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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Hotel Grasia Semarang 

Hotel Grasia adalah salah satu hotel yang memberikann layanan jasa 

penginapan di kota Semarang. Hotel Grasia bertempat di Jalan Letjend S Parman 

No 29 Semarang. Hotel Grasia merupakan salah satu hotel non alcohol di kota 

Semarang yang disediakan untuk tamu bisnis dan keluarga serta tamu konvensi. 

Secara geografis, hotel Grasia terletak di kota Semarang atas tepatnya dikawasan 

Candi yang terkenal sejak jaman belanda sebagai kawasan elit. Keunggulan lain 

adalah udaranya yang bebas polusi serta dikelilingi pemandangan yang masih alami. 

Pemandangan alam dengan suasana perkampungan di lereng-lereng bukit dengan 

latar belakang gunung ungaran yang indah untuk dilihat. 

Hotel Grasia merupakan perkembangan dari Hotel Muria yang sudah berdiri 

sejak tahun 1985 yang berlokasi di Jl. Dr. Cipto 73 semarang. Pada mulanya hotel 

tersebut adalah hotel melati yang waktu itu hunian kamar rata-rata mencapai 90% dan 

dengan perkembangannya pada tahun 1991 Hotel Muria menjadi hotel berbintang. 

Melihat dan mencermati kebutuhan akomodasi atau kamar di kotaSemarang waktu itu 

yang masih sangat menjanjikan dari pemilik hotel Muria mempunyai sebidang tanah 

dan bangunan yang berlokasi di Jl. S. Parman no. 89 Semarang yang termasuk 

kawasan kota atas Semarang dan sangat strategis 39. letaknya. Sebelum bangunan 

digunakan untuk show room mobil dan terakhir untuk kantor kontraktor. 

Hotel Grasia didirikan pada Februari tahun 1994 dengan nama usaha “PT 

Hotel Grasia Mulia Putra”. Pembangunan tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 
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11 bulan yang tepatnya tanggal 20 Desember 1994 Hotel Grasia “Soft Opening” 

dengan jumlah kamar 46 kamar dan 2 convention hall (Teratai dan Cempaka). 

Dengan fasilitas yang memadai Hotel Grasia memperoleh predikat bintang dua. Pada 

tahun 2003 Hotel Grasia mengadakan renovasi dan perubahan jumlah kamar menjadi 

75 kamar dan 4 ruang pertemuan (Teratai, Cempaka, Asoka, dan Dahlia) dan 

perubahan beberapa fasilitas lainnya seperti café, lift, taman, hot spot, dan lain-lain. 

Dengan penambahan dan penyesuaian fasilitas maka pada tahun 2008 Hotel Grasia 

menjadi hotel berbintang tiga. Nama Grasia diambil dari kepanjangan Graha Saubari 

dan Putra yang artinya bahwa kepemilikan saham Hotel Grasia adalah Bapak H. 

Saubari. SH dan putra-putrinya. 

Saat ini Hotel Grasia mempekerjakan total karyawan sebanyak 86 orang 

karyawan. Berdasarkan hasil wawancara dengan HRD Hotel Grasia, Hotel Grasia 

menyadari bahwa perusahaan penting untuk melakukan CSR untuk karyawan 

sebagai salah satu stakeholders perusahaan antara lain adalah dengan setiap tahun 

memberangkatkan umroh 2 orang karyawan dan memberikan batuan dana 

pendidikan bagi anak dari karyawan yang berprestasi di sekolahnya. 

 

Gambar 4.1 terdapat pada Lampiran 

Ruangan Hotel Grasia Semarang 

 

 

Gambar 4.2 terdapat pada Lampiran 

Wawancara dengan Karyawan Hotel Grasia Semarang 
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4.2 Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah 86 orang karyawan Hotel Grasia 

Semarang. Berdasarkan jenis kelamin karyawan, gambaran dari para responden 

penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin Karyawan 

No Keterangan Jumlah % 

1 Laki-laki 48 55,8 

2 Perempuan 38 44,2 

 Total 86 100 

 

Berdasarkan pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa karyawan Hotel Grasia 

Semarang sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu 48 orang. Lebih 

banyaknya karyawan laki-laki adalah karena karyawan laki-laki dirasakan lebih 

mudah untuk memiliki jam kerja yang lebih fleksibel dan dapat bekerja hingga 

larut malam bahkan hingga menginap di hotel karena masuk shift malam. Selain 

itu ada juga pekerjaan yang membutuhkan fisik yang lebih kuat yaitu sebagai 

petugas kebersihan. 

Berdasarkan umur karyawan Hotel Grasia Semarang, gambaran dari para 

responden penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Data Responden berdasarkan Umur Karyawan  

No Keterangan Jumlah % 

1 < 20 tahun 3 3,5 

2 >20-30 tahun 26 30,2 

3 >30-40 tahun 20 23,3 

4 >40-50 tahun 30 34,9 

5 >50 tahun 7 8,1 

 Total 86 100 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 
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Berdasarkan tabel 4.2 tersebut di atas menunjukkan bahwa karyawan Hotel 

Grasia Semarang yang terbanyak memiliki usia antara 40-50 tahun yaitu sebanyak 

34,9%. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan pada Hotel Grasia Semarang berisi 

orang-orang lama bahkan ada yang sudah bekerja sejak Hotel Grasia Semarang 

berdiri yaitu di tahun 1994. Hasil ini menunjukkan bahwa Hotel Grasia Semarang 

memperlakukan karyawannya dengan baik dengan menganggapnya sebagai 

bagian dari keluarga yang membuat karyawannya mau untuk bekerja terus di 

Hotel Grasia Semarang. 

Berdasarkan pendidikan terakhir karyawan Hotel Grasia Semarang, 

gambaran dari para responden penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Data Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir Karyawan  

No Keterangan Jumlah % 

1 Tamat SLTA 37 43,0 

2 Akademi/Diploma 40 46,5 

3 Sarjana 9 10,5 

 Total 86 100 

 

 

Berdasarkan pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebanyak 40 orang (46,5%) 

karyawan Hotel Grasia Semarang, memiliki tingkat pendidikan akademi atau 

diploma dan 37 orang (43%) lulusan SLTA/SMK. Hal ini dapat terjadi karena 

Hotel Grasia Semarang memprioritaskan bagi karyawan yang merupakan lulusan 

akademi perhotelan atau D3 perhotelan serta SMK dengan jurusan perhotelan, 

hospitality maupun memasak dan bekerja sama dengan akademi maupun 

universitas yang memiliki jurusan ilmu perhotelan karena merasa bahwa lulusan 

ilmu perhotelan telah memiliki keahlian, keterampilan dan pengetahuan sehingga 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 
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pihak Hotel Grasia Semarang hanya perlu memberikan pengarahan dan tidak 

perlu mengajarkan semuanya dari nol. 

Berdasarkan lama bekerja karyawan Hotel Grasia Semarang, gambaran 

dari para responden penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Data Responden berdasarkan Lama Bekerja Karyawan  

No Keterangan Jumlah % 

1 < 2 tahun 15 17,4 

2 > 2-5 tahun 15 17,4 

3 >5-10 tahun 33 38,4 

4 > 10 tahun 23 26,7 

 Total 86 100 

 

 

Berdasarkan pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa sebanyak 33 orang 

karyawan Hotel Grasia Semarang, telah bekerja selama 5-10 tahun dan 23 orang 

telah bekerja lebih dari 10 tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa karyawan Hotel 

Grasia Semarang telah lama bekerja di Hotel Grasia Semarang sehingga telah 

terbukti loyalitasnya. 

 

4.3 Implementasi Corporate Social Responsibility pada Hotel Grasia 

Semarang 

Penelitian mengenai implementasi corporate social responsibility pada 

Hotel Grasia adalah dengan pelaksanaan CSR di Hotel Grasia meliputi tiga aspek 

yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan dan akan dilihat dampak dari pelaksanaan 

tersebut kepada karyawan 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 
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4.3.1 Tanggapan Responden Mengenai Implementasi Corporate Social 

Responsibility Aspek ekonomi 

Aspek ekonomi dalam penelitian ini adalah dampak ekonomi dari kegiatan 

CSR yang dilakukan oleh Hotel Grasia. Pada aspek ekonomi ini akan diteliti 

mengenai kualitas pelayanan hotel, keamanan produk dan pelayanan, partisipasi 

pada kegiatan keagamaan, inovasi-inovasi terhadap produk dan jasa, konsistensi 

pelayanan Hotel Grasia, penyampaian informasi yang tepat, harga kamar yang 

selalu normal, terdaftar dalam asosiasi perhotelan, lokasi yang aman, dukungan 

pemerintah daerah dan kepercayaan terhadap pelayanan. 

Untuk mengetahui tanggapan karyawan mengenai aspek ekonomi dalam 

implementasi CSR yaitu dampak ekonomi dari kegiatan CSR yang dilakukan oleh 

Hotel Grasia dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 

Tanggapan Responden Mengenai Corporate Social Responsibility Aspek 

ekonomi 

 Jawaban 

Total 

Score 

  

Keterangan STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 

Rata-

rata 

Kategori 

 F S F S F S F S F S   

Kegiatan CSR 

meningkatkan 

pelayanan hotel 

0 0 2 4 3 9 34 136 47 235 384 4,47 Baik 

Hotel Grasia 

memiliki 

kewajiban 

menjaga 

keamanan tamu 

hotel. 

0 0 2 4 1 3 28 112 55 275 394 4,58 Baik 

Adanya 

peningkatan 

frekuensi 

kegiatan amal 

dan kegiatan 

keagamaan 3 

0 0 2 4 4 12 33 132 47 235 383 4,45 Baik 
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tahun terakhir. 

Hotel Grasia 

memperhatikan 

harapan 

konsumen 

dengan 

pengadaan hand 

sanitizer dan 

masker secara 

gratis 

0 0 5 10 6 18 43 172 32 160 360 4,19 Baik 

Hotel Grasia 

selalu konsisten 

terhadap 

pelayanan yang 

dijanjikan 

seperti welcome 

drink 

0 0 2 4 4 12 51 204 29 145 365 4,24 Baik 

Informasi yang 

diberikan oleh 

Hotel Grasia 

selalu benar dan 

dapat dipercaya 

1 1 1 2 6 18 55 220 23 115 356 4,14 Baik 

Kegiatan CSR 

yang dilakukan 

pihak Hotel 

Grasia tidak 

membebani tarif 

kamar yang 

ditawarkan, 

sehingga tarif 

kamar selalu 

sama 

1 1 1 2 6 18 40 160 38 190 371 4,31 Baik 

Hotel Grasia 

terdaftar dalam 

asosiasi 

perhotelan 

1 1 1 2 20 60 50 200 14 70 333 3,87 Baik 

Hotel Grasia 

berada di lokasi 

yang aman dari 

segala bentuk 

konflik yang 

terjadi dalam 

masyarakat 

0 0 2 4 20 60 46 184 18 90 338 3,93 Baik 

Hotel Grasia 

mendapatkan 

dukungan dari 

1 1 1 2 1 3 52 208 31 155 369 4,29 Baik 
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pemerintah Kota 

Semarang 

seperti 

dimasukkan 

sebagai hotel 

rujukan untuk 

kegiatan wisata 

Hotel Grasia 

dipercaya oleh 

masyarakat 

sekitar atas 

pelayanan yang 

diberikan 

0 0 1 2 21 63 47 188 17 85 338 3,93 Baik 

Rata-Rata            4,22 Baik 
Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan karyawan 

mengenai indikator aspek ekonomi pada Hotel Grasia Semarang sebesar 4,22 

yang masuk dalam kategori baik. Artinya kegiatan operasional yang dilakukan 

oleh Hotel Grasia memiliki dampak ekonomi yang baik bagi lingkungan 

sekitarnya. Berdasarkan hasil wawancara, dalam hal ini Hotel Grasia telah 

melakukan kegiatan CSR dengan baik tanpa menurunkan kualitas pelayanan dari 

hotel, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ardhiny selaku HRD Hotel Grasia 

artinya kegiatan CSR yang dilakukan tidak membuat Hotel Grasia mengurangi 

standar pelayanan seperti selalu membersihkan kamar, kemudian menyediakan 

breakfast. 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.4, didapatkan bahwa Hotel Grasia menjaga 

keamanan produk yaitu kamar hotel dan pelayanan yang dijual sebagai salah satu 

bentuk kegiatan CSR seperti adanya penyediaan hand sanitizer dan masker kepada 

seluruh tamu hotel. Selain itu Hotel Grasia juga melakukan penyemprotan 

disinfektan untuk setiap ruangan hotel, serta hanya membuka 40% kapasitas 
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kamar hotel untuk tamu. Kegiatan ini dilakukan setelah adanya pandemi Covid 

19. Pihak Hotel Grasia melakukan inovasi-inovasi terhadap produk dan jasa yang 

dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan konsumen seperti menyediakan 

ruangan untuk acara meeting, wedding package, arisan, dan juga seminar, selain 

itu Hotel Grasia juga melakukan penyediaan kamar hotel untuk keperluan acara 

partai politik dan acara pemerintahan lainnya serta dukungan bagi acara olahraga 

baik nasional maupun internasional yang digelar di Semarang seperti kejuaraan 

nasional tenis lapangan dan bulutangkis. 

Berdasarkan hasil wawancara, Pihak Hotel Grasia meningkatkan frekuensi 

kegiatan amal keagamaan selama 3 tahun terakhir antara lain dengan mengadakan 

pengajian yaitu Hikam Akbar ke-4 pada tahun 2019 yang memberikan ceramah 

sejuk terkait dengan Ramadan Amal Maksimal dengan mengundang Ustaz Riyadh 

Ahmad, Habib Muhammad Bin Farid, Ustaz Rico Hendrawan, Ustaz Hanif 

Kurniawan. Selain itu Hotel Grasia merupakan hotel yang memiliki masjid terluas 

di Semarang di bagian belakang hotel yang sering digunakan untuk berbagai acara 

keagamaan seperti praktik khataman AlQur’an. 

Pihak Hotel Grasia juga selalu konsisten terhadap pelayanan yang 

dijanjikan yaitu sebagai hotel syariah dengan tidak menjual produk-produk yang 

mengandung alkohol seperti bir dan minuman keras lainnya. Selain itu untuk 

pasangan yang ingin menginap di Hotel Grasia diwajibkan untuk menunjukkan 

akta perkawinan untuk mengetahui bahwa keduanya merupakan pasangan yang 

sah.  
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Kegiatan CSR yang dilakukan pihak Hotel Grasia tidak membebani harga 

dari produk dan jasa yang ditawarkan terbukti dengan harga dari kamar hotel 

maupun penyewaan ruangan pada Hotel Grasia untuk berbagai acara meeting, 

perkawinan dan acara lainnya tidak mengalami peningkatan, bahkan di beberapa 

kesempatan justru mengalami penurunan harga karena adanya promo dari Hotel 

Grasia. Hotel Grasia terdaftar dalam asosiasi perhotelan sejak tahun 1994 

sehingga merupakan hotel yang legal. Hotel Grasia berada di lokasi yang aman 

yaitu di daerah Gajah Mungkur yang relatif jauh dari pusat kota sehingga aman 

juga dari segala bentuk konflik yang terjadi dalam masyarakat. Dalam 

menjalankan bisnisnya Hotel Grasia mendapatkan dukungan dari pemerintah 

daerah, yaitu dapat diketahui dengan masuknya Hotel Grasia sebagai hotel 

rujukan dari Pemkot Semarang bagi wisatawan maupun bagi pejabat 

pemerintahan yang mengadakan acara di Semarang. Kegiatan ini dilakukan 

sebelum dan sesudah setelah adanya pandemi Covid 19. Hal tersebut membuat 

Hotel Grasia mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sekitar atas pelayanan 

yang diberikan sebab Hotel Grasia selalu konsisten dengan layanan yang 

diberikannya. 

 

4.3.2 Tanggapan Responden Mengenai Corporate Social Responsibility Aspek 

sosial 

Aspek sosial adalah menunjukkan adanya perhatian Hotel Grasia terhadap 

karyawan hotel Grasia dan masyarakat sekitar. Yang akan dibahas dalam aspek 

sosial adalah perhatian terhadap masa depan karyawan, memberikan rasa aman 
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terhadap karyawan, mempekerjakan masyarakat sekitar sebagai karyawan, 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, berpartisipasi aktif 

dalam kegiatan keagamaan, berpartisipasi aktif dalam membantu meringankan 

musibah yang terjadi, dan berpartisipasi aktif dalam memberikan bantuan 

beasiswa. Untuk mengetahui implementasi karyawan mengenai aspek sosial yaitu 

perhatian terhadap karyawan hotel Grasia dan masyarakat sekitar yang dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6 

Tanggapan Responden Mengenai Corporate Social Responsibility Aspek sosial 
 Jawaban 

Total 

Score 

  

Keterangan STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 

Rata-

rata 
Kategori 

 F S F S F S F S F S   

Hotel Grasia 

memberikan 

fasilitas kredit 

bagi karyawan. 

0 0 2 4 37 111 38 152 9 45 312 3,63 Baik 

Hotel Grasia 

memberikan 

kesempatan 

bagi 

karyawannya 

untuk 

melanjutkan 

pendidikan. 

0 0 2 4 10 30 51 204 23 115 353 4,10 Baik 

Hotel Grasia 

memberikan 

dukungan untuk 

pengembangan 

diri karyawan 

0 0 5 10 28 84 46 184 7 35 313 3,64 Baik 

Hotel Grasia 

mampu 

memberikan 

rasa aman 

terhadap 

karyawan, 

seperti dengan 

mengikutkan 

karyawan di 

1 1 5 10 21 63 47 188 12 60 322 3,74 Baik 
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BPJS 

Hotel Grasia 

mempekerjakan 

masyarakat 

sekitar sebagai 

karyawannya 

0 0 2 4 17 51 57 228 10 50 333 3,87 Baik 

Hotel Grasia 

berpartisipasi 

aktif dalam 

kegiatan sosial 

kemasyarakatan, 

seperti kerja 

bakti, bakti 

sosial dan 

kegiatan sosial 

lainnya 

0 0 3 6 20 60 42 168 21 105 339 3,94 Baik 

Hotel Grasia 

berpartisipasi 

aktif dalam 

kegiatan 

keagamaan, 

seperti 

merayakan hari 

raya besar Idul 

Fitri, Idul Adha, 

Natal dan lain 

sebagainya 

3 3 4 8 15 45 56 224 8 40 320 3,72 Baik 

Hotel Grasia 

memberikan 

bantuan atas 

musibah seperti 

gempa di Palu 

2 2 4 8 14 42 51 204 15 75 331 3,85 Baik 

Hotel Grasia 

berpartisipasi 

aktif dalam 

memberikan 

bantuan 

beasiswa bagi 

siswa dan atau 

mahasiswa yang 

kurang mampu 

yang merupakan 

karyawan atau 

anak dari 

karyawan Hotel 

Grasia 

0 0 4 8 6 18 62 248 14 70 344 4,00 Baik 
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Rata-Rata            3,83 Baik 
Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan atas 

dimensi ini adalah sebesar 3,83. Artinya implementasi CSR dari aspek sosial 

dapat dilihat dari bentuk perhargaan dari Hotel Grasia yang diberikan kepada 

stakeholder internal maupun eksternal. Hasil ini menunjukkan bahwa karyawan 

Hotel Grasia Semarang merasa bahwa Hotel Grasia Semarang memperhatikan 

kesejahteraan sosial dari para karyawannya dengan mau untuk memberikan 

fasilita-fasilitas yang memudahkan karyawan dalam memenuhi kebutuhannya. 

Salah satu fasilitas yang diberikan oleh Hotel Grasia Semarang kepada 

karyawannya adalah fasilitas kredit, dimana Hotel Grasia Semarang berperan 

sebagai penjamin kredit yang memudahkan karyawan untuk melakukan apply 

pada kartu kepemilikan rumah, kredit modal usaha maupun kredit lainnya. 

Hotel Grasia memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk 

melanjutkan pendidikan. Hotel Grasia Semarang mendukung karyawannya untuk 

dapat mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini karena Hotel Grasia 

Semarang merasa bahwa dengan adanya peningkatan tingkat pendidikan maka 

karyawan akan lebih terbuka pada perubahan, mudah menerima hal baru, 

memiliki wawasan yang luas yang akan berguna bagi kemajuan dirinya sendiri 

dan bagi perusahaan. Hotel Grasia memberikan dukungan untuk pengembangan 

diri karyawan. Berdasarkan hasil wawancara, dukungan dari Hotel Grasia 

Semarang untuk pengembangan diri karyawan ini dilakukan oleh Hotel Grasia 

Semarang dengan mengikutkan karyawan pada berbagai pelatihan seperti 
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pelatihan hospitality, table manner, best serving dengan dibiayai perusahaan untuk 

mendapatkan sertifikat. 

Hotel Grasia mampu memberikan rasa aman terhadap karyawan, seperti 

dengan mengikutkan karyawan di BPJS. Hotel Grasia Semarang merasa bahwa 

mengikutkan karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan merupakan suatu kewajiban, 

sebab Hotel Grasia Semarang berkewajiban memberikan perhatian untuk 

karyawannya dalam hal kesehatan dan jaminan bagi karyawan dalam menjalankan 

pekerjaan. Hal ini membuat karyawan merasa lebih aman dan nyaman bekerja 

pada Hotel Grasia Semarang. 

Hotel Grasia mempekerjakan masyarakat sekitar sebagai karyawannya, 

berdasarkan hasil wawancara, yaitu dengan mengambil warga di sekitar Gajah 

Mungkur hingga di area dekat jalan Rinjani dan sekitarnya. Hotel Grasia 

Semarang berusaha untuk memanfaatkan warga sekitar sesuai dengan misinya 

agar dapat bermanfaat bagi sesamanya yang membutuhkan. Dalam 

mempekerjakan karyawan dari warga sekitarnya, Hotel Grasia Semarang juga 

tetap menerapkan standar kualitas karyawan dan juga melakukan pelatihan bagi 

karyawan barunya agar karyawan dapat memberikan kinerja yang berkualitas bagi 

perusahaan. 

Berdasarkan hasil wawancara, Hotel Grasia berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti kerja bakti, bakti sosial dan kegiatan 

sosial lainnya, yang dilakukan seperti di bulan Januari 2020 memberikan hibah 

atau donasi berupa mobil ambulans yang ditujukan untuk pemanfaatan bagi 

masyarakat kota Semarang. Ambulan tersebut dikelola oleh Filantra yang 
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merupakan lembaga kemanusiaan yang mengelola dana sosial masyarakat. Hotel 

Grasia juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan, seperti merayakan hari 

raya besar Idul Fitri, Idul Adha, dan lain sebagainya. Hotel Grasia rutin 

mengadakan buffet untuk berbuka puasa pada bulan puasa setiap tahunnya. Selain 

itu Hotel Grasia memberikan bantuan atas musibah seperti gempa di Palu dan 

NTB, pemberian bantuan untuk pengungsi gunung Merapi dan banjir bandang di 

beberapa daerah di Indonesia baru-baru ini. 

Berdasarkan hasil wawancara, Hotel Grasia berpartisipasi aktif dalam 

memberikan bantuan beasiswa bagi siswa dan atau mahasiswa yang kurang 

mampu yang merupakan karyawan atau anak dari karyawan Hotel Grasia. Hotel 

Grasia Semarang mendukung pendidikan bagi anak karyawannya terutama anak 

yang berprestasi dan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi namun 

terkendala biaya. Hotel Grasia Semarang memberikan beasiswa bagi siswa 

tersebut atau mencarikan link beasiswa yang sesuai dan ada yang dibiayai juga 

hingga lulus universitas. Hotel Grasia Semarang juga berperan aktif dalam 

program beasiswa santri berprestasi sebagai donatur dimana program ini 

menjembatani santri berprestasi untuk melanjutkan pendidikan sarjana dan 

profesi, dari Jawa Tengah sendiri sudah membantu sekitar 500 orang santri 

berprestasi dalam mengikuti program tersebut. 
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4.3.3 Tanggapan Responden Mengenai Corporate Social Responsibility Aspek 

lingkungan 

Aspek lingkungan dalam penelitian ini adalah tindakan Hotel Grasia 

agar dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang akan dibahas 

dalam aspek lingkungan adalah tindakan Hotel Grasia bertanggung jawab 

terhadap limbah yang dihasilkannya, mengurangi penggunaan produk-produk 

yang sulit didaur ulang, menggunakan produk yang ramah lingkungan, 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan penghijauan kota, dan berpartisipasi aktif 

dalam kegiatan pemeliharaan kebersihan. Untuk mengetahui deskripsi karyawan 

mengenai aspek lingkungan yaitu tindakan Hotel Grasia agar dapat mengurangi 

dampak negatif terhadap lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.7 

Tanggapan Responden Mengenai Corporate Social Responsibility Aspek 

lingkungan 

 Jawaban 

Total 

Score 

  

Keterangan 
STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5) 

Rata-

rata 
Kategori 

 F S F S F S F S F S   

Hotel Grasia 

selalu 

membuang 

sampah dan 

limbah sesuai 

dengan 

ketentuan 

pemerintah 

kota 

Semarang 

1 1 7 14 12 36 46 184 20 100 335 3,90 Baik 

Hotel Grasia 

mengurangi 

penggunaan 

produk 

plastik 

sebagai 

pembungkus 

0 0 3 6 11 33 62 248 10 50 337 3,92 Baik 
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Hotel Grasia 

menggunakan 

produk yang 

ramah 

lingkungan 

seperti kertas 

daur ulang 

1 1 9 18 21 63 47 188 8 40 310 3,60 Baik 

Hotel Grasia 

berpartisipasi 

aktif dalam 

kegiatan 

penghijauan 

kota dengan 

melakukan 

penanaman 

pohon di 

sekitar Hotel 

grasia 

0 0 8 16 18 54 52 208 8 40 318 3,70 Baik 

Hotel Grasia 

menjadi 

sponsor 

dalam 

penyediaan 

tempat 

sampah di 

sekitar taman 

Tumpang 

1 1 1 2 20 60 58 232 6 30 325 3,78 Baik 

Rata-Rata            3,78 Baik 
Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa implementasi atas 

aspek lingkungan adalah sebesar 3,78. Artinya tindakan CSR Hotel Grasia dinilai 

oleh karyawan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini 

berarti bahwa Hotel Grasia Semarang mampu untuk menjaga lingkungan di 

sekitarnya agar tetap bersih dan sehat dalam menjalankan usahanya tersebut. 

Hotel Grasia selalu membuang sampah dan limbah sesuai dengan 

ketentuan pemerintah kota Semarang yaitu dengan memisahkan antara limbah 

padat, dan cair. Sekaligus juga dilakukan pemisahan antara produk yang dapat 
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diurai atau didaur ulang dengan produk yang tidak dapat didaur ulang. Selain itu 

Hotel Grasia Semarang selalu memastikan agar lahan sekitar Hotel Grasia 

Semarang selalu bersih, rapi dan indah dipandang. 

Hotel Grasia mengurangi penggunaan produk plastik sebagai pembungkus, 

Hotel Grasia memilih menggunakan kertas kardus karton coklat sebagai 

pembungkus karena lebih dapat diurai ketika sudah tidak terpakai lagi. Hotel 

Grasia menggunakan produk yang ramah lingkungan seperti kertas daur ulang 

sebagai pelapis dari piring makanan, untuk piringnya sendiri Hotel Grasia 

Semarang menggunakan bahan dari anyaman rotan yang ramah lingkungan untuk 

menggantikan piring plastik dan mudah untuk dibersihkan serta awet 

penggunaannya dalam jangka waktu panjang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ardhiny, Hotel Grasia 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan penghijauan kota dengan melakukan 

penanaman pohon di sekitar Hotel Grasia sebagai upaya untuk penghijauan untuk 

menahan air, menambah oksigen dan membuat jalan tidak panas. Hotel Grasia 

Semarang juga bekerjasama dengan pemerintah kota untuk melakukan trabas-

trabas ketika pohon tersebut sudah besar dan membersihkan daun yang jatuh di 

sekitar Hotel Grasia Semarang. Hotel Grasia menjadi sponsor dalam penyediaan 

tempat sampah di sekitar taman Tumpang untuk menjaga kebersihan Taman 

Tumpang. Hal ini karena melihat adanya penjual makanan serta banyak warga 

yang menghabiskan waktu di Taman Tumpang mudah membuang sisa makanan 

dan sampahnya sembarangan sehingga Hotel Grasia Semarang berinisiatif untuk 

menyediakan tempat sampah di Taman Tumpang. 
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4.4. Rekapitulasi Implementasi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility 

pada Hotel Grasia Semarang  

Hasil pelaksanaan corporate social responsibility pada Hotel Grasia 

Semarang dari hasil jawaban kuesioner kepada seluruh karyawan Hotel Grasia 

Semarang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.8 

Hasil Pengukuran Corporate social responsibility pada Hotel Grasia 

Semarang  

No. 
Corporate social 

responsibility 

Nilai Indeks Rata-

Rata 

Kategori 

1 Aspek ekonomi 4,22 Baik 

2 Aspek sosial 3,83 Baik 

3 Aspek lingkungan 3,78 Baik 

Corporate social responsibility 

Hotel Grasia Semarang 

3,94 Baik 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Berdasarkan rata-rata indikator dari corporate social responsibility Hotel 

Grasia Semarang, diketahui bahwa corporate social responsibility menunjukkan 

kategori baik yang berarti bahwa corporate social responsibility di Hotel Grasia 

Semarang dinilai baik oleh karyawan. Hotel Grasia Semarang dinilai telah 

melakukan kegiatan CSR yang baik dimana kegiatan CSR tersebut dapat 

membantu menjalin ikatan yang lebih kuat antara karyawan dan perusahaan; 

meningkatkan moral; dan membantu karyawan dan Hotel Grasia merasa lebih 

terhubung dengan dunia di sekitar mereka. Kepedulian Hotel Grasia Semarang 

untuk karyawannya dapat dirasakan oleh karyawan meningkatkan kebahagiaan 

dan kepuasan kesehatan karyawan, dimana karyawan selain diberikan bantuan 

untuk pengembangan dirinya, karyawan diberikan jaminan asuransi BPJS 
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Ketenagakerjaan dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melanjutkan 

pendidikan. Selain itu Hotel Grasia Semarang juga memberikan bantuan kepada 

anak-anak karyawan yang berprestasi namun mengalami kendala dalam hal dana 

untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dimensi yang 

tertinggi dari corporate social responsibility Hotel Grasia Semarang adalah aspek 

ekonomi sedangkan dimensi yang terendah dari corporate social responsibility 

Hotel Grasia Semarang adalah aspek lingkungan. 

Berdasarkan aspek ekonomi, corporate social responsibility yang 

dilakukan oleh Hotel Grasia Semarang dinilai sudah baik. Dalam hal ini Hotel 

Grasia telah melakukan kegiatan CSR dengan baik tanpa menurunkan kualitas 

pelayanan dari hotel, selalu menjaga keamanan produk dan pelayanan yang dijual 

sebagai salah satu bentuk kegiatan CSR, meningkatkan frekuensi kegiatan amal 

keagamaan, konsisten terhadap pelayanan yang dijanjikan yaitu sebagai hotel 

syariah dengan tidak menjual produk-produk yang mengandung alkohol. Kegiatan 

CSR yang dilakukan pihak Hotel Grasia tidak membebani harga dari produk dan 

jasa yang ditawarkan terbukti dengan harga dari kamar hotel maupun penyewaan 

ruangan pada Hotel Grasia tidak meningkat. Dalam menjalankan bisnisnya Hotel 

Grasia mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, yaitu dapat diketahui 

dengan masuknya Hotel Grasia sebagai hotel rujukan dari Pemkot Semarang bagi 

wisatawan maupun bagi pejabat pemerintahan yang mengadakan acara di 

Semarang.  

Berdasarkan aspek sosial, corporate social responsibility yang dilakukan 

oleh Hotel Grasia Semarang dinilai sudah baik. Hasil ini menunjukkan bahwa 
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karyawan Hotel Grasia Semarang merasa bahwa Hotel Grasia Semarang 

memperhatikan kesejahteraan sosial dari para karyawannya dengan mau untuk 

memberikan fasilita-fasilitas yang memudahkan karyawan dalam memenuhi 

kebutuhannya. Fasilitas yang diberikan oleh Hotel Grasia Semarang kepada 

karyawannya adalah fasilitas kredit, kesempatan bagi karyawannya untuk 

melanjutkan pendidikan, mengikutkan karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan. 

Selain itu Hotel Grasia mempekerjakan masyarakat sekitar sebagai karyawannya, 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti kerja bakti, 

bakti sosial dan kegiatan sosial lainnya, berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

keagamaandan berpartisipasi aktif dalam memberikan bantuan beasiswa bagi 

siswa dan atau mahasiswa yang kurang mampu yang merupakan karyawan atau 

anak dari karyawan Hotel Grasia. 

Berdasarkan aspek lingkungan, corporate social responsibility yang 

dilakukan oleh Hotel Grasia Semarang dinilai sudah baik. Hal ini berarti bahwa 

Hotel Grasia Semarang mampu untuk menjaga lingkungan di sekitarnya agar tetap 

bersih dan sehat dalam menjalankan usahanya tersebut seperti membuang sampah 

dan limbah sesuai dengan ketentuan pemerintah kota Semarang yaitu dengan 

memisahkan antara limbah padat, dan cair, yang bisa diurai dan yang tidak bisa 

diurai. Hotel Grasia mengurangi penggunaan produk plastik sebagai pembungkus 

dan menggunakan produk yang ramah lingkungan seperti kertas daur ulang. Hotel 

Grasia berpartisipasi aktif dalam kegiatan penghijauan kota dengan melakukan 

penanaman pohon di sekitar Hotel Grasia sebagai upaya untuk penghijauan serta 
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Hotel Grasia menjadi sponsor dalam penyediaan tempat sampah di sekitar taman 

Tumpang untuk menjaga kebersihan Taman Tumpang.
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