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ABSTRAK 

 Fokus penelitian ini adalah mengenai persepsi konsumen   terhadap program 

CSR “Donasi Konsumen” Alfamart pada periode 2017 di Surabaya. Penelitian ini 

menarik karena fenomena “Donasi Konsumen” yang telah memunculkan polemik di 

masyarakat. Bagi peneliti sendiri, ketertarikan tersebut berawal dari adanya 

perubahan atau literasi CSR di Indonesia, dimana saat sekarang masyarakat sudah 

mulai peduli dengan suatu fenomena yang berkaitan dengan CSR. Dengan metode 

FGD (Focus Group Discussion), diharapkan dapat mengumpulkan data dan informasi 

yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangan spesifik melalui 

diskusi kelompok. 

 Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan ditemukan hasil analisis persepsi 

konsumen generasi Y dan Z menginterpretasikan “Donasi Konsumen” sebagai bentuk 

kegiatan transaksional, donasi Konsumen dianggap sebagai solusi pemasalahan teknis 

manajerial, donasi Konsumen dianggap sebagai bentuk dari  charity, dan donasi 

Konsumen dianggap tidak transparan. 

Kata Kunci: Persepsi, FGD, CSR, Donasi Konsumen, Alfamart 
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PENDAHULUAN 

 Penelitian ini merupakan studi tentang analisis persepsi konsumen   terhadap 

program CSR “Donasi Konsumen” Alfamart pada periode 2017 di Surabaya. Dalam 

penelitian ini, peneliti ingin mengetahui persepsi konsumen generasi Y dan Z di 

Surabaya.  Peneliti menggunakan metode analisis persepsi guna melihat persepsi 

dengan melalui Focus Group Discussion (FGD) sebagai teknik pengambilan data 

penelitian ini.  

Alasan peneliti menjadikan persepsi dan “Donasi Konsumen” sebagai topik 

dari penelitiannya adalah karena ketertarikan peneliti terhadap sebuah fenomena 

“Donasi Konsumen” yang telah memunculkan polemik di masyarakat. Bagi peneliti 

sendiri, ketertarikan tersebut berawal dari adanya perubahan atau literasi CSR di 

Indonesia, dimana saat sekarang masyarakat sudah mulai peduli dengan suatu 

fenomena yang berkaitan dengan CSR. Adanya gugatan konsumen mengenai 

program CSR “Donasi Konsumen” Alfamart di tahun 2016, menjadikan bukti adanya 

literasi tersebut di Indonesia. Menurut Lindgren (2006) dalam jurnal Yanti Koestoer 

yang berjudul Corporate Social Responsibility in Indonesia, mengatakan bahwa CSR 

kini menjadi semakin penting bagi bisnis selama 5 tahun kedepan, dan terjadi 

peningkatan isu CSR di tahun 2006. Sehingga perusahaan semakin akan 

memperhatikan etika bisnis dan tata kelola perusahaan. 

 Sebelum fenomena “Donasi Konsumen” menjadi populer, terdapat 

fenomena yang lebih dahulu lahir, yakni sebuah fenomena yang dulunya sering kali 

ditemukan di beberapa lapak atau  franchise, yang mana uang kembalian receh 

konsumen tidak diberikan, namun digantikan dengan permen yang senilai dengan 

uang kembalian konsumen tersebut. Mereka beralasan dengan tidak ada uang 

kembalian receh sehingga mereka menggantikannya dengan permen. 
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  Memberikan kembalian merupakan kewajiban penjual, dan permen sebagai 

kembalian bukanlah mata uang, maka kembalian dalam bentuk permen tidaklah 

dibenarkan. Hal ini juga dijelaskan oleh Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen 

Indonesia (YLKI), Sudaryanto dalam laman (www.nonstop-online.com) pada artikel 

Uang Kembalian Diganti Permen Bisa Dipenjara, yang antara lain mengatakan bahwa 

berdasarkan Pasal 2 UU BI, semua transaksi yang berada di wilayah Negara Republik 

Indonesia harus menggunakan rupiah, sekecil apa pun transaksinya. Ia juga 

mengatakan bahwa permen itu bukan mata uang sebagaimana disebut dalam UU BI. 

Jika konsumen atau pembeli tidak terima uang kembalian diganti dengan permen, 

maka perbuatan pemberian kembalian dengan permen tersebut bisa dipidana.  

  Fenomena kembalian diganti dengan permen, kemudian menjadi 

berkembang dengan menggantikan uang kembalian recehan konsumen sebagai 

bentuk donasi konsumen pada orang yang membutuhkan melalui program CSR 

franchise tersebut. kondisi seperti ini memang di halalkan, namun dengan adanya 

kondisi seperti ini, perusahaan atau pemilik lapak franchise memiliki 

pertanggungjawaban untuk melaporkan dana “Donasi Konsumen” atau transparasi 

sebagai suatu etika bisnis kepada konsumen mereka. 

 Jika berbicara mengenai transparansi tentu akan terkait dengan etika bisnis, 

dan suatu etika erat kaitannya dengan sebuah hukum yang mengatur di dalamnya.  

Terdapat studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini yang akan membuat 

Fenomena “Donasi Konsumen” semakin kuat untuk dijadikan sebagai pertimbangan 

peneliti dalam bahan penelitian. Studi kasus tersebut yakni berkaitan dengan 

konsumen, transparasi dan “Donasi Konsumen” Alfamart. Diceritakan dalam kasus 

tersebut, terdapat konsumen yang merasa kecewa dan kemudia menggugat Alfamart 

yang tidak melakukan transparansi keuangan “Donasi Konsumen” sebagai tanggung 

jawab perusahaan terhadap publik di tahun 2015. Berita mengenai tidak 

transparannya Alfamart kini telah ramai dibicarakan dalam berita online, karena pada 

tanggal 19 Desember 2016 Komisi Informasi Pusat (KIP) membuat sengketa 

http://www.nonstop-online.com/
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informasi yang mewajibkan Alfamart untuk memberikan informasi terbuka mengenai 

sumbangan yang diterima dari masyarakat. Kemunculan putusan KIP ini, adalah hasil 

dari gugatan konsumen Alfamart yang pertama kali diajukan oleh seorang warga 

Tangerang Selatan, Mustolih Siradj yang berjuang sejak maret 2016 lalu. Mustolih 

Siradj adalah seorang dosen dan advokat syari’ah yang sangat peduli dan responsif 

terhadap hukum terutama yang menyangkut umat islam. Beliau juga sebagai 

Koordinator Jaringan Donatur dan Konsumen se – Nusantara (sumber : up-

news.com). Gugatan Mustolih kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (Pengelola 

Alfamart) dikarenakan nilai potongan donasi yang mencapai tiga puluh tiga Miliyar 

rupiah, terhitung sejak tahun 2015 lalu, hingga saat ia menggugat tidak diketahui oleh 

konsumen. Berita gugatan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 

Berita gugatan konsumen Alfamart 

(sumber : https://m.tempo.co/read/news/2016/12/19/090828942/alfamart-diwajibkan-

laporkan-uang-sumbangan-konsumen) 

 

https://m.tempo.co/read/news/2016/12/19/090828942/alfamart-diwajibkan-laporkan-uang-sumbangan-konsumen
https://m.tempo.co/read/news/2016/12/19/090828942/alfamart-diwajibkan-laporkan-uang-sumbangan-konsumen
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Hubungan publik atau masyarakat dengan suatu perusahaan tidak akan bisa 

terpisahkan atau akan menjadi suatu kesatuan yang saling membutuhkan, karena 

adanya saling ketergantungan diantaranya. Perusahaan membutuhkan konsumen 

untuk membeli produknya, dan konsumen membutuhkan produk yang dijual oleh 

suatu perusahaaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.   

 Jika berbicara mengenai bisnis tentunya tidaklah semudah menjual produk 

kepada konsumen saja. Namun, dalam mendirikan dan menjalankan bisnis, terdapat 

aturan ataupun hukum yang mengatur didalamnya. Saat ini baru terdapat 4 (empat) 

aturan hukum yang mewajibkan perusahaan tertentu melaksanakan aktivitas CSR 

atau tanggungjawab sosial dan lingkungan, serta satu panduan (guidance) 

internasional mengenai tanggungjawab berkelanjutan (sustainability 

responsibility),diantaranya : 

 Pertama, bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib melaknasakan 

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan Peraturan Menteri 

Negara BUMN: Per-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6).  

 Kedua, Peraturan bagi Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola Sumber 

Daya Alam (SDA) diwajibkan melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan, 

karena telah diatur dalam UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007.  

 Ketiga, bagi penanaman modal asing, diatur dalam Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, daalam Pasal 15. 

Keempat, bagi perusahaan pengelola minyak dan gas bumi, 

terikat oleh Undang-undang No 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 

13 ayat 3. 

 Dalam perspektif ilmu komunikasi, persepsi bisa dikatakan sebagai inti 

komunikasi, sedangkan penafsiran atau interpretasi adalah inti persepsi, yang identik 

dengan penyandian balik (decoding) dalam proses komunikasi. Hal ini tampak jelas 

pada definisi John R Wenburg W Wilmot, yang mengatakan bahwa persepsi 

didefinisikan sebagai cara organism memberikan makna. Definisi persepsi menurut 
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Rudolf F Verderber, adalah proses menafsirkan informasi indrawi, (Mulyana, 2005: 

167). 

Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, kita 

tidak mungkin berkomunikasi dengan efektif. Persepsi yang menentukan kita 

memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi derajat 

kesamaan persepsi antar individu, semakin sering dan semakin mudah mereka 

berkomunikasi, (Mulyana, 2005: 167-268).  

Schifmann dan Kanuk (2000) menyebutkan bahwa persepsi adalah cara 

orang memandang dunia ini. Dalam persepsi seseorang melalui proses seleksi. 

Seleksi adalah proses seseorang memilih dan menentukan marketing stimuli karena 

tiap individu adalah unik dalam kebutuhan, keinginan dan pengalaman, sikap dan 

karakter pribadi masing – masing orang. 

 Pasar sasaran atau target market dalam ritel (retail) sering kali ditetapkan 

berdasarkan faktor demografis, geografis dan psikografis. Menetapkan pasar sasaran 

merupakan syarat untuk menetapkan strategi bauran ritel 

(https://malianariska26.wordpress.com/manajemen-ritel/). Berdasarkan artikel 

tersebut, peneliti memiliki acuan dalam memilih informan dalam penelitiannya nanti. 

Peneliti memilih kota Surabaya sebagai karakteristik geografis target market 

Alfamart, dan membedakan konsumen Alfamart dengan melihat jenis kelamin, usia, 

tingkat pendidikan, pekerjaan dan tingkat pendapatan konsumen atau informan 

penelitian sebagai karakteristi demografisnya.     

Surabaya merupakan kota dengan populasi terbesar ke 2 di Indonesia, 

dengan jumlah penduduk sebesar 2.940.925 jiwa dan merupakan kota metropolitan 

(www.bps.go.id). Dengan jumlah penduduk yang cukup fantastis menjadikan 

Surabaya sebagai ladang hijau bagi pembisnis, seperti mendirikan usaha franchise 

(waralaba) Alfamart. Bisnis waralaba adalah bisnis yang dijalankan dengan prinsip 

kemitraan. Terdapat perjanjian dalam jangka waktu tertentu antara pihak pertama dan 

pihak kedua yang berupa pemberian izin pemakaian sistem operasional ataupun 

https://malianariska26.wordpress.com/manajemen-ritel/
http://www.bps.go.id/
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merek. Bisnis waralaba Alfamart sudah tidak asing lagi di Indonesia. Ribuan gerai 

franchise Alfamart dan 31 kantor cabang sudah tersebar di seluruh nusantara bahkan 

Alfamart sudah aktif melakukan ekspansi ke wilayah Asia (www.Alfamartku.com).  

Dari pernyataan diatas, menunjukan bahwa selain menjadi kota dengan 

jumlah populasi penduduk terbesar nomor 2 di Indonesia, Surabaya j uga menjadi 

pusat kegiatan perekonomian di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Sebagian besar 

penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan sehingga jarang 

ditemukan lahan persawahan. Banyak perusahaan besar yang berkantor pusat di 

Surabaya, seperti PT Sampoerna Tbk, Maspion, Wing's Group, Unilever, dan PT 

PAL. Kawasan industri di Surabaya diantaranya Surabaya Industrial Estate Rungkut 

(SIER) dan Margomulyo (http://surabayaportal.blogspot.co.id/p/profil-kota-

surabaya.html).  

Dengan latar belakang kota Surabaya tersebut, membuat peneliti tertarik 

untuk menjadikan Surabaya sebagai lokasi dalam penelitiannya. Peneliti beranggapan 

bahwa kota yang memiliki lahan industri yang besar, akan membuat kota tersebut 

dipadati oleh program CSR perusahaan industri. Karena, perusahaan memiliki 

tanggung jawab sosial dan lingkungan guna mensejahterakan masyarakat sekitar. 

Dengan kata lain, masyarakat Surabaya sebagian besar sudah mengetahui makna 

ataupun fenomena mengenai CSR tersebut. Sehingga akan lebih mudah bagi  peneliti 

untuk meneliti persepsi konsumen mengenai program CSR “Donasi Konsumen”  

Alfamart di Surabaya. 

Dalam menentukan karakteristik informan penelitian yang menjadi target 

market Alfamart (demografis), peneliti menggunakan 2 generasi yakni generasi  Y, 

dan Z untuk membedakan konsumen dalam melihat persepsi mereka. Pengelompokan 

konsumen atau informan penelitian oleh peneliti bertujuan untuk melihat segmentasi 

pasar dari Alfamart dilihat dari faktor demografisnya. Segmentasi pasar adalah 

sebuah metode bagaimana memandang pasar secara kreatif. Kita perlu secara kreatif 

http://www.alfamartku.com/
http://surabayaportal.blogspot.co.id/p/profil-kota-surabaya.html
http://surabayaportal.blogspot.co.id/p/profil-kota-surabaya.html
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mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang muncul di pasar (Hermawan 

Kertajaya). Dengan kata lain, Segmentasi pasar adalah pembagian suatu pasar yang 

heterogen kedalam satuan-satuan pembeli yang homogen, dimana kepada setiap 

satuan pembeli yang homogen tersebut dijadikan sasaran pasar yang dicapai dengan 

marketing mix tersendiri. Dengan demikian yang semula pasarnya satu dan 

luas,kemudian dibagi-bagi atau disegmentasi oleh pemasar menjadi beberapa bagian 

pasar yang sifatnya homogen. Pengelompokan konsumen akan memudahkan peneliti 

dalam menganalisis persepsi konsumen dalam fenomena “Donasi Konsumen”. 

Faktor demografi meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pengalaman. 

Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi faktor demografi, antara lain menurut 

Wojowasito (2010) demografi adalah pengetahuan tentang susunan dan pertumbuhan 

penduduk. Faktor demografi yang mempengaruhi individu dalam menggunakan 

komputer menurut Harrison dan Rainer (1992) ada tiga yaitu umur, jenis kelamin, 

dan pengalaman. Sedangkan menurut Rifa dan Gudono (1999) terdapat empat faktor 

demografi, yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan dan pengalaman. 

 

PEMBAHASAN 

 Pada bab ini, peneliti menganalisis persepsi konsumen terhadap program 

CSR “Donasi Konsumen” Alfamart tahun 2017 pada generasi Y dan Z di Surabaya. 

Adanya fenomena “Donasi Konsumen” yang telah menciptakan kasus hingga 

beragam persepsi di masyarakat membuat peneliti tertarik untuk meneliti fenomena 

tersebut.  Bab ini, peneliti menuliskan data yang didapat melalui metode FGD 

terhadap generasi Y dan Z, dengan menjelaskannya dalam 4 sub bab, yakni (1) Profil 

Informan, (2) Persepsi konsumen terhadap “Donasi Konsumen” Alfamart, (3) 

Pemahaman Konsumen terhadap CSR (Corporate Social Responsibility), dan (4) 

Persepsi konsumen terhadap Transparansi “Donasi Konsumen” Alfamart. 
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(1) Donasi Konsumen sebagai Bentuk kegiatan Transaksional 

Peristilahan transaksional merujuk pada akar kata transaksional itu sendiri 

yaitu, transaksi. Jika dilihat dari Kbbi (Kamus Besar Bahasa Indonesia), definisi dari 

transaksi adalah persetujuan dalam jual beli antara dua belah pihak (penjual dan 

pembeli). Dalam artian ini, istilah jual beli tidak tersempitkan dengan sebatas barang 

dibeli dengan  uang, namun juga dapat berarti sebuah pertukaran yang telah 

disepakati oleh dua belah pihak.  

Sifat transaksional sangat melekat pada Alfamart, karena Alfamart merupakan 

perusahaan franchise ritel marketing modern. Bisnis ritel merupakan aktivitas bisnis 

yang melibatkan penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir. 

Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Alfamart tidak terlepas dari 

kegiatan transaksi, karena perusahaan membutuhkan konsumen untuk membeli 

produk yang ia jual.  

Berbicara mengenai konsumen, Alfamart memiliki program CSR yang 

melibatkan konsumen mereka untuk berpartisipasi dalam menyumbangkan uang 

kembaliannya kepada pihak yang membutuhkan. Program tersebut dinamakan 

“Donasi Konsumen”, program ini sangat dikenal oleh masyarakat, karena program ini 

sudah ada dan bertahan 2 tahun terakhir di 2016 dan melibatkan konsumen untuk 

berpartisipasi untuk mendonasikan uang kembaliannya. Dalam mempersepsi Donasi 

Konsumen, masyarakat memiliki persepsi yang berbeda – beda, salah satunya adalah  

 Donasi konsumen dianggap sebagai pengganti keuntungan yang berkurang 

akibat promo potongan harga  

Melalui persepsi tersebut, dapat dibuktikan bahwa Alfamart masih dikenal 

sebagai perusahaan dengan transactional marketing oleh Bagas (21). Persepsi 

tersebut bertentangan dengan perkembangan perusahaan diera sekarang. Karena, 

perusahaan kini harus memperhatikan suatu hubungan dengan stakeholdernya, atau 

bergeser orientasi dari transaksional menjadi relational. 
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Studi manajemen pemasaran mengikhtisarkan lima filosofi tentang 

bagaimana menjalankan praktek pemasaran. Kelima filosofi tersebut, meliputi 

pemasaran yang berorientasi pada (1) produsen, (2) produksi, (3) penjual, (4) pasar, 

(5) pemasaran sosial (Kotler, 2003:12). Pemasaran berorientasi pada pasar sebagai 

artikulasi dari konsep pemasaran yang kini banyak dianut oleh perusahaan. Namun 

demikian, redefenisi konsep pemasaran masih terus berlangsung, sebagai upaya untuk 

mencari konsep yang sesuai dengan tuntutan lingkungan (Kotler, 2003: 25). 

Redefenisi konsep pemasaran tersebut dipicu oleh terjadinya pergeseran 

paradigma orientasi pasar dari transaksional (transactional) menjadi relasional 

(relationship). Kotler (2003: 34) menegaskan, perusahaan perlu melakukan 

penyesuaian praktek pemasaran dari transactional marketing menuju relational 

marketing.  

(2) Donasi Konsumen sebagai Solusi Permasalahan Teknis Manajemen 

Operasional 

Prinsip dasar manajemen merupakan suatu proses pengambilan keputusan 

yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan untuk mencapai tjuan organisasinya. Menurut Eddy Herjanto (2003: 2), 

manajemen operasional diartikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan 

efektif menggunakan fungsi – fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai 

sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan.  Efektif berarti bahwa  

tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa 

tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal, 

dalam berbagai bidang seperti industri, pendidikan, kesehatan, bisnis, financial, dan 

sebagainya. Dengan kata lain, efektif menyangkut tujuan dan efisien menyangkut 

cara dan lamanya suatu proses mencapai tujuan tersebut. 

Menurut Bigelow (1998), sebenarnya tidak banyak teks yang mendefinisikan 

apa yang dimaksud dengan keterampilan manajerial. Namun, berdasarkan kompilasi 
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beberapa teks, keterampilan manajerial berkaitan dengan teori, teknik, dan pedoman 

perilaku, yang bisa diaplikasikan secara tepat akan meningkatkan performa 

keberhasilan seorang manajer. Donasi konsumen merupakan sebuah manajemen dari 

sebuah perusahaan ritel seperti Alfamart.  

 Donasi konsumen adalah sistem perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi 

ruang di tempat penyimpanan uang di mesin kasir. 

 Donasi konsumen berawal dari uang kembalian receh yang sulit di dapat. 

 Masalah teknis manajerial, seperti kesulitan mencari uang kembalian receh, 

menjadi perbincangan yang serius bagi masyarakat, perusahaan ritel, maupun 

lembaga yang menaungi konsumen.  Fenomena ini terjadi sekitar 3 tahun yang lalu 

dan bertahan hingga 2 tahun lamanya. Beberapa toko atau mini market menggunakan 

permen sebagai pengganti uang kembalian. Hal ini biasanya mereka lakukan dengan 

alasan tidak ada uang receh (logam) kisaran Rp 100,- sampai Rp 500,- untuk uang 

kembalian saat bertransaksi. Oleh karena itu, kembalian dalam bentuk permen ini 

sangat disayangkan, sebab memicu kecilnya pemasukan uang logam kembali ke Bank 

Indonesia.  

 Teknik menggunakan permen sebagai penganti uang kembalian telah 

memunculkan kritik dan peringatan keras dari YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen 

Indonesia). Penggunaan permen sebagai penggnti uang kembalian receh tidak 

dibenarkan, dan telah disampaikan oleh Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen 

Indonesia (YLKI), Sudaryatmo (dilansir dari nonstop-online.com) mengatakan bahwa 

semua transaksi yang berada di wilayah NKRI harus menggunakan rupiah, sekecil 

apapun transaksinya. Permen bukanlah mata uang sebagaimana disebut dalam Pasal 

21 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011, tentang mata uang. Jika konsumen tidak terima 

uang kembaliannya diganti dengan permen, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan 

sanksi sesuai dengan Pasal 33 UU Mata Uang diancam dengan pidana kurungan 
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paling lama satu tahun dan pidana paing banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta 

rupiah). 

(3) Donasi Konsumen dianggap sebagai Bentuk Kegiatan Charity atau Amal 

Schermerhorn (1993) memberi definisi CSR sebagai suatu kepedulian 

organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani 

kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal (Schermerhorn, 1993). CSR 

adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial 

dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku 

kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan 

(Nuryana, 2005). Beberapa nama lain yang memiliki kemiripan atau bahkan sering 

diidentikkan dengan CSR ini antara lain Pemberian/Amal Perusahaan (Corporate 

Giving/Charity), Kedermawanan Perusahaan (Corporate philanthropy), Relasi 

Kemasyarakatan Perusahaan (Corporate Community/Public Relations), dan 

Pengembangan Masyarakat (Community Development). Keempat nama itu bisa pula 

dilihat sebagai dimensi atau pendekatan CSR dalam konteks Investasi Sosial 

Perusahaan (Corporate Social Investment/Investing) yang didorong oleh spectrum 

motif yang terentang dari motif “amal” hingga “pemberdayaan” (Brilliant, 1988: 299-

313). 

Charity erat kaitannya dengan CSR, namun, kedua istilah tersebut memiliki arti yang 

berbeda. Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggungjawab sosial perusahaan adalah 

komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu isu tertentu di 

masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik.  

Dalam ISO 26000, sebuah standardisasi yang mengatur mengenai CSR 

adalah tanggung jawab sebuah organisasi atas dampak dari keputusan dan 

aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan 

dan etis yang konsisten dengan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan 

masyarakat, memperhatikan kepentingan dari stakeholder, sesuai hukum yang 
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berlaku dan konsisten dengan norma – norma internasional, terintegrasi di seluruh 

aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun 

jasa. 

Philip Kotler dan Nancy Lee (2005) menggolongkan enam katagori aktivitas 

CSR yaitu Cause Promotions (Promosi Kegiatan Sosial), Cause Related Marketing 

(Pemasaran Terkait Kegiatan Sosial), Corporate Societal Marketing (Pemasaran 

Kemasyarakatan Korporat) , Corporate Philanthropy (Kegiatan Filantropi 

perusahaan), dan Socially Responsibe Business Practice (Praktik Bisnis yang 

memiliki tanggungjawab Sosial). 

Corporate Philanthropy atau yang sering disebut charity ini merupakan 

bentuk Corporate Social Responsibility yang paling tua dan paling sederhana, maka 

dari itu sangat banyak perusahaan yang melakukan kegiatan amal dibanding bentuk – 

bentuk CSR lainnya. Pada aktivitas ini perusahaan memberikan sumbangan langsung 

dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. 

Donasi Konsumen merupakan program CSR dari Alfamart yang mengikut 

sertakan konsumen dalam berpartisipasi untuk menyumbang. Alfamart mengenalkan 

programnya tersebut sebagai salah satu bentuk CSR dengan menjadi wadah penyalur 

sumbangan konsumen melalui uang kembalian receh konsumen. Sosialisasi Donasi 

Konsumen oleh Alfamart kepada masyarakat, membuat masyarakat memiliki persepsi 

yang terarah mengikuti apa yang didefinisikan oleh Alfamart, seperti :  

 Donasi konsumen sebagai wadah masyarakat untuk menyumbang  dan 

bersedekah.  

 Donasi konsumen untuk disalurkan kepada yang membutuhkan 

(4) Donasi Konsumen dianggapp Tidak Transparan 

Clarkson (1995) menyatakan beberapa isu masyarakat yang sering dituntut 

untuk melakukan keterbukaan, seperti kesehatan masyarakat, keamanan, dan 
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perlindungan, penilaian lingkungan, hubungan masyarakat, keamanan produk, dan 

sumbangan. Umumnya, isu dari masyarakat berkorelasi erat dengan publik dan 

karenanya, dapat diprediksi bahwa informasi sosial penting untuk masyarakat 

berasosiasi dengan isu publik (Campbell et al., 2006). 

Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal - balik antara 

perusahaan dan konsumen melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan 

di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Surya Darma (2007:17) 

informasi adalah suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

pengelolaan sekolah. Berkaitan dengan hal tersebut sekolah butuh proaktif 

memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya 

kepada masyarakat.   Transparansi dalam menjalankan suatu bisnis sangatlah penting, 

terlebih pada transparansi keuangan yang menyangkut keterlibatan uang stakeholder, 

atau dalam fokus ini adalah konsumen. Jika transparansi tidak dilakukan dengan baik, 

maka aka ada kecurigaan yang muncul dari persepsi konsumen. Persepsi yang 

muncul dari konsumen atau informan fgd terhadap donasi konsumen adalah sebagai 

berikut : 

 Donasi konsumen di manfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik 

perusahaan. 

 

 

 

KESIMPULAN 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang berfokus pada 

analisis persepsi konsumen pada generasi Y dan Z terhadap program CSR “Donasi 

Konsumen” Alfamart tahun 2017 di Surabaya. Signifikansi penelitian ini adalah 

melihat persepsi konsumen dan juga mengetahui pemahaman masyarakat mengenai 

CSR (Corporate Social Responsibility) di Indonesia. Dalam menganalisis persepsi 
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konsumen, peneliti menggunakan teori generasi (Generation Theory) untuk 

mempermudah peneliti dalam melihan persamaan karakteristik dari konsumen. FGD 

(Focus Group Discussion) menjadi metode teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini. Peserta FGD atau informan penelitian terdiri dari 2 generasi, yakni 

generasi Y dan generasi Z. Generasi ini adalah generasi milenial, yang memiliki 

karakteristik suka menggunakan teknologi dan internet dalam kesehariannya.  

 Dalam penelitian ini, ditemukan hasil persepsi konsumen terhadap “Donasi 

Konsumen” merujuk pada 4 interpretasi, yakni ; (1) Donasi Konsumen dianggap 

sebagai bentuk kegiatan transaksional, (2) Donasi Konsumen dianggap sebagai solusi 

pemasalahan teknis manajerial, (3) Donasi Konsumen dianggap sebagai bentuk dari  

charity, dan (4) Donasi Konsumen dianggap tidak transparan. 

 Latar belakang individu, serta pemahaman individu mengenai CSR, 

membuat persepsi yang beragam di setiap individu terhadap “Donasi Konsumen”. 

Pendidikan, pendapatan, lingkungan, serta  jenis kelamin merupakan latar belakang 

yang dapat dilihat secara visual, yang dapat memengaruhi persepsi konsumen. CSR 

telah dipahami oleh Generasi Y sebagai bentuk pertanggung jawaban perusahaan 

terhadap lingkungan sekitar. Namun pada generasi Z, CSR lebih dipahami sebagai 

bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar.  
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