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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Responden Penelitian 

Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai hasil penelitian 

ini, terlebih dahulu akan dibahas mengenai gambaran umum responden yang 

menjadi sampel pada penelitian ini : 

           Tabel 4.1. Gambaran Umum Responden 

 

            Sumber : Data primer yang diolah.  

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa sebagian besar responden 

berjenis kelamin laki-laki yaitu ada 27 orang (52%), sedangkan yang perempuan 

berjumlah 25 orang atau 48%. Ditinjau dari usia responden, usia antara <30 tahun 

Keterangan Jumlah Presentase 

Jenis kelamin :  

- Laki-laki  

- Perempuan 

 

27 orang 

25 orang 

 

52% 

48% 

Usia : 

- <30 tahun 

- 30 – 40 tahun 

- >40 tahun 

 

16 orang 

26 orang 

10 orang 

 

31% 

50% 

19% 

Tingkat pendidikan : 

- D3 

- S1 

- S2 

- S3 

 

6 orang 

27 orang 

19 orang 

0 orang 

 

12% 

52% 

36% 

0% 

Masa kerja : 

- 1-3 tahun 

- 4-6 tahun 

- 7-10 tahun 

- >10 tahun 

 

7 orang 

22 orang 

17 orang 

6 orang 

 

13% 

42% 

33% 

12% 

Jumlah : 52 orang 100% 
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ada 16 orang (31%), kemudian yang usia antara 30-40 tahun ada 26 orang (50%), 

dan yang usia antara >40 tahun ada 10 orang (19%). Ditinjau dari pendidikan 

responden, pendidikan D3 ada 6 orang (12%), pendidikan S1 ada 27 orang (52%), 

pendidikan S2 ada 19 orang (36%), dan pendidikan S3 tidak ada. Sedangkan 

ditinjau dari masa kerja responden, masa kerja 1-3 tahun ada 7 orang (13%), masa 

kerja 4-6 tahun ada 22 orang (42%), masa kerja 7-10 tahun ada 17 orang (33%), 

dan masa kerja >10 tahun ada 6 orang (12%).  

 

4.2. Hasil Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang ingin diukur. Untuk pengujian validitas 

dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Pengujian 

validitas yang pertama dilakukan untuk menguji variabel komitmen perusahaaan: 

    Tabel 4.2. Hasil Pengujian Validitas Komitmen Perusahaan 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,725 0,274 Valid 

X2 0,757 0,274 Valid 

X3 0,804 0,274 Valid 

X4 0,793 0,274 Valid 

X5 0,784 0,274 Valid 

X6 0,712 0,274 Valid 

X7 0,739 0,274 Valid 

X8 0,574 0,274 Valid 

X9 0,601 0,274 Valid 

X10 0,635 0,274 Valid  

Sumber : Data primer yang diolah. 
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Dilihat dari tabel di atas diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

semua item pertanyaan untuk variabel komitmen perusahaaan ini dapat dikatakan 

valid. Kemudian berikutnya adalah hasil pengujian validitas untuk variabel 

partisipasi manajer: 

    Tabel 4.3. Hasil Pengujian Validitas Partisipasi Manajer 1 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,747 0,274 Valid  

X2 0,681 0,274 Valid  

X3 0,782 0,274 Valid  

X4 0,671 0,274 Valid  

X5 0,253 0,274 Tidak Valid  

X6 0,730 0,274 Valid 

X7 0,618 0,274 Valid 

X8 0,131 0,274 Tidak Valid  

X9 0,613 0,274 Valid 

X10 0,556 0,274 Valid  

Sumber: Data primer yang diolah.  

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa ada 2 item pertanyaan yang 

tidak valid yaitu nomor 5 dan 8 karena nilai r hitung < r tabel sehingga 

dihilangkan dan dilakukan pengujian ulang dengan hasil: 

    Tabel 4.4. Hasil Pengujian Validitas Partisipasi Manajer 2 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,761 0,274 Valid  

X2 0,657 0,274 Valid  

X3 0,761 0,274 Valid  

X4 0,632 0,274 Valid  

X6 0,753 0,274 Valid 

X7 0,632 0,274 Valid 

X9 0,637 0,274 Valid 

X10 0,601 0,274 Valid  

Sumber : Data primer yang diolah.  



40 

 

 

 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

semua item pertanyaan untuk variabel partisipasi manajer adalah valid. 

Tabel 4.5. Hasil Pengujian Validitas Pendidikan dan Pelatihan 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,833 0,274 Valid 

X2 0,738 0,274 Valid 

X3 0,712 0,274 Valid 

X4 0,663 0,274 Valid 

X5 0,705 0,274 Valid 

X6 0,761 0,274 Valid 

X7 0,621 0,274 Valid 

X8 0,749 0,274 Valid 

X9 0,704 0,274 Valid 

X10 0,790 0,274 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah.  

Dilihat dari tabel di atas diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

semua item pertanyaan untuk variabel pendidikan dan pelatihan ini dapat 

dikatakan valid. 

Tabel 4.6. Hasil Pengujian Validitas Implementasi Corporate Social 

Responsibility (CSR) 1 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,523 0,274 Valid  

X2 0,598 0,274 Valid  

X3 0,118 0,274 Tidak Valid  

X4 0,484 0,274 Valid  

X5 0,618 0,274 Valid 

X6 0,492 0,274 Valid 

X7 0,521 0,274 Valid 

X8 0,547 0,274 Valid  

X9 0,661 0,274 Valid  

X10 0,215 0,274 Tidak Valid 

Sumber : Data primer yang diolah.  
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Berdasarkan pada tabel diatas diketahui ada 2 pertanyaan kuesioner tidak 

valid yaitu nomor 3 dan nomor 10 karena nilai r hitung  < r tabel maka dilakukan 

pengujian ulang dengan hasil: 

      Tabel 4.7. Hasil Pengujian Validitas Implementasi Corporate Social 

Responsibility (CSR) 2 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,550 0,274 Valid  

X2 0,593 0,274 Valid  

X4 0,496 0,274 Valid  

X5 0,601 0,274 Valid 

X6 0,496 0,274 Valid 

X7 0,520 0,274 Valid 

X8 0,532 0,274 Valid  

X9 0,689 0,274 Valid  

Sumber : Data primer yang diolah.   

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

semua item pertanyaan untuk variabel implementasi corporate social 

responsibility (CSR) adalah valid.  

Kemudian selanjutnya pengujian reliabilitas. Pengujian ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah hasil dari kuesioner ini dapat dipercaya atau reliabel. 

Berikut ini adalah hasilnya : 

Tabel 4.8. Hasil Pengujian Reliabilitas 

Pertanyaan Alpha Cronbach Keterangan 

Komitmen perusahaan 0,925 Reliabel 

Partisipasi manajer 0,896 Reliabel 

Pendidikan dan pelatihan 0,927 Reliabel 

Implementasi CSR 0,833 Reliabel 

 Sumber : Data primer yang diolah.  
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Dilihat dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk masing-masing 

variabel pada penelitian ini memiliki nilai yang lebih besar daripada 0,6 sehingga 

dikatakan reliabel. 

 

4.3. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

A. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat pada nilai kolmogorof-

smirnov. Berikut ini adalah hasilnya : 

         Tabel 4.9. Hasil Pengujian Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 52 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 2.31172654 

Most Extreme Differences Absolute .077 

Positive .039 

Negative -.077 

Kolmogorov-Smirnov Z .556 

Asymp. Sig. (2-tailed) .916 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai asymp. sig. untuk 

unstandardized residual pada penelitian ini adalah 0,916 > 0,05 sehingga dapat 

dikatakan data pada penelitian ini normal. 
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B. Uji Heteroskedastisitas 

Sedangkan untuk hasil pengujian heteroskedastisitas juga dilakukan untuk 

model regresi pada penelitian ini dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.10. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.024 1.381  1.466 .149 

Komitmen .024 .032 .113 .747 .459 

Partisipasi .032 .061 .127 .530 .599 

Pendidikan_pelatihan -.054 .049 -.269 -1.102 .276 

a. Dependent Variable: ABS_RES     

 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi untuk masing-

masing variable independen lebih besar daripada 0,05 maka artinya data pada 

penelitian ini telah bebas dari heteroskedastisitas. 

 

C. Uji Multikolinearitas 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil pengujian 

multikolinearitas: 
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Tabel 4.11. Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 8.531 2.291  3.724 .001   

Komitmen .119 .054 .199 2.222 .031 .884 1.131 

Partisipasi .086 .102 .119 .844 .403 .353 2.835 

Pendidikan_pelatihan .350 .081 .625 4.325 .000 .338 2.955 

a. Dependent Variable: CSR 

 

      

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai tolerance di atas 0,1 dan 

VIF di bawah 10 sehingga dengan demikian dapat dikatakan tidak terjadi 

multikolinearitas. 

 

4.4. Uji Model Fit 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil pengujian model fit : 

Tabel 4.12. Hasil Uji Model Fit 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 532.279 3 177.426 31.248 .000
a
 

Residual 272.548 48 5.678   

Total 804.827 51    

a. Predictors: (Constant), Pendidikan_pelatihan, Komitmen, Partisipasi  

b. Dependent Variable: CSR     

 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi F sebesar 

0,000 < 0,05 artinya model pada penelitian ini fit. Jadi variabel independen dapat 

digunakan untuk memprediksi variabel dependen. 
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4.5. Hasil Pengujian Hipotesis 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan 

analisis regresi linear dengan menggunakan bantuan program SPSS. Berikut ini 

adalah hasilnya : 

Tabel 4.13. Analisis Regresi 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8.531 2.291  3.724 .001 

Komitmen .119 .054 .199 2.222 .031 

Partisipasi .086 .102 .119 .844 .403 

Pendidikan_pelatihan .350 .081 .625 4.325 .000 

a. Dependent Variable: CSR     

 

Persamaan regresi : 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + e 

Y = 8,531 + 0,119 X1 + 0,086 X2 + 0,350 X3 + 2,291 

Keterangan : 

Y   = Implementasi corporate social responsibility (CSR). 

X1   = Komitmen Perusahaan. 

X2   = Partisipasi Manajer. 

X3   = Pendidikan dan Pelatihan. 

α     = Konstanta. 

β1, β2, dan β3 = Koefisien variabel independen. 

e  = error. 
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                                                    β1 = 0,119 

                                                β2 = 0,086 

                                                     β3 = 0,350                                         

                                                                              

Gambar 1.1. Hasil Model Regresi 

Untuk menjawab perumusan masalah yaitu apakah komitmen perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi corporate social 

responsibility (CSR) pada bank Syariah di kota Semarang, dilakukan dengan 

melihat pada nilai signifikansi pengujian (t-sig.) sebesar 0,031 yang nilainya < 

0,05 dan nilai β1 sebesar 0,119 artinya komitmen perusahaan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap implementasi corporate social responsibility (CSR) pada 

bank Syariah di kota Semarang. Dengan demikian maka hipotesis pertama pada 

penelitian ini diterima. Jadi semakin tinggi skor komitmen perusahaan maka 

semakin tinggi pula perusahaan dalam mengimplementasikan corporate social 

responsibility (CSR) nya, begitu pun sebaliknya. 

Untuk menjawab perumusan masalah yaitu apakah partisipasi manajer 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi corporate social 

responsibility (CSR) pada bank Syariah di kota Semarang, dilakukan dengan 

melihat pada nilai pengujian (t-sig.) sebesar 0,403 yang nilainya > 0,05 dan nilai 

β2 sebesar 0,086 artinya partisipasi manajer tidak berpengaruh signifikan terhadap 

implementasi corporate social responsibility (CSR) pada bank Syariah di kota 

Semarang. Dengan demikian maka hipotesis kedua pada penelitian ini ditolak. 

Komitmen 

Perusahaan 

Partisipasi 

Manajer 

Pendidikan 

dan Pelatihan 

Implementasi 

Corporate Social 

Responsibility (CSR) 
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Jadi skor partisipasi manajer tinggi ataupun rendah maka tidak akan berpengaruh 

secara signifikan terhadap implementasi corporate social responsibility (CSR) 

nya. 

Untuk menjawab perumusan masalah ketiga yaitu apakah pendidikan dan 

pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi corporate 

social responsibility (CSR) pada bank syariah di kota Semarang, dilakukan 

dengan melihat pada nilai signifikansi pengujian (t-sig.) sebesar 0,000 yang 

nilainya < 0,05 dan nilai β3 sebesar 0,350 artinya pendidikan dan pelatihan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi corporate social 

responsibility (CSR). Dengan demikian maka hipotesis ketiga pada penelitian ini 

diterima. Jadi semakin tinggi skor pendidikan dan pelatihan tentang corporate 

social responsibility CSR yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya 

maka akan semakin tinggi pula perusahaan dalam mengimplementasikan 

corporate social responsibility (CSR) nya, begitu pun sebaliknya. 

 

4.6. Pembahasan 

A. Hubungan Komitmen Perusahaan terhadap Implementasi Corporate 

Social Responsibility (CSR) pada Bank Syariah di Kota Semarang 

Dari hasil pengujian hipotesis pertama diketahui bahwa hipotesis diterima 

artinya komitmen perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

implementasi corporate social responsibility (CSR) pada bank syariah di kota 

Semarang. Artinya semakin tinggi komitmen berarti responden merasa menjadi 
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bagian dari organisasi di tempatnya bekerja, merasa terikat secara emosional 

dengan organisasi di tempatnya bekerja, melakukan yang terbaik karena merasa 

kebahagiaan hidupnya berada pada perusahaan, menerima semua jenis penugasan 

kerja agar ia bisa tetap bekerja di perusahaan, merasa masalah organisasi di 

tempatnya bekerja juga seperti masalah, meninggalkan perusahaan ini jika terjadi 

perubahan meskipun kecil dan perubahan itu membuatnya tidak nyaman, berusaha 

di atas batas normal untuk mensukseskan perusahaan di tempatnya bekerja, 

mendapatkan terlalu banyak keuntungan dengan tetap berada di perusahaan ini 

dalam waktu yang lama, kecil kemungkinan untuk meninggalkan perusahaan ini 

sehingga akan bekerja lebih baik dan berdampak pada implementasi corporate 

social responsibility (CSR). 

Semakin tinggi komitmen perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan 

semakin memiliki kemauan untuk berkomitmen dalam implementasi corporate 

social responsibility (CSR) sehingga komitmen ini akan diwujudkan dalam 

penerapan corporate social responsibility (CSR) dalam prakteknya. Hasil 

penelitian ini mendukung stakeholder theory yang dikemukakan oleh Gray et al 

(1995) dalam Januarti dan Apriyanti (2005) bahwa stakeholder theory 

mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan memerlukan dukungan stakeholder 

sehingga aktivitas perusahaan juga memerlukan persetujuan dari stakeholder. Jadi 

pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) dapat dipengaruhi oleh 

stakeholder salah satunya adalah orang-orang yang berada di dalam perusahaan. 

Artinya semakin internal perusahaan berkomitmen untuk melakukan corporate 
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social responsibility (CSR) maka pelaksanaan corporate social responsibility 

(CSR) akan maksimal, dan juga sebaliknya. 

 

B. Hubungan Partisipasi Manajer terhadap Implementasi Corporate 

Social Responsibility (CSR) pada Bank Syariah di Kota Semarang 

Dari hasil pengujian hipotesis kedua diketahui bahwa hipotesis ditolak. 

Artinya partisipasi manajer tidak berpengaruh signifikan terhadap implementasi 

corporate social responsibility (CSR) pada bank syariah di kota Semarang. Jadi 

partisipasi manajer tinggi maupun rendah tidak berdampak signifikan pada 

implementasi corporate social responsibility (CSR) karena manajer dalam hal ini 

hanya sekedar menjalankan tugasnya, tetapi tugas tersebut belum menjamin 

hubungan dengan kepeduliannya terhadap corporate social responsibility (CSR). 

Selain itu juga dapat dilihat pada tabel compare means berikut ini : 
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Tabel 4.14. Compare Means 

Komitmen Partisipasi Pendidikan_pelatihan CSR  * Lama_bekerja 

Lama_bekerja Komitmen Partisipasi Pendidikan_pelatihan CSR 

1 sd 3 th Mean 31.0000 24.1429 31.8571 25.4286 

N 7 7 7 7 

Std. Deviation 3.95811 3.89138 6.49175 2.69921 

4 sd 6 th Mean 35.6818 29.2727 39.7273 29.7727 

N 22 22 22 22 

Std. Deviation 4.65358 5.20240 6.29574 4.01108 

7 sd 10 th Mean 40.4706 28.5294 36.6471 27.9412 

N 17 17 17 17 

Std. Deviation 6.16561 6.38472 8.04628 3.91265 

>10 th Mean 36.3333 31.6667 40.3333 29.5000 

N 6 6 6 6 

Std. Deviation 10.85664 2.94392 3.20416 3.61939 

Total Mean 36.6923 28.6154 37.7308 28.5577 

N 52 52 52 52 

Std. Deviation 6.62597 5.53121 7.08801 3.97252 

 

Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah dilihat dari tabel 4.14 bahwa kolom 

partisipasi manajer yang memiliki lama bekerja 1 sd 3 tahun yang berjumlah 7 

orang memiliki rata-rata 24,1429 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata lama 

bekerja 4 sd 6 tahun, 7 sd 10 tahun, dan >10 tahun. Dalam hal ini menunjukkan 

bahwa partisipasi manajer dalam implementasi corporate social responsibility 

(CSR) tidak membuat atau membentuk persepsi manajer bahwa perusahaan 

mempunyai aktivitas corporate social responsibility (CSR) yang baik. Artinya 

program-program corporate social responsibility (CSR) yang melibatkan manajer 

dipersepsikan tidak mempunyai peran dalam corporate social responsibility 

(CSR) perusahaan, sehingga menjadikan partisipasi manajer tidak berpengaruh 

signifikan terhadap implementasi corporate social responsibility (CSR). Hasil 



51 

 

 

 

penelitian ini tidak mendukung stakeholder theory yang dikemukakan oleh Gray 

et al (2001) dalam Emy Iryanie (2009) bahwa stakeholder adalah pihak-pihak 

yang berkepentingan pada perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dapat 

dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan, para stakeholder antara lain masyarakat, 

karyawan, pemerintah, supplier, pasar modal dan lain-lain. 

 

C. Hubungan Pendidikan dan Pelatihan terhadap Implementasi 

Corporate Social Responsibility (CSR) pada Bank Syariah di Kota 

Semarang 

Dari hasil pengujian hipotesis ketiga diketahui bahwa hipotesis ketiga 

diterima. Artinya pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap implementasi corporate social responsibility (CSR). Artinya Semakin 

tinggi perusahaan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang corporate social 

responsibility (CSR) kepada karyawannya, maka menunjukkan bahwa karyawan 

akan semakin peduli pada corporate social responsibility (CSR) sehingga 

karyawan dapat melaksanakan implemetasi corporate social responsibility (CSR) 

dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan terdapat pengaruh positif antara 

pendidikan dan pelatihan karyawan terhadap implementasi corporate social 

responsibility (CSR) pada bank syariah. 

Hasil penelitian ini mendukung stakeholder theory yang dikemukakan 

oleh Ghozali dan Chariri (2007) dalam Emy Iryanie (2009) bahwa perusahaan 

bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun 
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harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (shareholders, kreditor, 

konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Supaya dapat 

tercipta konsep kebermanfaatan yang membangun kerjasama untuk bisa 

menciptakan kesinambungan usaha perusahaan maka perusahaan perlu 

memberikan pendidikan dan pelatihan tentang corporate social responsibility 

(CSR) terhadap karyawannya.   


