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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. Publisitas 

1. Pengertian Publisitas 

Publisitas merupakan kegiatan memancing nasabah melalui 

kegiatan seperti pameran, bakti sosial, sponsorship kegiatan, program CSR 

(Coorporate social Responsibility), mendukung atau berperan dalam 

kegiatan amal.
22

Publisitas juga sering disebut hubungan masyarakat. 
23

 

Kegitan publisitas dapat meningkatkan pamor bank dimata para nasabah. 

Oleh karena itu publisitas perlu diperbanyak lagi. Tujuannya adalah agar 

nasabah mengenal bank lebih dekat. Dengan ikut kegitan tersebut, nasabah 

akan selalu ingat bank tersebut dan diharapkan akan menarik nasabah.
24

 

Publisitas merupakan aktivitas perusahaan yang dirancang untuk 

memicu perhatian media melalui artikel, editorial dan berita baru yang 

diharapkan dapat memelihara kesadaran, cara pandang dan citra yang 

dipikirkan masyarakat terhadap perusahan menjadi tetap positif.
25

 

Dewasa ini tidak cukup bagi perusahaan hanya memfokuskan diri 

pada pertumbuhan ekonomi semata, akan tetapi dibutuhkan sebuah 

paradigma baru dibidang bisnis , yaitu pembangunan yang berkelanjutan 
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(sustainable development) maksudnya adalah suatu usaha untuk 

memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan dan 

kesempatan generasi berikut untuk memenuhi kebutuhannya.  

Keberlanjutan ini dapat dilihat dari berbagai dimensi yang 

merupakan dimensi yang saling berkaitan dengan keberlanjutan itu sendiri, 

antara lain; manusia, sosial, lingkungan dan ekonomi. Keberlanjutan 

dibidang manusia erat kaitannya dengan pemeliharaan kualitas sumber 

daya manusia secara individual seperti kesehatan, pendidikan, 

keterampilan, kepemimpinan dan juga pengetahuannya.
26

 

Wujud program Corporate Social Responsibility tidak hanya 

berupa bantuan-bantuan yang sifatnya jangka pendek seperti bantuan 

pembangunan jalan, bantuan pembangunan sarana ibadah, atau bantuan 

pada perayaan hari-hari besar nasional. Akan tetapi juga berupa program 

pemberdayaan masyarakat dalam jangka waktu panjang dapat memberikan 

perubahan kesejahteraan masyarakat seperti pembuatan koperasi simpan 

pinjam, pemberian beasiswa, program orang tua asuh bagi usah mikro 

kecil dan menengah, dan lain-lain. 
27

 

John Elkington pada tahun 1997 dalam (Wibisono 2007) melalui 

bukunya “Cannibals with Fork, the Triple Bottom Line of Twentiet 

Century Business”.Elkington mengembangkan konsep Triple Bottom Line 

dalam istilah economic prosperity,environmental quality dan social 

justice.Elkington memberikan pandangan bahwa perusahaan yang ingin 
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berkelanjutanharus memperhatikan “3P”. Selain mengejar keuntungan 

(profit) perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada 

pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi 

aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Hubungan ini 

kemudian diilustrasikan dalam bentuk segi tiga sebagai berikut:  

Sosial 

(people) 

 

 

 

 

   Lingkungan    profit 

   (planet)   (keuntungan) 

 

Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada 

tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line,yaitu aspek 

ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi financial-nya saja, namun juga 

harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan (Wibisono 2007:33).  

Hubungan yang ideal antara profit(keuntungan), 

people(masyarakat) dan planet(lingkungan) adalah seimbang, tidak bisa 

mementingkan satu elemen saja. Konsep 3P ini menurut Elkington dapat 

menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan. Hal ini dapat dibenarkan, 

sebab jika suatu perusahaan hanya mengejar keuntungan semata, bisa jadi 
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lingkungan yang rusak dan masyarakat yang terabaikan menjadi hambatan 

kelangsungan bisnisnya. Beberapa perusahaan bahkan menjadi terganggu 

aktivitasnya karena tidak mampu menjaga keseimbangan 3P ini. Jika 

muncul gangguan dari masyarakat maka yang rugi adalah bisnisnya 

sendiri (Prastowo dan Huda 2011:27).  

a. Profit (keuntungan) Profit 

Merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap 

kegiatan usaha.Profitsendiri pada hakikatnya merupakan tambahan 

pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan 

hidup perusahaan. Sedangkan aktivitas yang dapat ditempuh 

untukmendongkrak profitantara lain dengan meningkatkan 

produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan 

mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai 

tambah semaksimal mungkin (Wibisono 2007: 33).  

b. People (masyarakat pemangku kepentingan)  

Menyadari bahwa masyarakat merupakan stakeholder penting bagi  

perusahaan, karena dukungan mereka, terutama masyarakat sekitar, 

sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan 

perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang tak terpisahkan 

dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk 

berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada mereka. Perlu 

disadari bahwa operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak 

kepada masyarakat, karenanya perusahaan perlu untuk melakukan 



 37 

berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat (Wibisono 

2007: 34).  

c. Planet (lingkungan)  

Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang 

kehidupan kita. Hubungan kita dengan lingkungan adalah hubungan 

sebab akibat, di mana jika kita merawat lingkungan, maka lingkungan 

pun akan memberikan manfaat kepada kita sebaliknya, jika kita 

merusaknya, maka kita akan menerima akibatnya. Namun sayangnya, 

sebagian besar dari kita masih kurang peduli dengan lingkungan 

sekitar. Hal ini disebabkan karena tidak adanya keuntungan langsung 

didalamnya. Maka, kita melihat banyak pelaku industri yang hanya 

mementingkan bagaimana menghasilkan uang sebanyak-banyaknya 

tanpa melakukan upaya apapun untuk melestarikan lingkungan. 

Padahal, dengan melestarikan lingkungan, mereka justru akan 

memperoleh keuntungan yang lebih, terutam dari sisi kesehatan, 

kenyamanan, disamping ketersedian sumber daya yang lebih terjamin 

kelangsungannya (Wibisono 2007:37).  

 

Mendongkrak laba dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

memang penting, namun tak kalah pentingnya juga memperhatikan 

pelestarian lingkungan. Disinilah perlunya penerapan konsep triple bottom 

line atau 3 BL, yakni profit, people, dan planet. Dengan kata lain, “jantung 

hati“bisnis bukan hanya profit(laba) saja, tetapi juga people (manusia) 
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danjangan lupa, planet(lingkungan).(Wibisono 2007:37). Adapun tujuan 

implementasi kegiatan CSR adalah: 

a. Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan 

masyarakat; 

b. Mendukung implementasi praktik bisnis yang transparan dan 

bertanggung jawab; 

c. Membangun citra positif dan menggalang dukungan masyarakat; 

d. Menggali dan memberdayakan potensi UMKM melalui penyaluran 

dana kemitraan; 

e. Berpartisipasi pada program pelestarian lingkungan hidup, 

peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, kehidupan 

beragama, dan perbaikan sarana umum lainnya; 

f. Meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah terhadap perusahaan 

dan produk bank;                                                                                                   

g. Adanya kedekatan dengan masyarakat atau komunitas yang pada 

akhirnya bisa mempercepat dan memperluas sosialisasi; 

h. Membentuk jaringan dan berikutnya memperluas jangkauan nasabah; 

 

2. Tujuan Publisitas 

Tujuan publisitas adalah agar nasabah mengenal bank lebih dekat. 

Dengan ikut kegitan tersebut, nasabah akan selalu ingat bank tersebut dan 

diharapkan akan menarik nasabah.
28
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Publisitas dapat pula digunakan untuk manfaat ganda, misalnya 

memperbaiki beberapa aspek dalam aktivitas perusahaan.
29

Kegiatan 

publisitas dapat meningkatkan pamor bank dimata para nasabah. Oleh 

karena itu publisitas perlu diperbanyak lagi. 

 

3. Alat Publisitas 

Alat publisitas yang dapat digunakan bank untuk menarik nasabah 

yaitu: 

a. Hubungan pers, yaitu untuk memeberikan informasi yang pantas untuk 

dimuat dalam surat kabar agar menarik perhatian publik terhadap 

seseorang, produk ataupun jasa. 

b. Publisitas produk, yaitu usaha untuk mempublikasikan produk tersebut 

secara khusus, misalkan menggelar acaralaunching produk baru 

perbankan. 

c. Komunikasi perusahaan, yaitu mencakup komunikasi intern ataupun 

ekstern dalam menciptakan saling pengertian perusahaan.  

d. Lobbying, yaitu kerjasama dengan ahli hukum dan pejabat pemerintah 

untuk mendukung atau mengahapuskan undang-undang yang dapat 

mengganggu stabilitas usaha. 

e. Bimbingan, yaitu pemberian nasihat kepada manajemen tentang 

persoalan-persoalan kemasyarakatan mengenai posisi perusahaan 

maupun citra perusahaan. 
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Publisitas juga sering disebut hubungan masyarakat.
30

Defenisi 

hubungan masyarakat adalah: 

a. Menunjukkan bahwa segala aktivitas yang berhubungan dengan 

masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhinya adalah termasuk 

kedalam aktivitas hubungan masyarakat. 

b. Telah lebih spesifik dijelaskan tujuannya yaitu agar perusahaan disukai 

atau dihormati oleh konsumennya. 

c. Menunjukkan bahwa aktivitas hubungan masyarakat memerlukan 

keahlian komunikasi agar menghasilkan respon yang diinginkan. 

d. Secara jelas menekankan perlunya penelitian untuk mengetahui apakah 

konsumen mempunyai respon negatif atau respon positif terhadap apa 

yang dilakukan bank 

Perusahaan menggunakan metode hubungan masyarakat untuk 

menyampaikan pesan dan menciptakan sikap, citra dan opini yang benar. 

Hubungan masyarakat merupakan salah satu alat promosi atau komunikasi 

yang penting. Hubungan masyarakat hampir disamakan dengan publisitas. 

Padahal publisitas itu hanya bagian dari hubungan masyarakat. Publisitas 

merupakan aktivitas perusahaan yang dirancang untuk memicu perhatian 

media melalui artikel, editorial dan berita baru yang diharapkan dapat 

memelihara kesadaran, cara pandang dan citra yang dipikirkan masyarakat 

terhadap perusahan menjadi tetap positif.
31
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Metode hubungan masyarakat dan publisitas yang utama ialah 

publikasi, kegiatan penting, sponsor kegiatan, berita, acara, kegiatan 

pelayanan masyarakatdan media identitas perusahaan, pelayanan informasi 

telepon maupun internet. Kegiatan pelayanan masyarakat dapat digunakan 

untuk menciptakan citra yang baik bagi perusahaan terhadap masyarakat. 

Mulai dari pelayanan pendidikan, kesehatan sampai bakti sosial dengan 

memberikan sumbangan sosial kepada masyarakat sekitar.
32

 

Banyak dari perusahaan menggunakan humas pemasaran untuk 

melakukan promosi perusahaan atau produk dan membuat citra 

perusahaan dan produk. Humas perusahaan mempunyai peran antara 

lain:
33

 

a. Membantu peluncuran produk baru. 

b. Membantu dalam melakukan penempatan posisi kembali produk yang 

sudah ada. 

c. Membangun minat dalam dalam sebuah kategori produk. 

d. Mempengaruhi kelompok target yang spesifik. 

e. Mempertahankan produk yang mengalami masalah dalam masyarakat. 

f. Membangun citra perusahaan sehingga mendukung produknya. 

Konsep citra dalam dunia bisnis telah berkembang dan menjadi 

perhatian para pemasar. Citra yang baik bagi bank akan mempunyai 
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dampak yang menguntungkan, sedangkan citra yang jelek akan merugikan 

perusahaan.
34

 

Citra yang baik bagi suatu bank merupakan aseet, karna citra 

mempunyai dampak pada suatu persepsi dan respon konsumen. 

Gronroos mengidentifikasikan peran citra bagi perusahaan yaitu:
35

 

a. Citra menceritakan harapan, setelah melakuka berbagai kegiatan 

pemasaran dari mulut kemulut. Citra yang positif lebih memudahkan 

bagi bank untuk berkomunikasi secara efektif, dan membuat orang 

lebih mudah mengerti. Citra yang netral tidak akan merugikan 

perusahaannya. 

b. Citra adalah sebagai penyaring yang mempengaruhi persepsi pada 

kegiatan perusahaan 

c. Citra adalah fungsi dari pengalaman dan juga harapan konsumen 

d. Citra mempunyai pengaruh penting pada manajemen 

 

B. Respon 

Respon berasal dari Bahasa Inggris yaitu Response yang berarti 

balasan atau tanggapan (Reaction).  

Respon adalah tanggapan atau penjawab atas pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan oleh seorang peneliti.
36
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Pengertian respon menurut kamus BahasaInggris Indonesia yaitu 

menjawab, membalas, menanggapi, menyahuti, dan memberikan reaksi.
37

 

Respon juga diartikan sebagai prilaku spesifik yang dimunculkan oleh 

seorang individu.
38

 

Respon konsumen merupakan tahapan akhir dari kegiatan pemasaran. 

Dimana kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak 

kegiatan yang dapat diukur melalui tingkat respon konsumen terhadap 

promosi yang telah dilakukan. Pertanyaan yang diajukan kala melakukan 

kegiatan pemantauan ini adalah: apa pandangan konsumen tentang produk 

yang dimilki? Apa persepsi konsumen yang ada telah sesuai dengan yang 

diharapkan? Bagaimana pendapat konsumen tentang keberadaan perusahaan 

di sekitar masyarakat? Apakah kegiatan yang dilakukan mampu menarik 

konsumen untuk menggunakan jasa layanan yang ada? dan masih banyak 

pertanyaan yang lainnya. Respon konsumen merupakan sebuah gambaran dari 

hasil kegiatan komunikasi pemasaran secara keseluruhan dan merupakan 

informasi yang penting bagi penentu strategi komunikasi pemasaran 

selanjutnya.
39
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Untuk menghasilkan respon dan mempengaruhi konsumen dapat 

dilakukan beberapa teknik pendekatan, yaitu: 

1. Teknik pendekatan stimulus respon merupakan teknik penyampaian ide-

ide atau pengetahuan tentang suatu produk dan merek kepada konsumen 

agar konsumen tertarik atau termotivasi untuk mengambil keputusan 

membeli produk-produk yang disampaikan itu. Dengan kata lain bank 

memberikan stimulus berupa beasiswa dan menawarkan produk-

produknya, kemudian konsumen diharapkan dapat meresponnya secara 

positif. 

2. Teknik pendekatan humanistikmerupakan teknik yang bersifat manusiawi. 

Dalam teknik ini keputusan membeli sepenuhnya diserahkan kepada 

konsumen yang bersangkutan. Teori ini mengatakan bahwa respon 

merupakan hasil dari peristiwa ekternal, yaitu hasil belajar yang terjadi 

dalam benak konsumen. Pendekatan ini berpendapat bahwa manusia 

adalah bentuk pasif yang dapat dipertunjukkan pada sejumlah stimulus 

yang berulang-ulang. Hingga setelah stimulus yang berulang-ulang 

barulah manusia menunjukkan respon yang yang sama. 
40

 

 

C. Beasiswa 

 Menurut kamus umum Bahasa Indonesia beasiswa adalah 

tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan 

biaya belajar. 
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Menurut buku Abdul Gafur Beasiswa dapat dikatakan sebagai 

pembiayaan yang tidak bersumber dari pendanaan sendiri atau orang tua, akan 

tetapi diberikan oleh pemerintah, perusahaan swasta, kedutaan, universitas, 

serta lembaga pendidik atau penelitiatau juga dari kantor tempat bekerja yang 

karena prestasi seorang karyawan dapatdiberikan kesempatan untuk 

meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya melalui pendidikan. Biaya 

tersebut diberikan kepada yang berhak menerima,terutama berdasarkan 

klasifikasi, kualitas, dan kompetensi si penerima beasiswa. 
41

 

Salah Satu indikator kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah 

tingkat pencapaian sumber daya manusianya, bahkan pendidikan merupakan 

bagian utama untuk suatu Negara yang ingin maju dan ingin menguasai 

teknologi dunia.
42

Setiap Negara punya kewajiban untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa tanpa terkecuali, pemerintah Indonesia dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Tahun 1945dalam pasal 31 ayat 1 telah 

mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan 

pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal, 

dalam rangka untuk mewujudkan amanat tersebut maka pemerintah telah 

mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 
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Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan 

sistem pendidikan di Indonesia.
43

 

Visi misi pendidikan Indonesia adalah untuk mewujudkan sistem 

pendidikan yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga 

Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga 

mampu dan proaktif dalam menjawab segala tantangan global.
44

Upaya yang 

dapat dilakukan antara lain dengan menyusun databasesiswa jenjang 

pendidikan menengah yang cerdas dan kurang mampu sertamemfasilitasi dan 

atau menyediakan beasiswa dan biaya pendidikan.Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional, Bab V 

pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiappeserta didik pada setiap satuan 

pendidikan berhak mendapatkan beasiswabagi yang berprestasi yang orang 

tuanya kurang mampu membiayaipendidikannya. 
45

 

 

D. Teori Publisitas Dalam Islam 

Yang membedakan islam dengan sistem lain adalah islam tidak pernah  

memisahkan antara ekonomi dan etika, sebagaimana tidak memisahkan ilmu 

dengan akhlak, politik dengan etika, dan sebagainya. Islam adalah risalah 
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yang diturunkan oleh Allah melalui Rasul-Nya untuk membenahi akhlak 

manusia.
46

 

Sebagaimana diketahui bahwa prinsip muamalah adalah mubah 

(boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Atas dasar itu maka hukum 

promosi penjualan adalah boleh selama dilakukan dengan cara yang 

dibenarkan oleh syariat tidak menimbulkan bahaya dan gharar. 

Dalam hukum syara’ dijelaskan sebagaimana seharusnya harta 

kekayaan (barang atau jasa diperoleh, juga dijelaskan bagaimana manusia 

mengelola (mengkonsumsi dan mengembangkan) harta serta bagaimana 

mendistribusikan kekayaan yang ada.
47

 Aturan-aturan penggunaan harta 

tersebut diantaranya adalah menjauhi transaksi yang dilarang.  

Berkaitan dengan pengelolaan dan pembelanjaan harta sesungguhnya 

islam telah memberikan tuntunan yang harus dijadikan pedoman bagi setiap 

muslim. Pedoman-pedoman pokok yang harus dipegang pada saat akan 

membelanjakan harta adalah bahwa kita harus mengetahui skala prioritas yang 

benar adalah agar pembelanjaan itu mendatangkan keberkahan. Berdasarkan 

firman Allah yang berbunyi: An-Nisa (4): 29 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإَلَّ َأْن َتُكوَن ِتَجارًَة َعْن تَ َرا ِمْنُكْم  ض  يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ

 َوََل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم رَِحيًما 
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan 

harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali 

dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian 

membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang 

kepada kalian.” (An-Nisa’(4): 29) 

 

 

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus 

kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan 

transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, 

mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman 

untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi 

lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan 

oleh syari’at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan 

jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. 

Dalam muamalah promosi yang dibenarkan adalah berdasarkan prinsip 

syariah adalah promosi yang jujur, transparan, dan menjelaskan apa adanya. 

Didalamnya tidak terdapat unsur-unsur kebohongan dan penipuan baik baik 

segi kuantitas maupun kualitas. 

Promosi dalam islam dapat diambil contoh dari sistem promosi yang 

dilakukan oleh rasulullah yaitu system promosi yang dilakukan pada 

penekanan hubungan dengan pelanggan.
48

 

Nilai-nilai kesopanan dan tata krama harus dilakukan oleh Bank untuk 

menciptakan kesan dan citra yang bagus dimata nasabahnya. Dengan 

demikian nasabah akan tertarik dan menggunakan jasa bankkarena pelayanan 
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yang bagus dan memuaskan. Sehingga nasabah merasa nyaman untuk selalu 

menggunakan jasa bank. Hakikatnya adalah setiap perkataan dan perbuatan 

khususnya dalam melayani pelanggan harus mencerminkan nilai-nilai islam 

sehingga pihak perusahaan dan nasabah tidak merasa menjadi pihak yang 

dirugikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


