ABSTRAK
EFEKTIVITAS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. LEN
INDUSTRI (PERSERO) MELALUI BANTUAN PENDIDIKAN TERHADAP CITRA
PERUSAHAAN DI KALANGAN
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Di bawah bimbingan:
Tine A. Wulandari, M.I.Kom
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana Efektivitas Corporate Social
Responsibility PT. Len Industri (Persero) melalui Bantuan Pendidikan Terhadap Citra Perusahaan di
Kalangan Penerima Bantuan. Untuk menjawab masalah tersebut peneliti menganalisa tujuan, biaya
yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan, peronil yang ditetapkan terhadap persepsi, kognisi,
motivasi dan sikap penerima bantuan.
Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode survei.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, wawancara, studi kepustakaan, dan
dokumentasi. Populasi pada penelitian ini merupakan 69 orang penerima bantuan pendidikan PT. Len
Industri (Persero) Tahun 2018. Dengan teknik sampling Total Sampling, maka peneliti mengambil
keseluruhan populasi.
Hasil penelitian penelitian menunjukan besar kolerasi antara tujuan dengan citra adalah
mempunyai kolerasi tinggi. Besar kolerasi biaya yang dianggarkan dengan citra mempunyai kolerasi
tinggi. Besar kolerasi waktu yang ditetapkan dengan citra mempunyai kolerasi tinggi. Besar kolerasi
personil yang ditentukan dengan citra sebesar mempunyai kolerasi tinggi. Besar kolerasi Efektivitas
dengan persepsi mempunyai kolerasi tinggi. Besar kolerasi efektivitas dengan kognisi sebesar
mempunyai kolerasi tinggi. Besar kolerasi efektivitas dengan motivasi sebesar mempunyai kolerasi
cukup. Besar kolerasi efektivitas dengan sikap sebesar mempunyai kolerasi tinggi
Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa hubungan antara efektivitas corporate social
responsibility PT. Len Industri (Persero) melalui bantuan pendidikan terhadap citra perusahaan di
kalangan penerima bantuan dengan kolerasi 0,739 mempunyai hubungan yang kuat, signifikan dan
searah. Saran yang diberikan kepada PT. Len Industri (Persero) untuk lebih aktif lagi melakukan
pendekatan ke masyarakat baik dengan corporate social responsibility atau dengan kegiatan lain
seperti study tour ke perusahaan.
Keyword: citra, corporate social responsibility, bantuan pendidikan, penerima bantuan.

ABSTRACT
EFFECTIVENESS OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF PT. LEN
INDUSTRI (PERSERO) THROUGH EDUCATIONAL ASSISTANCE TO CORPORATE
IMAGE AMONG
ITS RECIPIENTS
Oleh :
Savira audia
NIM. 41815033
Skripsi ini di bawah bimbingan :
Tine A. Wulandari, M.I.Kom
This research purposes to know how far the effectiveness of the corporate social responsibility
of pt. len industri (persero) through educational assistance to corporate image among its recipients.
To answer these problems, the researcher analyzed the plan, cost budget, time, personnel number to
perception, cognition, motivation and attitude of the corporate social responsibility of PT. len industri
(persero) through educational assistance to corporate image among its recipients.
The approach used in this research was quantitative with the survey method. The data
collection techniques used are questioner, interviews, literature studies, and documentation. The
population in this study was 69 recipients of the education assistance of PT. Len Industri (Persero)
in 2018. With the sampling technique of Total Sampling, researchers took the entire population
Research result it showed that correlation between Image and plan was about 0,611.
Correlation between image and cost budget is about 0,564. Correlation between Image and Time is
about 0,614. Correlation between image and personnel number is about 0,675. Correlation between
effectiveness and perception was about 0,694. Correlation between effectiveness and cognition is
about 0,628. Correlation between effectiveness and motivation is about 0,413. Correlation
effectiveness and attitude is about 0,557.
Research conclusion its showed that there are correlation between the effectiveness of the
corporate social responsibility of PT. Len industri (persero) through educational assistance to
corporate image among its recipients with correlation's amount is 0,737 having strong influence,
directional and significant. The advice given to PT. Len Industri (Persero) to more actively approach
the community either with corporate social responsibility or with other activities such as study tour
to the company.
Keyword: Image, Corporate social responsibility, PT. Len Industri, education aid
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4. Hasil Penelitian
4.1 Objek Penelitian
PT. Len Industri (Persero) merupakan
perusahaan elektronik industri dan prasarana
yang bergerak dalam bidang tranportasi,
informasi & energy. PT. Len didirikan pada
Tahun 1965. Kemudian pada Tahun 1991
berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) dan berada di bawah koordinasi
Kementrian Negara BUMN.
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5.2 Saran

Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: PT.
1. Bagi perusahaan diharapkan untuk
lebih

aktif

mengadakan

kegiatan

perusahaan

kepada

pengenalan

masyarakat seperti study tour di
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Indonesia,

seperti

pemberian bantuan pendidikan seperti
ini.
3. Bagi

penerima

menyampaikan

bantuan
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bisa
yang

didapatkan dari PT. Len Industri
(Persero) kepada orang lain. Sehingga
masyarakat mengetahui tentang PT.
Len Industri (Persero).
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