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ABSTRACK
Corporate Social Responsibility (CSR) become hot issue. This concept is created to
overcome negative impacts which is caused by corporation’s operation. The theory that is used
by CSR’s implementation is the theory of legitimacy. This theory explains that disclosure of
corporate social responsibility is done to get positive value and legitimacy from public. If a
corporation enforces CSR activity, public will recognize the existence of the corporation.
Finally, it will create positive image and increase consumer’s loyalty. It can be proved with
previous studies that examined the relationship between CSR activity that have researched is an
activity that implement to go public corporation and nor larger corporations in the world. As if
CSR activity is only implemented to large corporations. How the CSR activity is undertaken in
university? Is CSR activity may affect to the university’s image and student’s loyalty.
This research purpose to examine the effect of CSR activity towards university’s image
and student’s loyalty. This research also gives some contributions. First, a contribution towards
legitimacy theory about the increasing of university’s image and student’s loyalty by this
activity, means that presence of university may get recognition from public. Second, give a
contribution towards university to improve CSR activity.
This research uses primary data which collect through questionnaire with 100
respondents. The result of linear regression analisis show real result of CSR university towards
university’s image with R2 = 0,287 and the real effect of CSR activity towards student’s loyalty
with R2 = 0,179. It proved from statistical tests that show the significance of 0.000. Of the 100
students who became the object of observation explains that CSR activity (X) affects university’s
image (Y1) and student’s loyalty (Y2). For further research, it could enlarge the samples and add
lecturer and staff’s loyalty variables.
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PENDAHULUAN
Perekonomian global menyebabkan perusahaan berkompetisi dalam menjual produk ataupun
jasa yang dihasilkannya. Persaingan antar perusahaan dapat memberikan dampak positif
terhadap perekonomian dunia, artinya semua kebutuhan masyarakat di dunia akan terpenuhi

dengan hasil produksi yang berkualitas dengan harga yang cukup bersaing. Hal ini terjadi karena
perusahaan berlomba menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas agar tidak kalah dalam
persaingan. Dampak negatif yang muncul dengan perekonomian global adalah masalah
lingkungan. Masalah ini timbul karena berpihaknya perusahaan kepada pemilik modal
(shareholder), sehingga perusahaan melakukan eksploitasi sumber-sumber alam dan masyarakat
social secara tidak terkendali yang mengakibatkan kerusakan lingkungan alam dan akhirnya
mengganggu kehidupan manusia.
Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi isu yang hangat saat ini. Konsep ini
dibuat untuk mengatasi dampak negative yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan. Teori yang
menjadi dasar pelaksanaan CSR adalah teori legitimasi. Dalam teori ini dijelaskan bahwa
pengungkapan tanggungjawab social perusahaan dilakukan untuk mendapatkan nilai positif dan
legitimasi dari masyarakat. Jika suatu perusahaan melaksanakan kegiatan CSR, masyarakat akan
mengakui keberadaan perusahaan, pada akhirnya akan memberikan citra positif serta dapat
meningkatkan loyalitas konsumennya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa penelitian terdahulu
yang menguji hubungan antara kegiatan CSR dengan citra perusahaan dan loyalitas konsumen.
Berger dan Drumwright (1996) menunjukkan bahwa perusahaan yang mengembangkan kegiatan
CSR akan mengalami peningkatan loyalitas dari pelanggan maupun karyawannya. Mohr
et.al.(2001) meyakini bahwa konsumen akan menyadari jika kegiatan CSR mempunyai dampak
positif terhadap intensitas pembelian, tetapi biasanya konsumen sulit untuk mendapatkan
informasi tentang kegiatan CSR dari perusahaan. Naqvi, et.al. (2013) meneliti CSR beberapa
perusahaan besar di Pakistan dan menemukan bahwa CSR perusahaan dapat meningkatkan
brand image perusahaan. Khan, et.al.(2013) juga menguji hubungan antara CSR dan reputasi
perusahaan pada industry semen di Pakistan. Mereka menemukan hubungan yang kuat antara
CSR dengan reputasi perusahaan.
Konsep CSR yang selama ini banyak diteliti adalah konsep CSR yang diterapkan pada
perusahaan yang go public maupun perusahaan-perusahaan besar di dunia. Seolah-olah kegiatan
CSR hanya diimplementasikan pada perusahaan – perusahaan yang besar. Namun, bagaimana
dengan kegiatan CSR yang dilaksanakan pada perguruan tinggi. Apakah kegiatan CSR pada
perguruan tinggi dapat mempengaruhi citra universitas maupun loyalitas konsumen (mahasiswa)
seperti apa yang sudah diteliti pada perusahaan – perusahaan besar.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kegiatan CSR terhadap citra universitas dan
loyalitas mahasiswa pada perguruan tinggi. Penelitian ini memberikan kontribusi, pertama,
kontribusi terhadap teori legitimasi tentang meningkatnya citra universitas dan loyalitas
mahasiswa dengan adanya kegiatan CSR, yang berarti bahwa keberadaan universitas mendapat
pengakuan dari masyarakat, kedua, memberikan kontibusi terhadap universitas agar lebih
meningkatkan kegiatan CSRnya.

LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Corporate Social Responsibility
Menurut Hackston dan Milne (1996) corporate social responsibility merupakan proses
pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap
kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hal
tersebut memperluas tanggung jawab organisasi (khususnya perusahaan), di luar peran
tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya
pemegang saham. World bank (bank dunia) mendefinisikan CSR sebagai suatu komitmen bisnis
untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang dapat
bekerja sama dengan karyawan dan perwakilan mereka, masyarakat sekitar dan masyarakat yang
lebih luas untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan cara yang baik bagi bisnis maupun
pengembangan. Sedangkan menurut sebuah organiasi dunia World Bisnis Council for
Sustainable Development (WBCD) menyatakan bahwa CSR merupakan suatu komitmen
berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada
pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan
peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarga.
Dari beberapa definisi tentang CSR diatas, dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan
kegiatan social, ekonomi dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dan merupakan
tanggungjawab yang harus dilakukan oleh perusahaan disamping perannya sebagai penyedia
laporan keuangan kepada pemilik modal.
Kotler dan Lee, 2005 membagi kategori aktivitas CSR sebagai berikut :
1. Cause Promotions
Cause Promotions merupakan aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan dengan
menyediakan sumber dana atau sumber daya lain yang telah dimilikinya untuk mengajak
masyarakat melakukan kegiatan social misalnya dengan mengumpulkan sumber dana
atau lainnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
2. Cause-Related Marketing
Cause-Related Marketing merupakan komitmen dari perusahaan untuk menyumbangkan
prosentase tertentu dari pendapatannya untuk kegiatan social berdasarkan besarnya
penjualan produk.
3. Corporate Social Marketing
Perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye dalam rangkah mengubah
kebiasaan masyarakat dengan tujuan meningkatkat kesehatan dan keselamatan public,
menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Corporate Phylantrhropy
Perusahaan memberikan sumbangan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
Misalnya untuk korban bencana alam.
5. Community Volunteering
Perusahaan memberikan dukungan dan mendorong karyawan maupun golongan tertentu
untuk secara sukarela membantu organisasi-organisasi masyarakat local maupun
masyarakat yang menjadi sasaran program. Setiap karyawan yang terlibat dalam kegiatan
CSR akan diberikan reward berupa cuti kerja.

6. Social Responsibility Business Practice
Perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan
oleh hukum dan melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan social untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memelihara lingkungan hidup.

Corporate Social Responsibility pada Perguruan Tinggi
Secara tidak langsung suatu perguruan tinggi sudah melaksanakan kegiatan CSR, karena
perguruan tinggi mempunyai tugas Tri Dharma perguruan tinggi yang salah satunya adalah
melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Suhayati, pelaksanaan CSR
akan dapat berjalan dengan baik apabila ada program kemitraan antara pemerintah, korporat, dan
masyarakat. Penerapan CSR pada perguruan tinggi antara lain : membina UMKM melalui
pelatihan-pelatihan manajemen dan keuangan, membantu pengelolaan koperasi, berpartisipasi
dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, mengadakan pengobatan dan pengecekan secara
gratis, memberikan konsultasi hukum, dan membantu masyarakat miskin.
Kegiatan CSR yang telah dilakukan pada Universitas Narotama Surabaya antara lain : bakti
sosial dengan memberikan bantuan kepada LIPONSOS, mendukung kelestarian lingkungan
hidup dengan melakukan kegiatan nyata pengurangan penggunaan kertas (paper less),
penanaman sujuta pohon pada daerah mangrove, melaksanakan program go green dengan
melakukan penghijauan di area kampus, memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi,
setiap bulan Ramadhan rutin menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama dan sahur on the
road, dan yang paling penting adalah melaksanakan tri dharma pengabdian kepada masyarakat
memalui kegiatan KKM bagi mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan, memberikan pelatihanpelatihan kepada UMKM dan program bantuan hukum.
Citra Perusahaan
Menurut Smith (1995) citra perusahaaan adalah persepsi seseorang mengenai citra suatu
organisasi dan persepsi-persepsi ini diciptakan melalui seluruh indra : penglihatan, pendengaran,
penciuman, peraba citra rasa dan perasaan yang dialami melalui penggunaan produk, pelayanan
konsumen, lingkungan komersil dan komunikasi perusahaan, itu merupakan hasil dari setiap
perusahaan yang dilakukan atau tidak dilakukan. Worcester (1972) membagi empat kategori citra
perusahaan (image) yaitu product class image, brand image, user image, dan corporate image.
Corporate image disubkategorikan sebagai reputasi produk, hubungan dengan pelanggan,
peranan karyawan, reputasi etika dan lainnya.
Spector (1961) mengemukakan 6 faktor utama untuk pengukuran dimensi citra perusahaan,
yaitu:
1. Dynamic yaitu organisasi atau perusahaan harus dinamis, menjadi pelopor, menarik
perhatian, aktif dan berorientasi pada tujuan.

2. Cooperative yaitu sebuah organisasi harus mampu bekerjasama (ramah, disukai,
membuat senang orang lain dan memiliki hubungan baik dengan orang lain).
3. Business yaitu organisasi harus memiliki karakter bisnis (bijak, cerdas, persuasive dan
terorganisir dengan baik)
4. Character yaitu sebuah organisasi yang baik, harus memiliki karakter yang baik pula
misalnya memiliki etika yang baik, reputasi baik dan terhormat
5. Successful yaitu kinerja keuangan yang baik dan memiliki rasa percaya diri.
6. Withdrawn yaitu organisasi harus mampu menahan diri.
Naqvi, et.al. (2013) meneliti CSR beberapa perusahaan besar di Pakistan dan menemukan bahwa
CSR perusahaan dapat meningkatkan brand image perusahaan. Khan, et.al.(2013) juga menguji
hubungan antara CSR dan reputasi perusahaan pada industry semen di Pakistan. Mereka
menemukan hubungan yang kuat antara CSR dengan reputasi perusahaan. Menurut Suhayati
universitas yang melaksanakan CSR secara tulus, masyarakat sekitar akan respek terhadap
universitas, citra universitas akan meningkat. Efek positifnya universitas akan lebih dikenal dan
disukai masyarakat dan daya tarik calon mahasiswa untuk kuliah di universitas tersebut akan
semakin tinggi. Berdasarkan pada teori dan penelitian terdahulu, kami merumuskan hipotesis
yang terkait dengan citra perguruan tinggi sebagai berikut :
H0 : Tidak terdapat pengaruh kegiatan CSR perguruan tinggi terhadap citra perguruan tinggi
H1 : Terdapat pengaruh kegiatan CSR perguruan tinggi terhadap citra perguruan tinggi
Loyalitas Konsumen
Menurut Griffin (1995) loyalitas konsumen adalah komitmen yang kuat dari konsumen, sehingga
bersedia melakukan pembelian ulang terhadap produk atau jasa yang disukai secara konsisten
dan dalam jangka panjang, tanpa terpengaruh oleh situasi dan usaha-usaha marketing dari produk
lain yang berusaha membuat beralih untuk membeli produk lain tersebut. Chaffey (2008 )
mendefinisikan loyalitas konsumen sebagai keinginan pelanggan untuk terus melakukan bisnis
atau pembelian dengan perusahaan dari waktu ke waktu . Kotler dan Armstrong ( 2008 )
menggunakan ide pola pembelian berulang suatu merek tertentu sebagai indikasi loyalitas
konsumen . Hal ini juga mencakup promosi lisan dari produk atau jasa saat ini yang digunakan
oleh konsumen untuk orang lain yang belum mencoba produk atau jasa tertentu ( Kotler dan
Armstrong , 2008 ).
Menurut Assael (1992), istilah loyalitas lebih mengimplementasikan sebuah komitmen daripada
sekedar pembelian berulang. Fakta menunjukan bahwa dengan sikap dan perilaku akan
menghasilkan suatu gambaran loyalitas merek yang diterima. Namun demikian terdapat
beberapa karakteristik umum yang bisa diidentifikasikan apakah seorang konsumen mendekati
loyal atau tidak. Selanjutnya dikemukakan empat hal yang menunjukkan kencenderungan
konsumen loyal yaitu sebagai berikut:
1. Konsumen yang loyal terhadap merek cenderung percaya diri terhadap pilihannya.
2. Konsumen yang loyal lebih memungkinkan merasakan resiko yang lebih tinggi dalam
pembeliannya.

3. Konsumen yang loyal terhadap merek juga memungkinkan loyal terhadap tempat produksi
barang atau jasa.
Pengukuran Loyalitas
Palilati (2004) megemukakan bahwa loyalitas nasabah dapat diukur melalui lima
indikator variabel, yaitu:
1. Pembelian ulang
2. Rekomendasi
3. Menambah jumlah tabungan
4. Menceritakan hal positif
5. Kesediaan menerima bunga yang rendah atau biaya yang tinggi
Dalam penelitian ini menggunakan 2 indikator yaitu rekomendasi dan menceritakan hal positif.
Ali, et.al. (2010) menguji pengaruh kualitas produk atau jasa dan kepuasan konsumen dengan
tindakan CSR pada intensitas pembelian konsumen dan dilanjutkan pada loyalitas konsumenpada
industry seluler di Pakistan. Jenis penelitiannya adalah penelitian eksploratori dengan
menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dari mahasiswa, sedangkan
data sekunder dikumpulkan dari surat kabar dan website perusahaan. Hasilnya menemukan tidak
ada hubungan antara kegiatan CSR dengan intensitas pembelian konsumen. Hubungan siknifikan
ditemukan antara kualitas jasa dengan kepuasan konsumen, serta tidak ada hubungan antara
kepuasan konsumen dan intensitas pembelian serta intensitas pembelian dengan retensi
konsumen pada industry selular di Pakistan.
Onlaor dan Rotchanakitumnuai (2010) mengembangkan pemahaman CSR dari perspective
konsumen pada perusahaan provider di Thailand. Setelah melakukan survey pada 400 pelanggan,
menghasilkan empat dimensi CSR pada perusahaan tersebut, yaitu : tanggungjawab economic,
legal, ethical dan philanthropic. Dari empat dimensi tersebut mempunyai pengaruh positif pada
peningkatan kepuasan konsumen kecuali satu item tanggungjawab ekonomi yaitu profitabilitas
terhadap shareholder. Dimensi ethical mempunyai pengaruh paling kuat terhadap kepuasan
konsumen. Tanggungjawab economic, legal, ethical dan philanthropic dan kepuasan konsumen
mempunyai pengaruh besar terhadap loyalitas, sementara komponen philanthropic mempunyai
pengaruh paling besar terhadap loyalitas.
Penelitian lain yang menguji hubungan CSR dengan loyalitas konsumen adalah Berger dan
Drumwright (1996) menunjukkan bahwa perusahaan yang mengembangkan kegiatan CSR akan
mengalami peningkatan loyalitas dari pelanggan maupun karyawannya. Mohr et.al.(2001)
meyakini bahwa konsumen akan menyadari jika kegiatan CSR mempunyai dampak positif
terhadap intensitas pembelian, tetapi biasanya konsumen sulit untuk mendapatkan informasi
tentang kegiatan CSR dari perusahaan. Berdasarkan pada teori dan penelitian terdahulu tentang
loyalitas konsumen, kami mengujukan hipotesis sebagai berikut :
H0 : Tidak terdapat pengaruh kegiatan CSR perguruan tinggi terhadap loyalitas mahasiswa
H1 : Terdapat pengaruh kegiatan CSR perguruan tinggi terhadap loyalitas mahasiswa

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menguji hubungan antara variabel
kegiatan CSR dengan citra perguruan tinggi dan loyalitas mahasiswa.
Populasi dan Sampel
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Narotama Surabaya,
dengan jumlah sampel 100 mahasiswa. Sampel ini dihitung dengan menggunakan rumus Slovin
dengan nilai е sebesar 10% (nilai kritis untuk penelitian deskriptif).
Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer
diperoleh dari hasil observasi di perguruan tinggi, wawancara dengan karyawan bagian humas
Universitas Narotama serta mahasiswa melalui kuesioner. Pertanyaan dalam kuesioner
merupakan pertanyaan tertutup dimana jawabannya telah disediakan, sehingga responden
(mahasiswa) hanya dapat memilih alternatif jawaban yang menurutnya paling sesuai. Pertanyaan
dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Menurut Rangkuti (2002), skala likert digunakan
dalam kuesioner dimana responden menyatakan tingkat setuju atau tudak setuju mengenai
pertanyaan yang diajukan.
Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel
Penelitian ini menggunakan 2 variabel dependen, yaitu Citra Perguruan Tinggi dan Loyalitas
Mahasiswa. Citra perguruan tinggi merupakan persepsi seseorang mengenai suatu organisasi
(perguruan tinggi). Citra perguruan tinggi diukur dengan menggunakan indicator 6 faktor utama
pengukuran dimensi citra perusahaan yang dikembangkan oleh Spector (1961). Sedangkan
loyalitas mahasiswa merupakan komitmen yang kuat dari mahasiswa untuk memberikan
informasi tentang perguruan tinggi kepada orang lain dan mengajak orang tersebut untuk masuk
ke perguruan tinggi dimana mereka belajar. Loyalitas mahasiswa diukur dengan menggunakan
indicator yang dikembangkan oleh Palilati (2004). Sedangkan variabel independen dalam
penelitian ini adalah kegiatan CSR perguruan tinggi merupakan kegiatan social yang dilakukan
oleh perguruan tinggi sebagai wujud pelaksanaan tanggungjawab social organisasi. Kegiatan
CSR diukur dengan menggunakan indicator yang dikembangkan oleh Ramadhani (2011).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Validitas dan Reliabilitas
Pengujian kuesioner dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pertanyaan dalam kuesioner dapat
dimengerti oleh responden. Pengujian pertama kuesioner yang dilakukan adalah uji validitas
yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur.
Sedangkan uji reliabilitas merupakan uji keandalan innstrumen yang digunakan dalam riset.

Hasil uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Alpha X= 0.742>
0.6, Alpha Y1 = 0.741>0.6, Alpha Y2 = 0.810> 0.6 yang berarti dinyatakan valid dan reliable.
Analisis Regresi
Nilai R (koefisien korelasi) untuk mengetahui keeratan hubungan antara peubah X terhadap
peubah terikat Y. Berikut ini criteria tingkat keeratan hubungan antarah X dan Y :
Nilai R (Korelasi)
Kriteria hubungan
0
Tidak ada hubungan
0 – 0,5
Korelasi lemah
0,5 – 0,8
Korelasi sedang / cukup kuat
0,8 - 1
Korelasi kuat
1
Korelasi sempurna

Model
R
R-Square
1
.536a
.287
a Predictor (Constant) : X
b Dependent Variable : Y1

Model Summaryb
Adjusted R-Square
.279

Std error of the estimate
7.09006

Karena nilai R adalah 0.536, maka terdapat hubungan yang cukup kuat antara Kegiatan CSR (X)
dengan Citra Perguruan Tinggi (Y1) [korelasi positif]. R2 sebesar 0,287 artinya bahwa peubah
bebas dalam hal ini CSR(X) menjelaskan peubah Citra Perguruan Tinggi (Y1) sebesar 28,7 %,
sedangkan sisanya 71.3 % dijelaskan oleh peubah lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini
atau model penelitian. Semakin besar nilai R2 semakin menunjukkan ketepatan model yang telah
disusun (model yang dimaksud adalah model teori penelitian ini).

Model

Sum of
Square
1 Regression
1980.682
Residual
4926.358
Total
6907.040
a Predictor (Constant) : X
b Dependent Variable : Y1

ANOVAb
Mean Square

df
1
98
99

1980.682
50.269

F

Sig

39.402

.000a

Berdasarkan pada tabel ANOVA jika kita bandingkan antara Fstat dengan Ftable maka 39.402>
3.94, sehingga keputusannya adalah Tolak H0 dan Terima H1 yang menyatakan bahwa terdapat
pengaruh antara Kegiatan CSR (X) terhadap Citra Perguruan Tinggi (Y1). Berdasarkan nilai
Sig. pada tabel ANOVA adalah 0.000 dan masih dibawah nilai α=0.05, artinya 100 responden
yang diamati sesuai dengan model yang ditetapkan. Dari 100 Mahasiswa yang menjadi objek
pengamatan menjelaskan bahwa kegiatan CSR (X) mempengaruhi Citra Perguruan Tinggi (Y1).

Model
R
R-Square
1
.423a
.179
a Predictor (Constant) : X
b Dependent Variable : Y2

Model Summaryb
Adjusted R-Square
.171

Std error of the estimate
2.52542

Karena nilai R adalah 0.423, maka terdapat hubungan yang lemah antara Kegiatan CSR (X)
dengan Loyalitas Mahasiswa (Y2) [korelasi positif]. R2 sebesar 0,179. Hal ini diartikan bahwa
peubah bebas dalam hal ini CSR(X) menjelaskan peubah Loyalitas Mahasiswa (Y2) sebesar
17,9 %, sedangkan sisanya 82.1 % dijelaskan oleh peubah lain yang tidak diteliti dalam
penelitian ini atau model penelitian. Semakin besar nilai R2 semakin menunjukkan ketepatan
model yang telah disusun (model yang dimaksud adalah model teori penelitian ini).

Model

Sum of
Square
1 Regression
136.411
Residual
625.019
761.430
Total
a Predictor (Constant) : X
b Dependent Variable : Y2

ANOVAb
Mean Square

df
1
98
99

136.411
6.378

F

Sig

21.389

.000a

Jika kita bandingkan antara Fstat dengan Ftable maka 21.389 > 3.94, sehingga keputusannya adalah
Tolak H0 dan Terima H1 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara Kegiatan CSR (X)
terhadap Loyalitas Mahasiswa(Y2). Berdasarkan Nilai Sig. pada tabel anova adalah 0.000 dan
masih dibawah nilai α=0.05, artinya 100 responden yang diamati sesuai dengan model yang
ditetapkan. Dari 100 Mahasiswa yang menjadi objek pengamatan menjelaskan bahwa kegiatan
CSR (X) mempengaruhi Loyalitas Mahasiswa (Y2).
KESIMPULAN
Kegiatan CSR pada perguruan tinggi merupakan bentuk tanggungjawab sosial dan kepedulian
terhadap sesama yang harus menjadi program rutin dan melibatkan semua anggota organisasi
(dosen, karyawan dan mahasiswa). Salah satu kegiatan CSR yang secara tidak langsung
dilakukan oleh perguruan tinggi adalah kegiatan tri dharma perguruan tinggi pengabdian kepada
masyarakat. Kegiatan CSR ini ternyata berdampak terhadap citra perguruan tinggi dan loyalitas
mahasiswa. Hal ini terbukti dari uji statistik yang menunjukkan signifikansi sebesar 0.000. Dari
100 Mahasiswa yang menjadi objek pengamatan menjelaskan bahwa kegiatan CSR (X)
mempengaruhi Citra Perguruan Tinggi (Y1) dan Loyalitas Mahasiswa (Y2).
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