambang 
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menyebarkan 

dalam kelanjutan 

inisiatif CSR, 

tetapi berpotensi 

mengisi 

kesenjangan 

pengetahuan pada 

etika CSR dalam 

konteks negara 

berkembang - 

pengetahuan yang 

dapat membantu 

masyarakat untuk 

bernegosiasi lebih 

baik dan 

mengoptimalkan 

'hak' mereka 

seputar manfaat 

penambangan 

dengan cara yang 

lebih 
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berkelanjutan. 

5 Robert Ebo Hinson, 

Frederick Avornyo, John 

Kuada and Felix 

Ankomah Asante 

 

International Journal 

of Corporate Social 

Responsibility  2017 2:5 

Corporate social 

responsibility and 

international 

business: examining 

the nexus and gaps 

from a developing 

economy perspective 

Kualitatif 

Studi Kasus 

Hasil dari 

penelitian ini 

ialah Diharapkan 

bahwa CSR akan 

terus melibatkan 

perhatian praktisi 

dan akademisi 

secara global dan 

yang lebih 

penting di negara 

berkembang di 

mana kemiskinan 

meluas dan 

perusahaan 

diharapkan untuk 

melengkapi 

agenda 

pembangunan 

pemerintah. 

6 Marwan Mahmudi dan PROGRAM Kualitatif Hasil yang di 
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Enjang Pera Irawan. 

ID : 0000022061 

Jurnal : Prosiding The 

Power of 

Communication 

Conference 2016 : 

COMMUNICOLOGY & 

KOMPETENSI 

KOMUNIKASI. (Sep 

2016) 

CORPORATE 

SOCIAL 

RESPONSIBILITY 

BERBASIS 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT. 

CORPORATE 

SOCIAL 

RESPONSIBILITY 

PROGRAM ON 

THE BASIS OF 

COMMUNITY 

DEVELOPMENT. 

Studi Kasus dapat dari 

penelitian ini 

menunjukan 

bahwa PT PLN 

(Persero) DJBB 

berkontribusi 

dalam 

menghadapi 

masalah yang 

mengandung 

prinsip Triple 

Bottom Line yang 

berorientasi 

kepada 

pembangunan 

berkelanjutan 

untuk 

membangun. 

7 Ardhariksa Zukhruf K, 

Enjang Pera Irawan 

Volume 7 - January 2018 

Audit Program on 

Corporate Social 

Responsibility: 

Kualitatif – Deskrpitif 

Pendekatan 

Interpretatif 

Program audit CSR 

menggunakan 

pengembangan 
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(01) Community and Social 

Media Enterprise 

Approach 

 

masyarakat dan 

indikator 

perusahaan media 

sosial menemukan 

ide bahwa posisi 

TPPI pada dasarnya 

bertujuan untuk 

melihat lebih jauh 

antara tujuan yang 

diinginkan oleh 

perusahaan dan 

kondisi saat ini 

menggunakan 

program CSR yang 

sesuai untuk 

memenuhi target 

yang sesuai serta 

standar operasional 

perusahaan 

 Enjang Pera Irawan 

Volume 7 - April 2018 

(04) 

The Analysis of Triple 

Bottom Line Concept 

Implementation in 

CSR Program through 

Kualitatif 

Study Kasus 

Program CSR yang 

dilaksanakan oleh 

PT Energi Mega 

Persada Tbk. 
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Local Food Processing 

Industry 

 

(EMP) adalah 

bentuk pemenuhan 

kewajiban moral 

perusahaan, strategi 

membangun 

reputasi, motif izin 

operasi, dan strategi 

pengembangan 

bisnis yang 

berkelanjutan 

 

2.2.  Public Relation 

2.2.1. Pengertian Public Relations 

Istilah public relations (PR) atau humas (hubungan masyarakat) 

merupakan sesuatu yang belum begitu familiar atau masih asing di telinga 

publik atau masyarakat. 

PR adalah sebuah ilmu dalam rumpun ilmu social, dan menjadi bagian ilmu 

dari induknya ilmu komunikasi. PR pun menjadi sebuah profesi di bidang 

komuniksi, yakni profesi sebagai Public Relations Officer (PRO) di lembaga 

atau perusahaan. 

Seiring semakin dibutuhkannya kehadiran PR dalam suatu organisasi, 

lembaga, atau perusahaan, atau sebagai PR Konsultan, berbagai factor 
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dikarenakan : (1) dinamika organisasi atau perusahaan semakin besar dan 

berkembang; (2) pesaingan antara organisasi atau perusahaan makin ketat; (3) 

tuntutan, keinginan, dan harapan publik terhadap pelayanan pemenuhan 

kebutuhan informasi makin tinggi; (4) publik semakin krisis, mereka tidak 

mau kepentinganya terganggu; (5) perkembangan teknologi komunikasi yang 

luar biasa; (6) besarnya pengaruh opini publik, sikap publik, prilaku publik, 

citra publik, reputasi publik, pada keadaan besar. 

2.2.2. Definisi Public Relations 

Ada beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, yaitu sebagai 

berikut : 

Pengertian Hubungan Masyarakat (humas) menurut “The International Public 

Relations Associations (IPRA)”, Hubungan masyarakat adalah fungsi 

manajemen dari sikap budi yang berencana dan berkesinambungan, yang 

dengan itu organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga yang bersifat umum 

dan pribadi berupaya membina pengertian, simpati dan dukungan dari mereka 

yang ada kaitannya atau yang mungkin ada hubungannya dengan jalan menilai 

pendapat umum diantara mereka, untuk mengkorelasikan, sedapat mungkin 

kebijakan dan tata cara mereka, dengan informasi yang berencana dan tersebar 

luas, mencapai kerja sama yang lebih produktif dan pemenuhan kepentingan 

bersama yang lebih efektif. (Onong 1986:27) 1 

                                                             
1 Amie Primarni. Introduction to Public Relations. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2013, 12. 
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Scoot M. Cutip, Allen H. Center, dan Glen M. Broom menyatakan dalam edisi 

keenam buku Effective Public Relations bahwa “Public Relations adalah 

fungsi manajemen yang mengidentifikasikan, menetapkan, dan memelihara 

hubungan saling menguntungkan antara organisasi dan segala lapisan 

masyarakat yang menentukan keberhasilan atau kegagalan public relations”. 

Definisi yang dikemukakan oleh John Marston dan Sheila Clough Crifasi, 

yaitu sebagai berikut : 

“Hubungan masyarakat adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap 

public, mempelajari kebijakan dan prosedur individual atau organisasi sesuai 

dengan kepentingan publik, dan menjalankan program untuk mendapatkan 

pemahaman dan penilaian publik”2 

Kata kunci dalam definisi tersebut adalah manajemen dan tindakan. 

Public relations bertugas menjadi penghubung yang jujur ke manajemen. 

Selain itu public relations juga bertugas memberikan saran kepada 

manajemen secara lugas, lengkap, akurat, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. 

2.2.3. Tujuan Public Relations 

Tujuan utama public relations adalah memengaruhi prilaku orang 

secara individu ataupun kelompok saat saling berhubungan, melalui dialog 

dengan semua golongan, serta persepsi, sikap dan opininya terhadap 

kesuksesan sebuah perusahaan. 

                                                             
2 Firsan Nova. Crisis Public Relations. Jakarta: PT Grasindo, 2009, 33. 
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Menurut Rosady Ruslan (2001: 246), tujuan public relations adalah sebagai 

berikut : 

1) Menumbuhkembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik 

eksternal atau masyarakat dan konsumen, 

2) Mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan 

perusahaan, 

3) Mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relations, 

4) Efektif dalam membangun pengenalan merk dan pengetahuan merk, 

5) Mendukung bauran pemasaran. 

Jefkins (2003: 54) mendefinisikan tujuan public relations adalah sebagai 

berikut : 

1) Mengubah citra umum dimata masyarakat sehubungan dengan adanya 

kegiatan-kegiatan baru yang dilakukan oleh perusahaan, 

2) Meningkatkan bobot kualitas para calon pegawai, 

3) Menyebarluaskan cerita sukses yang telah di capai perusahaan kepada 

masyarakat dalam rangka mendapatkan pengakuan, 

4) Memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas serta membuka 

pangsa pasar baru, 

5) Mempersiapkan dan mengondisikan masyarakat bursa saham atas rencana 

perusahaan untuk menerbitkan saham baru atau saham tambahan, 
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6) Memperbaiki hubungan antara perusahaan dan masyarakat berkaitan 

dengan terjadinya suatu peristiwa yang mengakibatkan kecemasan, 

kesangsian, atau salah paham dikalangan masyarakat terhadap niat baik 

perusahaan, 

7) Mendidik konsumen agar lebih efektif dan mengerti dalam memanfaatkan 

produk-produk perusahaan, 

8) Meyakinkan masyarakat bahwa perusahaan mampu bertahan atau bangkit 

kembali setelah terjadinya suatu krisis, 

9) Meningkatkan kemampuan dan ketahanan perusahaan dalam menghadapi 

resiko pengambilalihan oleh pihak lain, 

10) Menciptakan identitas perusahaan baru, 

11) Menyebarluaskan informasi mengenai aktivitas dan partisipasi para 

pemimpin perusahaan organisasi dalam kehidupan sosial sehari-hari, 

12) Mendukung keterlibatan perusahaan sebagai sponsor sari suatu acara, 

13) Memastikan bahwa para politisi benar-benar memahami kegiatan-kegiatan 

atau produk perusahaan yang bersangkutan terhindar dari peraturan 

undang-undang, dan kebijakan pemerintah yang merugikan, 

14) Menyebarluaskan kegiatan-kegiatan riset telah dilakukan perusahaan agar 

masyarakat luas mengetahui betapa perusahaan itu mengatamakan kualitas 

dalam berbagai hal. 
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Secara keseluruhan tujuan public relations adalah menciptakan citra 

baik perusahaan sehingga dapat menghasilkan kesetiaan public terhadap 

produk yang di tawarkan oleh perusahaan (Mulyana, 2007). Selain itu, public 

relations bertujuan menciptakan, membina, dan memelihara sikap budi yang 

menyenangkan bagi lembaga atau organisasi pada suatu pihak dan dengan 

pihak pada pihak lain dengan komunikasi yang harmonis dan timbal balik 

(Maria, 2002). 

2.2.4. Fungsi Public Relations  

Fungsi utama public relations adalah menumbuhkan dan  

mengembangkan hubungan baik antar lembaga (organisasi dengan publiknya, 

internal maupun eksternal) dalam rangka menanamkan pengertian, 

menumbuhkan motivasi dan partisipasi public dalam upaya menciptakan 

iklim pendapat (opini publik) yang menguntungkan lembaga organisasi. 

Onong (1986:46) Fungsi Humas menurut Scott M. Cultip dan Allen Center 

dan Canfield, meliputi hal-hal berikut : 

a. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi 

b. Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan public, baik public 

external maupun internal 
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c. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan menyebarkan 

informasi dari organisasi kepada public dan menyalurkan opini public 

kepada organisasi 

d. Melayani public internal dan external dan menasihati pimpinan demi 

kepentingan umum. 

Fungsi-fungsi humas yang tercantum dalam booklet PRSA (Public 

Relations Society of Amerika) dengan judul Careers in Public Relations dapat 

memberikan gambaran yang lebih khusus. Fungsi-fungsi tersebut antara lain : 

1. Programing 

Fungsi ini antara lain mencangkup analisis masalah dan peluang, 

menentukan goals dan publik (kelompok orang yang dukungan dan 

pemahamannya diperlukan organisasi) serta merekomendasi dan 

merencanakan kegiatan, dan termasuk didalamnya pembuatan 

anggaran, penjadwalan, pembagian dan pendelegasian tugas. 

2. Relationship 

Seorang praktisi public relations harus mengembangkan keterampilan 

dalam mengumpulkan informasi baik dari dalam organisasi maupun 

sumber-sumber luar organisasi. Untuk itu kegiatan humas 

mensyaratkan praktisinya untuk selalu bekerja sama dan menjalin 

hubungan terutama dengan bagian-bagian lain yang berada di dalam 

maupun diluar organisasi. 
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3. Writing dan Editing 

Seorang praktisi public relations harus dapat memiliki kemampuan 

yang baik dalam menulis karena sebagian besar pekerjaan humas 

berkaitan dengan penulisan dan penyutingan. Banyaknya ragam 

barang cetak yang digunakan dalam kegiatan humas seperti laporan 

tahunan, booklets, media releases, newsletter, dan lainnya. 

4. Information 

Membangun sistem informasi yang baik merupakan salah satu cara 

menyebarkan informasi yang efektif. Hal ini berkaitan dengan usaha 

pengenalan cara kerja berbagai media atau saluran komunikasi yang 

ada. Hal ini akan sangat membantu pekerjaan praktisi humas, terutama 

dalam menyebarkan berbagai informasi kepada publik. 

5. Production 

Fungsi ini berkaitan dengan kegiatan produksi media komunikasi yang 

digunakan dalam menyebarkan pesan-pesan yang dirancang praktisi 

humas. Untuk itu, praktisi humas harus memiliki pengetahuan tentang 

tata letak, tifografi, fotografi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan 

produksi media komunikasi yang digunakan dalam kegiatan humas. 

6. Special Event 

Konfrensi pers, pameran, ulang tahun perusahaan, pemberian 

penghargaan, kunjungan perusahaan dan sebagainya merupakan 

kegiatan-kegiatan yang harus di tangani pratiksi humas. Kegiatan 
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seperti ini biasanya diarahkan untuk dapat menarik perhatian dan 

memperoleh pengakuan publik terhadap keberadaan perusahaan. 

7. Speaking 

Keterampilan penting yang juga harus dimiliki oleh seorang praktisi 

public relations adalah keterampilan berbicara, baik untuk tatap muka 

individual maupun untuk tatap muka kelompok (public speaking). 

8. Research and Evaluation 

Aktivitas penting yang dilakukan seorang humas adalah 

mengumpulkan fakta. Banyak cara dapat dilakukan untuk itu. Bisa 

dilakukan secara formal maupun informal. Dapat menggunakan 

berbagai macam teknik. Penelitian biasanya digunakan baik pada awal 

maupun pada akhir sebuah program kehumasan. 

2.2.5. Strategi Public Relations 

Strategi public relations atau yang biasa dikenal dalam bauran public 

relations, yang dapat disingkat PENCILS, adalah sebagai berikut :3 

1) Publications 

Setiap fungsi dan tugas public relations adalah menyelengarakan 

publikasi atau menyebarluaskan informasi melalui berbagai media 

                                                             
3 Rachmat Kriyantono. Public Relations Writing: Teknik Produksi Media Publik Relations dan Publisitas 
Korporat. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016. 
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tentang aktifitas atau kegiatan perusahaan atau organisasi yang pantas 

diketahui perusahaan. 

2) Event 

Merancang sebuah event yang bertujuan untuk memperkenalkan 

produk dan layanan perusahaan, mendekatkan diri ke publik dan lebih 

jauh lagi dapat mempengaruhi opini publik. 

3) News 

Menciptakan berita dan menyampaikan informasi kepada publik 

melalui press release, news letter, berita, bulletin, dan lainnya. 

4) Community Involvement 

Mengadakan kontak sosial dengan kelompok masyarakat tentu guna 

menjaga hubungan baik dengan pihak organisasi atau lembaga yang 

diwakilinya. Public relations harus membuat program-program yang 

ditunjukan untuk menciptakan keterlibatan komunitas atau masyarakat 

sekitarnya. 

5) Infrom or image 

Informasi yang diberikan public relations kepada masyarakat harus 

menarik perhatian dan diharapkan memperoleh tanggapan berupa citra 

positif. Media merupakan mitra abadi Public relations. Media butuh 

Public Relations sebagai sumber berita dan Public Relations butuh 

media sebagai sarana penyebaran informasi dan pembentukan opini 

publik. 
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6) Lobbying and negotiation 

Keterampilan untuk melobi melalui pendekatan pribadi dan 

kemampuan bernegosiasi sangat diperlukan bagi seorang PR. Tujuan 

lobi adalah untuk mencapai kesepakatan dan memperoleh dukungan 

dari individu dan lembaga yang berpengaruh terhadap kelangsungan 

bisnis perusahaan. Keahlian ini tampak dibutuhkan misalnya pada saat 

terjadi krisis manajemen untuk mencapai kata sepakat diantara pihak 

yang bertikai. 

7) Social Responsibility 

Memiliki tanggung jawab sosial dalam aktifitas public relations 

menunjukan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap 

masyarakat. Hal ini akan meningkatkan citra perusahaan dimata 

publik. 

2.3.  Corporate Social Responsibility (CSR) 

2.3.1. Sejarah Perkembangan Social Responsibility 

Tanggung jawab sosial muncul dan berkembang sejalan dengan 

interelasi antara perusahaan dan masyarakat, yang sangat ditentukan oleh 

dampak yang timbul dari perkembangan dan peradapan masyarakat. 

Khususnya akibat perkembangan ilmu sehingga meningkatkan kesadaran dan 

perhatian lingkungan memunculkan tuntutan tanggung jawab perusahaan. Hal 
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itu karena, peningkatan pengetahuan masyarakat meningkat keterbukaan 

ekpektasi masa depan dan sustainabilitas pembangunan. 

Batasan konsep social responsibility, mengalami perkembangan dalam 

sejarah keberadaannya. Mengingat, social responsibility salah satunya muncul 

dari tuntutan stakeholder, sebagai akibat bagian dari hak yang dimiliki 

tergantung oleh eksistensi perusahaan. Sesuai metaanalisa dan 

memperhitungkan karakter dekadenya, perkembangan social responsibility di 

breakdown menjadi tiga periode, yaitu (Solihin Ismail, 2008): 

1. Perkembangan awal yang masih diwarnai konsep tradisional (1950-

1960). 

2. Perkembangan pertengahan (1970-1980). 

3. Perkembanga era tahun 1990-an sampai sekarang. 

Perkembangan Awal Social Responsibility Tahun 1950-1960-an 

Perkembangan awal social responsibility masih dipahami secara 

sederhana. Menurut cara pandang tradisional, tanggung jawab sosial 

perusahaan (corporate social responsibility) lebih didasarkan pada aktitas 

yang bersifat karikatif. Melihat karakter tanggung jawab sosial era tahun 

1960-an tersebut, sesungguhnya ditemukan karakter pemicu tanggung jawab 

sosial pada masa itu, antara lain: 
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a) Tanggung jawab sosial muncul sebagai respon kesadaran etis dalam 

bebisnis (business ethic) secara personal pemilik modal, sehingga 

tanggung jawab sosial merupakan bentuk sikap dermawan pada 

masyarakat sekitar. 

b) Wujud tanggung jawab sosial bersifat karitif (charity activity) dan 

insedental, yang tergantung pada kesadaran dan keinginan pemodal. 

c) Tipe kontrak yang mendasari tanggung jawab sosial bersifat 

stewardship principle. Konsep tersebut mendudukan pelaku bisnis 

sebagai steward (wali) masyarakat, sehingga perlu mementingkan 

para pemaku kepentingan. 

Melihat karakteristik praktik tanggung jawab social (social 

responsibility) tersebut diatas, dapat dinyatakan bahwa praktik tanggung 

jawab sosial perusahaan belum didasarkan pada community based dan dampak 

negative externalities yang ditimbulkan. Tanggung jawab sosial lebih 

didudukan sebagai amal soleh pemodal, yang muatan dan esensinya lebih 

karena itikad baik pemodal belaka. 

Perkembangan Social Responsibility Era Tahun 1970-1980 

Pada perkembangan ini, orientasi perusahaan kea rah stakeholder 

perspective dan dimasuki pemikiran ke depan tentang pembangunan 

keberlanjutan (sustainable development). Para pelaku bisnis telah secara sadar 

https://lib.mercubuana.ac.id/



37 
 

dan terencana berpikir bagaimana seharusnya melakukan eksploitasi 

sumberdaya alam deilakukan dengan tetap mempertimbangkan kaidah 

keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Meskipun, hal itu masih dilihat 

dari perspektif kepentingan para pemodal (perusahaan). Secara garis besar, 

karakter praktik tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social 

responsibility) era 1970-an, antara lain : 

a) Dimulainya berbagai kegiatan yang berorentasi pada pemberdayaan 

masyarakat. 

b) Masyarakat dan lingkungan sebagai sentral pertimbangan 

munculnya kegiatan. 

c) Berorientasi pada kegiatan-kegiatan yang bersifat inti-plasma. 

d) Kebijakan bukan hanya ditunjukan untuk derma (kebajikan 

juragan). 

Perkembangan Social Responsibility Era Tahun 1990-an Hingga 

Sekarang 

Pada perkembangan era ini, periode praktik social responsibility yang 

diwarnai dengan beragam pendekatan, seperti: pendekatan integral, 

pendekatan stakeholder, maupun pendekatan civil society. Satu trobosan besar 

perkembanga tanggung jawab sosial perusahaan dikemukakan oleh John 

Eklington (1997) yang terkenal dengan “The Triple Botton Line”. Konsep 
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tersebut mengakui bahwa jika perusahaan ingin sustain maka perlu 

memperhatikan 3P, yaitu :4 

  Profit, merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang harus dicapai 

perusahaan, bahkan mainstream ekonomi yang dijadikan pijakan filosofi 

operasional perusahaan, profit merupakan orientasi utama perusahaan. 

Peningkatan kesejatreahan pemilik (stakeholder), meningkatkan kontribusi 

bagi masyarakat lewat pembayaran pajak, melakukan ekspansi usaha dan 

kapasitas produksi membutuhkan sumberdaya, yang hal itu dilakukan 

manakala didukung kemampuan menciptakan keuntungan (profit) perusahaan. 

  People, merupakan lingkungan masyarakat (community) dimana 

perusahaan berada. Mereka adalah para pihak yang mempengaruhi dan di 

pengaruhi perusahaan. Dengan demikian, community memiliki interelasi kuat 

dalam rangka menciptakan nilai bagi perusahaan. Hamper tidak mungkin, 

perusahaan mampu menjalankan operasi secara survive tanpa didukung 

masyarakat sekitar. Disitulah letak terpenting dari kemauan dan kemampuan 

perusahaan mendekatkan diri dengan masyarakat sekitar lewat strategi social 

responsibility. 

  Planet, merupakan lingkungan fisik (sumberdaya fisik) perusahaan. 

Lingkungan fisik memiliki signifikansi terhadap eksistensi perusahaan. 

                                                             
4 Nor Hadi. Corporate Social Responsibility. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, 56. 
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Mengingat, lingkungan merupakan tempat dimana perusahaan menopang. 

Suatu konsep yang tidak bisa diniscayakan adalah hubungan perusahaan 

dengan alam yang bersifat sebab-akibat. Kerusakan lingkungan, eksploitasi 

tanpa batas keseimbangan, cepat atau lambat akan menghancurkan perusahaan 

dan masyarakat. 

2.3.2. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) 

Corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial 

perusahaan menjadi isu penting berkaitan dengan masalah dampak lingkungan 

dalam pembangunan berkelanjutan. Pada hakekatnya, kepedulian korporate 

terhadap masyarakat umum adalah untuk keuntungan korporate itu sendiri 

dalam kaitan memperoleh izin local (local license) bagi mereka dalam rangka 

adaptasi sosial. Keuntungan yang akan diperoleh dari kepedulian terhadap 

masyarakat umum dapat direalisasikan dari bentuk kepercayaan public yang 

kemudian bergerak kearah profit perusahaan. Sebagai suatu konsep, meskipun 

telah menjadi trend yang semakin rame diperbincangkan, social responsibility 

belum memiliki batasan yang sepadan. Banyak ahli, praktis dan peneliti 

belum memiliki kesamaan dalam memberikan definisi, meskipun dalam 

banyak hal memberikan kesamaan esensi. 

John Elkington (1997) mengemukakan bahwa sebuah perusahaan yang 

menunjukan tanggung jawab sosialnya akan memberikan perhatian kepada 

peningkatan kualitas perusahaan (profit), peningkatan masyarakat khususnya 
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komunitas sekitar (people), serta lingkungan hidup (planet). 5 Sedangkan 

Ghana (2006) mendefinisikan “CSR is about capacity building for suntainable 

likelihoods. It respects cultural differences and finds the business 

oppoetunities in building the skill of employees, the community and the 

government”. 6 

Batasan yang diberikan Graha tersebut memberikan penjelasan secara 

lebih mendalam, bahwa sesungguhnya tanggung jawab sosial perusahaan 

(corporate social responsibility) memberikan kapasitas dalam membangun 

corporate building menuju terjaminnya going concert perusahaan. 

Didalamnya, termaksud upaya peka (respect) terhadap adopsi sistematik 

berbagai budaya (kearifan local) ke dalam strategi bisnis perusahaan, 

termaksud keterampilan karyawan, masyarakat, dan pemerintah. 

Menurut The World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) in Fox, et al (2002), definisi Corporate Social Responsibility atau 

tanggung jawab perusahaan secara sosial adalah komitmen bisnis untuk 

berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan 

para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komuniti-

                                                             
5 A.B. Susanto. Reputation-Driven Corporate Social Responsibility. Jakarta : Indonesia. Erlangga, 2009, 
11 
6 Ibid. 46 
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komuniti setempat (local) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka 

meningkatkan kualitas hidup.7 

Definisi tersebut menunjukan tanggung jawab sosial perusahaan 

(corporate social responsibility) merupakan suatu bentuk tindakan yang 

berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk 

meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup 

bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup 

masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas. 

2.3.3. Prinsip-prinsip Social Responsibility 

Crowther David (2008) mengurai prinsip-prinsip tanggung jawab 

sosial (social responsibility) menjadi tiga, yaitu : (1) sustainability; (2) 

accountability; (3) transparency.8 

1) Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan 

aktivitas (action) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya 

dimasa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana 

penggunaan sumberdaya sekarang tetap memperhatikan dan 

memperhitungkan kemampuan dimasa depan. Dengan demikian, 

sustainability berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana society 

                                                             
7 Arif Budiman, Adi Prasetyo, dan  Bambang Rudito. Corporate Social Responsibility: Alternatif Bagi 
Pembangunan Indonesia. Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Developmen (ICSD), 2009, 16.   
8 Ibid. 59 

https://lib.mercubuana.ac.id/



42 
 

memanfaatkan sumberdaya agar tetap memperhatikan generasi yang akan 

mendatang. 

2) Accountability, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung 

jawab atas aktivitas yang telah dilakukan, akuntabilitas dibutuhkan, ketika 

aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan 

eksternal. Konsep ini mejelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan 

terhadap pihak internal dan eksternal. 

3) Transparency, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. 

Transparency bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan 

berikut dampak terhadap pihak eksternal. 

2.3.4. Manfaat Corporate Social Responsibility 

Dengan menjalankan tanggung jawab sosial, perusahaan diharapkan 

tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga turut 

berkontribusi bagi peningkatan kesejaterahan dan kualitas hidup masyarakat 

dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. 

Dari sisi perusahaan terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari 

aktivitas CSR, antara lain : 

a. Mengurangi resiko dan tuduhan terhadap perlakuan yang tidak pantas 

yang diterima perusahaan 
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b. Sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak 

buruk yang diakibatkan suatu krisis. 

c. Keterlibatan dan kebanggan karyawan 

d. Memperbaiki dan mempererat hubungan antar perusahaan dengan para 

stakeholdernya 

e. Meningkatkan penjualan  

f. Insentif-insentif lainnya. 

Carrol mengambarkan CSR sebagai sebuah piramida, yaitu tersusun 

dari tanggung jawab ekonomi, kemudian tanggung jawab hukum, lalu 

tanggung jawab etika, dan tanggung jawab filantropis berada dipuncak 

piramida.9 Tanggung jawab perusahaan ekonomi merupakan meperoleh laba 

(profit), sebuah tanggung jawab perusahaan agar dapat membayar pajak, 

menghidupkan karyawan dan kewajiban perusahaan lainnya. Tanggung jawab 

hukum ialah perusahaan harus menjalankan hukum-hukum yang berlaku 

sebagai sebuah representasi dari rule of the game. Tanggung jawab sosial 

mencerminkan dari perilaku etis atau etika perusahaan. Dan yang terakhir, 

tanggung jawab filantropis yang mengharuskan perusahaan untuk 

berkontribusi terhadap komunitas dengan meningkatkan kualitas hidup. 

                                                             
9 Susanto. Corporate Social Responsibility: Pendekatan Strategic Manajemen dalam CSR. Jakarta: 
Erlangga, 2009, 13. 

https://lib.mercubuana.ac.id/



44 
 

2.3.5. Tahapan Corporate Social Responsibility 

Dengan menggunakan tahapan-tahapan dalam proses Public Relations, 

program dan kegiatan Corporate Social Responsibility melalui tahap-tahap 

sebagai berikut :10 

1. Pengumpulan Fakta 

Banyaknya persoalan yang di timbulkan perusahaan dan permasalahan 

yang dihadapi masyarakat sekitar perusahaan seperti : pencemaran, polusi 

udara, samitasi lingkungan, kebisingan, sampai permasalahan ekonomi 

seperti banyaknya pengangguran, sumberdaya manusia yang kurang 

memadai, rendahnya kemauan berwirausaha, dan tingkat produktivitas 

individu yang rendah. 

Public Relations dapat mengumpulkan berbagai data permasalahan yang 

terjadi diatas melalui media massa dan statistik, obrolan atau keluhan 

masyarakat sekitar. Selain itu, public relations juga bisa menelusuri hasil 

penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga sosial 

masyarakat (LSM) mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. 

2. Perencanaan dan Pemograman 

Perencanaan merupakan suatu pemikiran yang akan dilakukan dari 

pengumpulan fakta dan informasi tentang sesuatu yang akan terwujud atau 

terjadi. Dalam sebuah pemikiran perencanaan akan dibuatlah sebuah 

                                                             
10 Kadar Nurjaman, Khaerul Umam, Komunikasi dan Public Relations. Jakarta: CV Pustaka Setia, 2012, 
138. 
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program, yang biasa diisi oleh berbagai kegiatan. Kegiatan ini 

mencangkup langkah-langkah yang akan ditempuh perusahaan untuk 

mewujudkan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

3. Aksi dan Komunikasi 

Public relations pada dasarnya merupakan proses komunikasi dua arah 

yang bertujuan untuk membangun dan menjaga citra serta reputasi 

organisasi di mata publik. Karena itu, dalam program CSR selalu ada 

aspek bagaimana pesan yang akan disampaikan kepada komunitas dan 

media yang akan digunakan. 

4. Evaluasi 

Ini merupakan tahap penilaian pada program atau kegiatan yang 

dijalankan untuk mengetahui efektivitas dan efisien program. Berdasarkan 

evaluasi tersebut dapat diketahui apakah program bisa dilanjutkan, 

dihentikan, atau dilanjutkan dengan beberapa perbaikan. Evaluasi 

merupakan kegitan PR dalam mewujudkan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Evaluasi dilakukan bukan hanya terhadap pelaksana program 

melainkan juga minat dan sikap publik terhadap program maupun 

perusahaan. 

2.3.6. Public Relations dan Corporate Social Responsibility 

Saat ini hubungan antara sebuah organisasi dengan publik tidak dapat 

dipisahkan, karena suatu organisasi tumbuh dan berkembang didalam suatu 
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masyarakat dan akan selalu dihadapkan oleh tekanan baik yang berasal dari 

luar maupun dalam organisasi. Sehingga dibutuhkan adanya komunikasi agar 

dapat terjalin hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik yang 

akan berakhir menjadi sebuah dukungan. 

Public relations yang memiliki peran sebagai penghubung antara 

organisasi dengan masyarakat melalui komunikasi yang membentuk 

hubungan saling pengertian antara organisasi dengan publiknya. Demikian 

halnya dengan program-program dengan Corporate Social Responsibility 

yang sifatnya strategis. Melalui aktivitas PR suatu program mampu 

menciptakan motif berupa dukungan, pengaruh, kepercayaan, dan citra publik 

yang diharapkan oleh lembaga atau organisasi yang diwakilkannya. 

Kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dengan cara menyumbangkan 

perhatian yang melihat dari aspek triple bottom line (profit, people, and 

plane). Menjadi salah satu faktor penentu penciptaan reputasi. 

Sebuah kegiatan CSR yang telah disusun perusahaan harus 

dikomunikasikan untuk mendapat pengertian bersama antara perusahaan dan 

publik. Kebijakan komunikasi ditentukan oleh visi, misi, budaya, lingkungan, 

dan profit resiko serta kondisi operasional masing-masing perusahaan. PR 

bisa memainkan peran menjadi penghubung yang dapat menjadi akomondasi 

keinginan perusahaan tanpa mngesampingkan kebutuhan dan keinginan 

publik dari perusahaan atau bahkan menjadi bagian dari kegiatan komunikasi 
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berbagai program kegiatan CSR yang berbasis pada the triple bottom line, 

demi terciptanya citra dan reputasi positif perusahaan.   

2.4. Entrepreneur 

2.4.1. Pengertian Entrepreneur 

Richard Cantillon, ahli ekonomi Perancis keturunan Irlandia yang 

dianggap sebagai orang pertama yang menggunakan istilah entrepreneur dan 

entrepreneurship. Cantillon menyatakan seorang entrepreneur sebagai seorang 

yang membayar harga tertentu untuk produk tertentu, kemudian dijualnya 

dengan harga yang tidak pasti (an Uncertain Price), sambil membuat 

keputusan-keputusan tentang upaya mencari dan memanfaatkan sumber-

sumber daya dan menerima resiko berusaha. (Holt, 1993 : 660).11 

Ada sebuah titik kritikal dalam ulasan Cantillon yang menyatakan 

bahwa seorang entrepreneur secara sadar membuat keputusan-keputusan 

tentang alokasi sumber-sumber daya. Maka, secara konsekuen, para 

entrepreneur yang gigih berupaya, senantiasa akan mencari peluang-peluang 

terbaik dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dalam konteks yang 

memberikan hasil komersil yang setinggi mungkin. 

Istilah “entrepreneur” berasl dari perkataan bahasa Perancis dan 

secara harfiah berarti perantara. Pada abad ke-19 para entrepreneur seringkali 

                                                             
11 Winardi. Entrepreneur & Entrepreneurship. Bogor: Kencana, 2008, 1. 
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tidak dibedakan dengan kelompok manajemen dan kelompok pengusaha 

terutama dipandang dari sudut perspektif ekonomi. Pada pertengahan abad ke-

20, muncul pandangan tentang seorang entrepreneur sebagai seorang 

innovator (orang yang menemukan hal-hal baru). Seorang entrepreneur 

adalah seseorang yang menciptakan sebuah bisnis baru, dengan menghadapi 

resiko dan ketidakpastian, dan yang bertujuan untuk mencapai laba serta 

pertumbuhan melalui pengidentifikasian peluang-peluang melalui kombinasi 

sumber-sumber daya yang diperlukan untuk mendapatkan manfaatnya. Dalam 

konteks bisnis, seorang entrepreneur membuka usaha-usaha baru yang 

menyebabkan munculnya produk baru atau ide baru tentang penyelenggaraan 

jasa-jasa.   

Pandangan yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter, seorang 

ekonom yang banyak melakukan penelitian tentang entrepreneur dan 

entrepreneurship : 

Fungsi para entrepreneur adalah mengubah dan merevolusionerkan 

pola produksi dengan jalan memanfaatkan sebuah penemuan baru (invention) 

atau secara lebih umum, sebuah kemungkinan teknologikal untuk 

memproduksi sebuah komoditi lama dengan cara baru, membuka sebuah 

sumber suplai bahan-bahan baru, atau suatu cara penyaluran baru atau 

mengorganisasi sebuah industry baru. (Winardi, 2001: 4-5).   
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2.4.2. Karakteristik Entrepreneur 

Ada sejumlah karakteristik tipikal entrepreneur yang antara lain 

mencangkup :12 

1. Total komitmen, determinasi, dan kesabaran 

“sleep and dream with my business” ucapan tersebut digunakan untuk 

mengambarkan komitmen. Kususnya pada fase-fase awal dimana para 

wirausaha memberikan waktu secara penuh untuk bisnisnya. Determinasi, 

keyakinan akan bisnis yang dijalani. Selain itu kesabaran sangat 

diperlukan, karena umumnya hasil baru diperoleh dalam jangka waktu 

yang lama, sementara dalam waktu dekat memerlukan banyak biaya. 

2. Orientasi peluang dan sasaran 

Dalam setiap perubahan selalu muncul dua hal: ancaman dan peluang. 

Seorang entrepreneur harus dapat mengendus peluang dari setiap 

perubahan. Dan menentukan sasaran, sungguh penting untuk menjadi 

motivator bagi sebagian besar pembisnis. Tanpa tujuan sulit seseorang 

dapat mempunyai motivasi dan ketahanan dalam dunia bisnis. 

3. Berani berinisiatif dan bertanggung jawab pribadi 

Seorang entrepreneur memiliki sebuah kebebasan dalam mengambil 

inisiatif untuk menjalankan ide-ide produktif, serta berani bertanggung 

jawab secara pribadi atas segala akibat dan damak dari inisiatifnya itu. 

                                                             
12 Djati Sutomo. Menjadi Entrepreneur Jempolan. Jakarta: Republika, 2007, 8-11. 
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4. Pemecah masalah yang ulet 

Menghadapi masalah yang kompleks adalah pekerjaan sehari-hari 

pebisnis. Seorang entrepreneur harus memiliki keyakinan terhadap tujuan 

sehingga mampu mengurangi persoalan dan mencari solusi-solusi yang 

cocok untuk persoalan itu. 

5. Mencari dan memanfaatkan umpan balik 

Umpan balik harus terus menerus dicari dan dimanfaatkan untuk 

kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan produk dan perbaikan 

layanan terus menerus. Tanpa kepekaan terhadap umpan balik ini, sulit 

dibayangkan kalau usaha bakalan berkembang secara maksimal. 

6. Internal Locus of control 

Para entrepreneur beranggapan bahwa mereka berkemampuan untuk 

mengendalikan nasib mereka sendiri, mereka mampu mengarahkan diri 

mereka, dan mereka menyukai otonomi. 

7. Pencari resiko moderat 

Para entrepreneur merupakan manusia yang bersedia menerima resiko. 

Entrepreneur pastilah lebih berani mengambil bahkan mencari resiko 

dibandingkan orang kebanyakan. Mereka mentoleransi situasi-situasi yang 

menunjukan tingkat ketidakpastian tinggi. 

8. Kreatif realistis 

Kreativitas bisnis harus dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat luas 

sebagai nilai-nilai yang memberikan manfaat. Oleh Dough Hall, ini 
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disebut orientasi otak seimbang, dapat berimajinasi tetapi mampu 

mengimplementasi.     

2.4.3. Jenis-jenis Entrepreneur 

Clarence Danhof dalam bukunya Economic Development, menyajikan 

klarifikasi berikut tentang entreprenership.13 

a. Innovating Entrepreneur 

Para entrepreneur dalam kelompok ini bereksperimentasi secara agresif, 

dan mereka terampil memperaktekkan transformasi-transformasi dalam 

kemungkinan-kemungkinan atraktif. Entrepreneur demikian dicirikan 

oleh pengumpulan informasi secara agresif serta analisis tentang hasil-

hasil yang dicapai dari kombinasi-kombinasi baru faktor-faktor produksi. 

b. Imitative Entreprener 

Entrepreneur demikian dicirikan oleh kesediaan untuk menerapkan dan 

meniru inovasi-inovasi yang berhasil diterapkan oleh para kelompok 

innovating entrepreneur. 

c. Fabian Enterprener 

Entrepreneur demikian dicirikan oleh sikap yang teramat berhati-hati dan 

sikap sekptikal tetapi yang segera melaksanakan peniruan-peniruan 

menjadi jelas sekali, bahwa apabila mereka tidak melakukan hal tersebut, 

                                                             
13  Winardi. Entrepreneur & Entrepreneurship. Bogor: Kencana, 2008, 20-21. 
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mereka akan kehilangan posisi relative didalam industry yang 

bersangkutan. 

d. Drone Enterprener 

Entrepreneur demikian dicirikan oleh penolakan untuk memanfaatkan 

peluang-peluang untuk melaksanakan perubahan-perubahan dalam 

melaksanakan produksi, sekalipun hal tersebut akan mengakibatkan 

mereka merugi dibandingkan dengan para produsen lainnya. 

2.4.4. Motivasi 

Menjadi seorang entrepreneur harus memiliki dorongan untuk 

memberikan keyakinan dalam menjalankan bisnisnya. Memiliki motivasi dalam 

membangun kepercayaan diri dapat membantu seorang entrepreneur. Kata 

motivation berhubungan erat dengan gerakan dan action (tindakan, kerja nyata). 

Dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki motivasi untuk menggapai 

sesuatu akan bergerak, mengambil tindakan dan kerja nyata untuk mewujudkan 

apa yang diinginkan. 

Robbins (2009: 209), mendefinisikan motivasi sebagai “the processes 

that account for individual’s intensity, direction, and persistence of effort 

toward attaining goal”.14 Motivasi merupakan sebuah proses yang menjelaskan 

intensitas, arah, dan ketekunan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi 

                                                             
14 Juliansyah Noor. Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiyah. Jakarta: 
Kencana, 2011, 72.  
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suatu upaya yang yang dapat meberikan dorongan seseorang untuk mengambil 

suatu tindakan yang dikehendak, sedangkan motif sebagai daya gerak seseorang 

untuk berbuat. Karena prilaku seseorang cendrung berorientasi pada tujuan dan 

didorong oleh keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Secara umum ada dua alasan mendasar yang dapat memotivasi 

seseorang untuk mengambil tindakan. Seseorang akan termotivasi untuk 

mendapatkan kenikmatan (pleasure), atau seseorang akan termotivasi untuk 

menjauhi hal-hal yang tidak menyenangkan (pain). Gilad dan Levin (1986) 

mengusulkan dua teori yang berkaitan dengan motivasi menjadi seorang 

entrepreneur. Teori “dorongan” dan teori “tarikan”. 15 Teori “dorongan” 

berpendapat bahwa individu didorong ke dalam pengusahaan oleh dorongan 

negative dari luar, seperti ketidakpuasan dalam bekerja, kesulitan dalam 

menemukan pekerjaan, dan gaji yang tidak memuaskan, atau jadwal bekerja 

yang tidak fleksibel. Teori “tarikan” berpendapat bahwa individu ditarik 

kedalam aktifitas yang berkaitan dengan pengusaha dalam pencarian 

kebebasan, pemenuhan diri sendiri, kesejatrahaan, dan hasil-hasil lain yang 

diinginkan. 

Yohanas (2006) menyatakan bahwa motivasi adalah factor yang 

kehadirannya dapat menimbulkan kepuasan kerja dan meningkatkan 

                                                             
15 Angki Adi Tama. Analisis Faktor-Faktor Yang Memotivasi Mahasiswa Berkeinginan Menjadi 
Entrepreneur.  Semarang: Skripsi Universitas Diponegoro, 2010, 36.   
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produktivitas atau hasil kerja dan menimbulkan berbagai prilaku manusia. 

Motivasi dapat berasal dari luar (external motivation) dan dalam (internal 

motivation) diri masing-masing manusia. Internal motivation adalah motivasi 

yang berasal dari dalam dirinya sendiri untuk membangun keprcayaan diri. 

External motivation dapat didefinisikan sebagai pemancing motivasi yang 

datang dari luar, baik dalam bentuk incentive (hadiah) positif ataupun fear (rasa 

takut) negatif 16 setiap pengaruh yang datang dari luar selalu bersifat sementara. 

Motivasi yang paling bertahan lama adalah motivasi yang datangnya dari dalam 

diri sendiri. Dimana kita memiliki alasan yang kuat mengapa kita ingin 

melakukan sesuatu. Jadi, motivasi diri yang penting timbul dari dalam diri 

pribadi sehingga dapat memotivasi diri yang positif mengenai kekayaan diri 

sendiri. 

 

                                                             
16 Dion Alexander Nugraha. Revolusi Sikap Menjadi Entrepreneur.  Jakarta: PT Alex Media 
Komputindo, 2008, 48. 
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