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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah 

dalam mengumpulkan data, metode analisis data dan pengelolaan data yang 

digunakan. Berikut adalah ringkasan penelitian terdahulu: 

Atina Nabila (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “implementasi 

program Corporate Social Responsibility sebagai strategi pemasaran pada bank 

Muamalat Indonesia cabang Malang” mengatakan bahwa implikasi dari 

implementasi Corporate Social Responsibility adalah memberikan peningkatan 

kesejahteraan ekonomi dan meminimalisir konflik yang terjadi antara perusahaan 

dengan masyarakat sekitar perusahaan dan dari pendidikan yaitu membantu 

meringankan biaya pendidikan untuk mahasiswa yang berprestasi yaitu Tahfizul 

Qur’an. 

SY. Salamah (2008) dalam penelitiannya yang berjudul efektifitas 

penerapan program Corporate Social Responsibility (CSR) dan membangun 

brand image pada PT. Indosat Malang mengatakan bahwa implementasi program 

CSR pada PT. Indosat Malang dapat meningkatkan komunikasi dan hubungan 

baik antar perusahaan dengan masyarakat dan stakeholdernya. Selain itu, 

penerapan program CSR bisa dikatakan efektif dalam membangun brand image 

PT. Indosat Malang. Hal ii bisa dilihat dari minimnya konflik yang terjadi antara 

perusahaan dan masyarakat, serta meningkatnya volume penjualan. Program CSR 
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yang dilaksanakan PT. Indosat Malang dengan konsisten akan membantu 

pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan.  

Shanker Sen dan Bhattacharya, C.  B., 2001, Consumer Reaction To 

Corporate Social Responsibility, Journal Of Marketing Research (2001: 

225).Penelitian dilakuka untuk megetahui pengaruh Corporate Social 

Responsibility pada perilaku pembelian produk perusahaan. Penelitian 

menggunakan variable fit, motivation coherence, dan distintiveness sebagai 

variable attitude, awareness, attributions, attachment purchase, price premium, 

loyality, serta resilience sebagai variable output. Analisis dilakukan melalui 

anova dan ancova. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

a. Efek dari CSR terhadap evaluasi perusahaan. 

Dengan menggunakan informasi tentang CSR dan produk perusahaan, 

didapatkan hasil bahwa evaluasi total terhadap perusahaan di pengaruhi oleh 

evaluasi konsumen terhadap atribut produk perusahaan secara keseluruhan, akan 

tetapi aktivitas CSR memberikan nilai tambah pada penilaian masyarakat terhadap 

perusahaan. 

b. Efek CSR terhadap perilaku pembelian produk perusahaan. 

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh CSR pada keinginan masyarakat 

untuk membeli produk perusahaan lebih kompleks dari pada pengaruh langsung 

pada evaluasi perusahaan. Aktivitas CSR perusahaan dapat mempangaruhi 

keinginan  untuk membeli produk perusahaan secara langsung dan tidak langsung.  

Apabila harga dan kualitas produk dianggap relatif sama, konsumen lebih memilih 

produk dari perusahaan yang menerapkan CSR 
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No Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Objek 

Penelitian 

Metode 

analisis 

Hasil Penelitian 

 Shanker Sen 

dan 

Bhattacharya, 

C.  B (2001) 

 

 

 

Consumer 

Reaction To 

Corporate 

Social 

Responsibility 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode 

analisis yang 

digunakan 

oleh peneliti 

adalah Anova 

dan Ancova. 

 

Aktivitas CSR memberikan 

nilai tambah pada penilaian 

masyarakat terhadap 

perusahaan. Dan Aktivitas 

CSR perusahaan dapat 

mempengaruhi keinginan  

untuk membeli produk 

perusahaan secara langsung 

dan tidak langsung. 

 SY. Salamah 

(2008) 

Efektivitas 

penerapan 

program CSR 

dan 

membangun 

brand image 

PT INDOSAT 

PT.  

INDOSAT 

MALANG 

Penelitian ini 

menggunakan 

analisis 

kualitatif. 

Pengukuran 

efektifitasnya 

dengan 

menggunakan 

parameter 

atau 

indikator, 

yaitu: 

indikator 

internal dan 

eksternal. 

Implementasi program CSR 

bisa dikatakan efektif dalam 

membangun brand image. 

Program CSR yang 

dilaksanakan PT. Indosat 

Malang dengan konsisten 

akan membantu 

pertumbuhan perusahaan 

secara berkelanjutan.  

 

 Atina Nabila 

(2011) 

Implementasi 

program 

Corporate 

Social 

Responsibility 

sebagai 

strategi 

pemasaran 

pada bank 

Muamalat 

Indonesia 

cabang 

Malang” 

Studi 

dilakukan 

pada  bank 

Muamalat 

Indonesia 

cabang 

Malang 

Metode 

analisis yang 

gunakan oleh 

peneliti 

adalah 

metode 

analisis 

Kualitatif 

Implikasi dari implementasi 

Corporate Social 

Responsibility adalah 

memberikan peningkatan 

kesejahteraan ekonomi. 

meminimalisir konflik yang 

terjadi antara perusahaan 

dengan masyarakat sekitar 

perusahaan dan dari 

pendidikan yaitu membantu 

meringankan biaya 

pendidikan untuk mahasiswa 

yang berprestasi yaitu 

Tahfizul Qur’an. 

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu 
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2.2. Kajian Teori 

2.2.1. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) 

 Secara umum Corporate Social Responsibility merupakan peningkatan 

kualitas kehidupan mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu 

anggota masyarakat untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat 

menikmati memanfaatkan serta dapat memelihara lingkungan hidup. Atau dapat 

dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dari 

keuntungan kegiatan bisnis dari stakeholder baik secara internal, maupun 

eksternal (Erni, 2007:110). 

Corporate Social Responsibility merupakan komitmen usaha untuk 

bertindak etis, beroperasi secara legal untuk meningkatkan ekonomi bersamaan 

dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya beserta 

masyarakat secara lebih luas. Pengertian ini sama dengan yang di defenisikan oleh 

the world business council for sustainable development  yaitu kemitra bisnis 

untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan 

 Hafzan 2013 Analisis 

Implementasi 

Program 

Corporate 

Social 

Responsibility 

pada PT. PG. 

Rajawali 1 

Unit PG. 

Krebet Baru 

Malang 

PT. PG. 

Rajawali 1 

Unit PG. 

Krebet Baru 

Malang 

Penelitian ini 

menggunakan 

analisis 

kualitatif, 

Deskriptif. 

Pelaksanaa Program CSR 

pada PT. PG. Rajawali 1 

unit PG. Krebet Baru 

Malang merupakan 

komunikasi perusahaan 

dengan masyarakat dan 

lingkungan yang dapat 

meningkatkan hubungan 

baik dengan para 

stakeholdernya. Hal ini bisa 

dilihat dari kecilnya konflik 

yang terjadi antara 

perusahaan dan masyarakat. 
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para keryawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, dan masyarakat secara 

keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan (Erni, 2007:111). 

Menurut Carroll dalam (Kartini, 2009:14) Konsep Corporate Social 

Responsibility  memuat komponen-komponen sebagai berikut: 

1. Economic Responsibilities 

Tanggung jawab sosial utama perusahaan adalah tanggung jawab ekonomi, karena 

lembaga bisnis terdiri dari aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa 

bagi masyarakat secara menguntungkan. 

2. Legal Responsibilities 

Masyarakat berharap bisnis dijalankan dengan mentaati hukum dan peraturan 

yang berlaku yang pada hakikatnya dibuat oleh masyarakat melalui lembaga 

legislatif. 

3. Ethical Responsibilities 

Masyarakat berharap perusahaan menjalankan bisnis secara etis. Menurut Epstein 

( 1989: 584-585), etika bisnis menunjukkan refleksi moral yang dilakukan oleh 

pelaku bisnis secara perorangan maupun secara kelembagaan (organisasi) untuk 

menilai suatu isu dimana penilaian ini merupakan pilihan terhadap nilai yang 

berkembang dalam suatu masyarakat. Melalui pilihan nilai tersebut, individu atau 

organisasi akan memberikan penilaian apakah sesuatu yang dilakukan itu benar 

atau salah, adil atau tidak serta memiliki kegunaan (utilitas) atau tidak. 

4. Discretionary Responsibilities 

Masyarakat mengharapkan keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat 

bagi mereka. Ekspektasi masyarakat tersebut dipenuhi oleh perusahaan melalui 
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berbagai program yang bersifat filantropis. Dalam kaitan ini perusahaan juga ingin 

dipandang sebagai warga negara yang baik (good citizen) dimana kontribusi yang 

mereka berikan kepada masyarakat akan memengaruhi reputasi perusahaan. Oleh 

sebab itu aktivitas yang dilakukan perusahaan sebagai manifestasi discretionary 

responsibilities sering juga disebut sebagai Corporate Citizenship.Sedangkan 

aktivitas corporate citizenship yang bertujuan untuk mengembangkan 

kesejahteraan masyarakat (misalnya melalui pemberian pelatihan usaha, 

pemberian pinjaman lunak dll), disebut sebagai Community Development 

Tabel 2.2: Konsep Corporate Social Responsibility 

Discretionary 

Responsibility 

Corporate giving / charity, corporate 

citizenship, community development 

Ethical 

Responsibility 

Memproduksi produk makanan yang bergizi 

dan aman bagi masyarakat / konsumen 

Legal 

Responsibility  

Membayar pajak, mentaati UUD ketenaga 

kerjaan 

Economic 

Responsibily 

Melaksanakan good corporate govermance 

yang memungkinkan perusahaan memperoleh 

maksimalisasi laba. 

   Sumber: Kartini, (2009:15) 

  Sen dan Bhattacharya (2001:226) mengidentifikasi ada enam hal pokok 

yang termasuk dalam Corporate Social Responsibility, yaitu: 

a. Community support, antara lain dukungan pada program-program pendidikan, 

kesehatan, kesenian, dan sebagainya.  

b. Diversity, merupakan kebijakan perusahaan untuk tidak membedakan 

konsumen dan calon pekerja dalam hal gender, fisik, atau kedalaman ras-ras 

tertentu. 

c. Employee Support, berupa perlindungan kepada tenaga kerja, insentif dan 

penghargaan serta jaminan keselamatan kerja. 
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d. Environmen menciptakan lingkungan yang sehat dan aman mengelola limbah 

dengan baik menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan dan lai-lain. 

e. Non – U.S operations, perusahaan bertanggung jawab memberikan hak yang 

sama bagi masyarakat untuk mendapat kesempatan bekerja. 

f. Product, perusahaan berkewajiban untuk membuat produk-produk yang aman 

bagi kesehatan, tidak menipu, malakukan riset dan pengembangan produk 

secara kontinue dan menggunakan kemasan yag bisa di daur ulang. 

 Dalam beberapa liratur lainnya Drumright dalam (Sen, 2001) ada empat 

kegiatan pokok yang bisa di katagorikan termasuk dalam Corporate Social 

Responsibility, yaitu: 

a. Corporate philantropy, merupakan kegiatan perusahaan yang berupa 

sumbangan-sumbangan dan kegiatan sosial yang tidak dimasukkan kedalam 

rumusan strategi perusahaan. 

b. Cause related marketing, misalnya perusahaan yang sebagaian dari hasil 

penjualan produknya untuk disumbangkan pada yayasan atau lembaga tertentu. 

c. Minority Support program, peruahaan memberikan perhatian kepada kelompok 

masyarakat yang kurang yag kurang mendapat perhatian, misalnya masyarakat 

miskin, kelompok ras tertentu, penyandang cacat dan sebagainya. 

d. Social responsible employment, perusahaaan memberikan kesempatan bagi 

karyawan untuk melakukan tugas tugas kemasyarakatan selama dia bekerja di 

perusahaan tersebut. Karyawan tidak dianggap sebagai asset perusahaan tetapi 

sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab terhadap 

lingkungannya. 
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 Haman dan Acutt 2003 (dalam Arijanto, 2011:133) membahas tentang 

motivasi yang mendasari kalangan bisnis menerapkan konsep CSR: 

Ada dua macam motivasi utama, yaitu: 

1. Akomodasi yaitu kebijakan bisnis yang hanya bersifat kosmetik, superfisal, 

dan parsial. CSR dilakukan untuk memberi citra sebagai corporasi yang 

tanggap terhadap kepentingan sosial. Singkatnya realisasi CSR yang bersifat 

komoditif tidak melibatkan perubahan mendasar dalam kebijakan bisnis 

korporasi sesungguhnya. 

2. Lagitmasi, yaitu motivasi yang bertujuan memengaruhi wacana. Pertanyaan 

pertanyaan abash yang dapat diajukan terhadap perilaku korporasi, serta 

jawaban jawaban apa yang mungkin diberikan dan terbuka untuk diskusi? 

Dengan demikian dapat dikatankan bahwa motivasi ini berargumentasi wacana 

CSR mampu memenuhi fingsi utama yang memberikan keabsahan pada system 

kapitalis, khususnya kiprah para korporasi raksasa. 

 Menurut Bank dunia, tanggung jawab sosial perusahaan terdiri dari 

beberapa komponen utama: perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak asasi 

manusia, interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, standar usaha, 

pasar, pengembangan ekonomi dan badan usaha, perlindungan kesehatan, 

kepemimpinan dan pendidikan, beserta bantuan bencana kemanusiaan. 

Tanggung jawab sosial perusahaan dapat berupa: 

1. Pemeliharaan pemberdayaan masyarakat. 
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2. Perusahaan harus bekerja sebagai system yang terbuka dua arah dengan 

penerimaan masukan secara terbuka dari masyarakat dan memaparkan 

operasinya kepada public. 

3. Perusahaan harus mengkalkulasikan biaya sosial maupun manfaat dari suatu 

aktivitas, produk, atau jasa dan mempertimbangkan secara cermat agar dapat 

dipituskan apakah kegiatan tersebut perlu dilanjutkan atau tidak. 

4. Memperhitungkan biaya sosial dari setiap aktivitas, produk, atau jasa ke dalam 

harga, sehingga konsumen membayar atas dampak konsumsinya terhadap 

masyarakat. 

5. Perusahaan melibatkan diri dalam aktivitas sosial sesuai dengan kompetensinya 

dimana terdapat kebutuhan sosial yang penting. 

 Ada empat hal yang mempengaruhi tanggungjawa sosial yaitu: 

1. Pelanggan 

2. Iklim investasi 

3. Masyarakat sipil 

4. Lingkungan kerja 

 Keempatnya bisa menjadi tekanan bagi perusahaan untuk melakukan 

tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Hal yang biasanya terkait dengan 

tangggung jawab dari sebuah perusahaan yakni:  

1. Brand of director yang mempunyai komitmen dan mendorang kegiatan 

Corporate Social Responsibility. 

2. UU setempat dan peraturan perpajakan, dan juga pendapat dari stakeholder 

harus dipertimbangkan. 
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3. Kegiatan ekonomi sosial dan kinerja lingkungan serta akibatnya di awasi dan 

dilaporkan ke publik. 

2.2.2. Undang Undang Tentang Corporate Social Responsibility (CSR) 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah kewajiban yang 

dibebankan pada Perseroan Terbatas melalui UndangUndang Nomor 40 tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas.Pasal 74 ayat (1) UU 40 tahun 2007 ini 

menjelaskan “Perseroan yang menjalanjan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung JawabSosial 

dan Lingkungan”. Ayat (2) berbunyi tanggung jawab sosial dan lingkungan itu 

merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan ebagai 

biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan 

dan kewajaaran. Ayat (3) Undang undang perseroan terbatas menyatakan, bahwa 

perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai pasal 1 dikenakan sanksi 

sesuai ketentuan peraturan undang undang. Ayat (4) undang undang perseroan 

terbatas menyatakan, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab 

sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan adanya 

UndangUndang ini, industri atau korporasi-korporasi wajib untuk 

melaksanakannya, namun kewajiban ini bukan merupakan suatu beban yang 

memberatkan. Pembangunan suatu negara tidak hanya tanggung jawab 

pemerintah dan industri saja. Diperlukan kerjasama dengan seluruh masyarakat 

untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup 

masyarakat. Perusahaan berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup (Untung, 2009:15). 
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Dalam rangka kerangka kerja (KAK) Worksop kajian penerapan pasa 74 

Undang-undang PT nomor 40 tahun 2007 dan kaitannya dengan pelaksanaan 

PKBL pada badan usaha milik negara, dikemukankan bahwa peraturan mengenai 

tanggung jawab sosial perusahaan, pada awalnya hanya mengikat Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN), dengan aktivitas yang lebih dikenal dengan istilah 

program kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan 

(PKBL). PKBL pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu program perkuatan 

usaha kecil melalui pemberian pinjaman dana bergulir dan pendampingan (disebut 

program kemitraan) serta program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat 

sekitar (program bina lingkungan) (Kurniati, 2011:14).Tinjauan dalam Undang-

Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pasal 2 juncto Pasal 

66 ayat (1) undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 juncto Pasal 8 Keputusan 

Menteri Negara BUMN Nomor 236 Tahun 2003 tentang program kemitraan 

bersumber dari penyisihan laba setelah pajak sebesar 1 sampai dengan 3%. 

Namun besaran dana yang dikeluarkan ditetapkan oleh RUPS (Rapat Umum 

Pemegang Saham). Memang pada Pasal 8 Keputusan Menteri Negara BUMN 

Nomor 236 Tahun 2003 disebutkan bahwa dalam kondisi tertentu, besarnya dana 

program bina lingkungan ditetapkan dengan persetujuan Menteri (untuk Perum) 

atau RUPS (untuk Persero) (Untung, 2009:26). 

2.2.3. Manfaat Corporate Social Responsibility 

Dengan melaksanakan CSR dengan konsisten akan mampu memperbaiki 

hubungan antara perusahaan dengan para stakeholdernya (A.B. Susanto2007:28) 

Bila kita telaah lebih dalam, CSR dapat dikatakan sebagai tabungan masa depan 
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bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh 

bukan sekedar bentuk finansial melainkan rasa kepercayaan dari masyarakat 

sekitar dan stakeholder’s lainnya terhadap perusahaan. Kepercayaan inilah yang 

sebenarnya menjadi modal dasar agar perusahaan dapat terus melakukan 

aktivitasnya. Dalam melakukan CSR, tentunya perusahaan memiliki alasan 

diantaranya adalah: 

1. Untuk memenuhi tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Sebagai pihak luar 

yang beroperasi pada wilayah orang lain perusahaan harus memperhatikan 

masyarakat sekitarnya. Perusahaan harus ikut serta menjaga kesejahteraan 

ekonomi masyarakat dan juga menjaga lingkungan dari kerusakan yang 

ditimbulkan. 

2. Berujung pada keuntungan. Perusahaan melakukan program CSR untuk 

menarik simpati masyarakat dengan membangun image positif bagi perusahaan 

yang tujaan akhirnya tetap pada peningkatan profit.  

Perusahaan semakin memandang penting terhadap perlunya perhatian 

mereka terhadap aspek lingkungan,dan hal inilah yang melahirkan konsep 

tanggung jawab sosial perusaahaan (Corporate Social Responsibility). Bentuk dari 

kepedulian CSR ini semakin bervariasi dan berkembang, dari penerapan teknologi 

yang ramah lingkungan, pemberian beasiswa studi kepada siswa yang berprestasi 

maupun kurang mampu, pemberian bantuan kepada korban bencana alam, dan 

sebagainya. 

Sebenarnya yang diharapkan dari pelaksanaan CSR adalah pemberdayaan 

masyarakat, dari sisi perusahaan, jelas agar operasional berjalan lancar tanpa 
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gangguan. Jika hubungan antara perusahaan dan masyarakat tidak mesrah bisa 

dipastikan ada masalah. Program pelaksanaan CSR belum sepenuhnya diterima 

oleh masyarakat. Itu disebabkan oleh minimnya perhatian perusahaan terhadap 

pelaksanaan CSR. Yusuf Wibisono dalam Untung,(2008: 6-7) mengungkapkan 

manfaat CSR bagi perusahaan antara lain : 

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta merek perusahaan. 

Perbuatan destruktif pasti akan menurunkan reputasi perusahaan, sebaliknya 

kontribusi positif pasti akan mendongkrak image dan reputasi positif 

perusahaan. Image / citra yang positif ini penting untuk menunjang 

keberhasilan perusahaan. 

2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. Masyarakat sekitar adalah 

komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan keuntungan dari 

perusahaan, maka dengan sendirinya mereka akan merasa memiliki 

perusahaan. Sehingga imbalan yang diberikan kepada perusahaan adalah 

keleluasaan untuk menjalankan roda bisnisnya di kawasan tersebut. 

3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan. Mengelola resiko di tengah kompleksnya 

permasalahan perusahaan merupakan hal yang esensial untuk suksesnya usaha. 

Disharmoni dengan stakeholders akan menganggu kelancaran bisnis 

perusahaan. Bila sudah terjadi permasalahan, maka biaya untuk recovery akan 

jauh lebih berlipat bila dibandingkan dengan anggaran untuk melakukan 

program Corporate SocialResponsibility. Oleh karena itu, pelaksanaan 

Corporate SocialResponsibility sebagai langkah preventif untuk mencegah 

memburuknya hubungan dengan stakeholders perlu mendapat perhatian. 
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4.  Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. Track records yang 

baik dalam pengelolaan Corporate Social Responsibility merupakan 

keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu memuluskan jalan 

menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan. 

5.  Membuka peluang pasar yang lebih luas. Investasi yang ditanamkan untuk 

program Corporate Social Responsibility ini dapat menjadi tiket bagi 

perusahaan menuju peluang yang lebih besar. Termasuk di dalamnya memupuk 

loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru. 

6.    Mereduksi biaya Banyak contoh penghematan biaya yang dapat dilakukan 

dengan CSR dikonsepkan sebagai piramida yang terdiri dari empat macam 

tanggung jawa yang harus dipertimbangkan secara berkesenambungan, yaitu 

ekonomi, hukum, etika dan berperikemanusiaan: melakukan Corporate Social 

Responsibility. Misalnya: dengan mendaur ulang limbah pabrik ke dalam 

proses produksi. Selain dapat menghemat biaya produksi, juga membantu agar 

limbah buangan ini menjadi lebih aman bagi lingkungan. 

7.   Memperbaiki hubungan dengan Stakeholders. 

8. Implementasi Corporate Social Responsibility akan membantu menambah 

frekuensi komunikasi dengan stakeholder, dimana komunikasi ini akan 

semakin menambah trust stakeholders kepada perusahaan. 

9.   Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Image perusahaan yang 

baik di mata stakeholders dan kontribusi positif yang diberikan perusahaan 

kepada masyarakat serta lingkungan, akan menimbulkan kebanggan tersendiri 
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bagi karyawan yang bekerja dalam perusahaan mereka sehingga meningkatkan 

motivasi kerja mereka. 

Gurvy Kavey mengungkan 5 manfaat utama CSR bagi perusahaan ( 

Jamaludin, 2005: 24). 

1. Profitabilitas dan kinerja finansial yang lebih kokoh misalnya lewat efisiensi 

lingkungan  

2. Meningkatkan akuntabilitas dan asasemen dari komunitas investasi. 

3. Mendorong komitmen karywan karena mereka diperhatikan dan dihargai. 

4. Menurunkan kerentanan gejolak dengan komunitas. 

5. Mempertinggi reputasi dan corporate branding. 

Pernyataan Kavey terutama dalam hal reputasi dan corporate branding 

selaras dengan hasil riset SWA yang menyatakan bahwa manfaat pelaksanaan 

CSR bagi perusahaan yaitu (Jamaludin, 2005: 24-25). 

1. Memelihara dan meningkatkan citra perusahaan  

2. Hubungan baik dengan masyrakat  

3. Mendukung operasional perusahaan  

4. Sarana aktualisasi perusahaan dengan karyawan  

5. Memperoleh bahan baku dan alat alat untuk produksi perusahaan 

6. Mengurangi gangguan masyarakat pada operasional perusahaan  
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2.2.4. Dimensi Tanggung Jawab Sosial 

CSR dikonsepkan sebagai piramida yang terdiri dari empat macam 

tanggung jawab yang harus dipertimbangkan secara berkesenambungan, yaitu 

ekonomi, hukum, etika dan berkeprimanusiaan (Erni, 2007:112). 

Gambar 2. 1.Piramida konsep Corporate Social Responsibility 

         

Sumber :Erni, (2007:112). 

Sedangkan menurut L.Sinour Yosephus(2010:299-307). 

1. Tanggung jawab Ekonomi  

 Tanggung jawab ekonomi menduduki tempat pertama, hal ini bukan tanpa 

maksud penempatan tangung jawab ekonomi sebagai dimensi pertama CSR 

terkait dengan tujuan yang paling hakiki dari setiap bisnis, semua orang 

nampaknya sependapat jika dikatakan bahwa tidak ada orang yang berbisnis untuk 

merugi. Nampaknya karena alasan inilah Milton Friedman menegaskan” alasan 

yang sangat logis sebuah perusahaan hanya dapat mewujudkan tujuan yang paling 

hakiki itu, implikasinya tentu logis juga, perusahaan yang belum berhasil 

mencapai tujuan, maksimalisasi keuntungan tentu tidak diwajibkan secara moral 

tanggung jawab 

berkeprimanusiaan 

Tanggungjawab 

Etis 

Tanggungjawab 

Hukum 

Tanggungjawab  
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untuk mewujudkan tangggung jawab sosialnya. Dimensi tanggung jawab ekonomi 

dapat dilihat melalui sub dimensi dan indikator - indikator sebagai berikut: 

1. Dimensi finansial, indikatornya: pertumbuhan pendapatan, efisiensi biaya, 

pemanfaatan aktiva, efektifitas penghasilan, kepuasan bagi pemegang saham, 

terciptanya kinerja keuangan jangka panjang, pangsa pasar, retensi pelanggan. 

2. Dimensi tanggung jawab kepada pelanggan dan pemasok, indikatornya: 

Akusisi pelanggan, kepuasan pelanggan, profitabilitas di pihak pelanggan. 

3. Tanggung jawab terhadap proses bisnis internal, indikatornya: adanya 

inovasi, efektifitas operasional, efektifitas fungsi audit manajemen, 

peningkatan penghasilan rumah tangga, penigkatan investasi dan eksim, 

pertumbuhan dan perkembangan yang berkesenambungan. 

2. Tanggung Jawab Legal 

 Umumnya diakui bahwa perusahaan apapun tidak dapat melepaskan 

diri dari peraturan dan perundang - undangan negara dibidang ekonomi. Melalui 

peraturan dan perundang undangannya, dan tata cara penutupan perusahaan. 

Bahkan lebih dari itu setiap perusahaan pun harus tunduk kepada peraturan yang 

secara tidak langsung menyangkut inti dari pergerakan suatu bisnis, yakni 

peraturan yang diberlakukan tentangan lingkungan hidup. Undang undang no 23 

tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan undang undang no 40 

tahun 2007 tantang perseroan terbatas telah ditetapkan dan di berlakukan sebagai 

dasar yudiris formal bagi setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah NKRI. 

Indikator untuk mengukur dimensi ini adalah, kepatuhan terhadap peraturan dan 

perundang undangan yang berlaku, persamaan pelakuan hukum, kesetaraan hak 
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untuk mendapatkan  pekerjaan yang layak, kepedulian terhadap lingkungan hidup, 

tidak adanya diskriminasi, tidak adanya bias jender. 

3. Tanggung Jawab Etis  

 Dimensi tanggung jawab etis dengan sendirinya akan lebih berkaitan 

dengan aras olah nalar semua pihak yang terlibat aktif dalam sebuah korporasi. 

Ketika tujuan perusahaan tercapai tentu saja dengan mematuhi peraturan 

perundang undangan yang berlaku dan kebiasaan kebiasaan yang dijunjung tinggi 

masyarakat. Menjadi moral agen atau pelaku moral dalam konteks tanggung 

jawab sosial perusahaan adalah identik dengan 1. Bertindak sedemikian rupa agar 

tidak merugikan orang atau pihak lain. Hal ini identik dengan bertindak selalu 

dengan menomorsatukan fairness. 2. Menjunjung tinggi asas keadilan. 3. 

Membuat dan melaksanakan setiap kontrak secara bertanggung jawab. 4. 

Mempertanggung jawabkan semua tugas yang telah dipercayakan. Dengan 

demikian pertanggung jawaban hanya mungkin dapat dilakukan jika si pelaku 

melakukan secara sadar tugas tugas yang telah dipercayakan, bebas dari tekan 

dalam menjalankan tugas, dan tanggung jawab yang telah dipercayakan dan 

bersedia melakukan apa yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan indikator 

untuk mengukur dimensi ini adalah, adil dalam setiap transaksi, menaati isi semua 

kontrak yang telah disepakati, melaksanakan semua tugas dan kewajiban secara 

sadar, menerima dan melakukan semua tugas secara bebas atau tanpa tekanan, 

menerima dan melaksanakan semua tugas atas dasar kerelaan dan kesiap sediaan, 

menerima dan menganggap setiap tugas sebagai sarana pengembangan diri, 

melibatkan seluruh disposisi batin dan memadukan makna hidup dengan nilai - 
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nilai intrinsic pekerjaan, menciptakan comfort zone bagi diri sendiri dan bagi 

rekan kerja. 

4. Tanggung Jawab Berkeprimanusiaan / Filantropis 

 Ini dimensi terakhir sekaligus yang tertinggi dari tanggung jawab 

sosial perusahaan. Kata kunci untuk dimensi ini adalah good will atau kemauan 

baik. Kemauan baik itu hanya timbul dari pribadi pribadi yang utuh dan seimbang 

kerena telah berhasil membatinkan nilai nilai luhur kehidupan kedalam keseharian 

hidup. Dengan kata lain kemauan baik untuk memedulikan orang lain timbul jika 

semua penentu kebijakan korporatif telah menjadi pelaku moral. Secara kronologi 

tanggung jawab filantrofis muncul karena para pelaku bisnis kontemporer telah 

berhasil memaknai secara tepat arti keberhasilan bisnis mereka dan hasil 

memberikan jawaban yang persis mengapa usaha atau bisnis mereka harus selalu 

mengindahkan peraturan dan perundang- undangan dalam sebuah refleksi kritis 

yang memadai. Pada tataran ini para pengusaha telah menyadari bahwa sebai 

makhlup sosial mereka turut bertanggung jawab atas nasib dan hidup orang lain, 

baik secara internal maupun secara eksternal. Melalui pelaksanaan pelaksanaan 

kegiatan filantropis secara tanpa pamrih dengan sendirinya akan menaikkan citra 

perusahaan di mata umum. Dimensi tanggung jawab filantropis dan indikatornya 

antara lain: pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengembangan masyarakat, iklan 

layanan masyarakat, anggaran untuk pelayanan masyarakat, program kepedulian 

sosial, anggaran untuk bantuan bencana dan musibah, program terpadu 

peningkatan taraf hidup masyarakat, kepedulian terhadap lingkungan disekitar 

perusahaan dan masyarakat luas. 
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2.2.5. Evaluasi Corporate Social Responsibility 

Sebagai suatu program, Corporate Social Responsibily membutuhkan 

pemantawan dan evaluasi dalam rangka perbaikan di masa depan, dan sekaligus 

menentukan tingkat capain kinerja aktivitas sosial yang telah dilakukan. Evaluasi 

pemantauan juga ditujukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan 

program serta apakah terdapat penyimpangan yang membutuhkan tindakan 

koreksi. Terutama bagi tanggung jawab sosial yang bersifat multi years (Nabila 

:2011:45). Evaluasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan 

dalam rangka untuk mencapai tujuan: 

1.  Memperoleh temuan masukan untuk perencanaan program atau kegiatan yang 

dilaksanakan. 

2. Memperoleh berbagai bahan pertimbangan dalam rangka mendukung 

pengambilan keputusan, layak atau tidak layaknya program tanggung jawab 

sosial untuk dilanjutkan. 

3. Memperoleh temuan untuk masukan perbaikan program atau kegiatan yang 

sedang dilaksanakan. 

4. Memperoleh temuan hambatan program yang sedang dilaksanakan. 

5. Memperoleh temuan untuk perbaikan. 

6. Memperoleh rekomendasi dan pelaporan terhadap penyandang dana.  

Evaluasi terhadap implementasi program tanggung jawab sosial 

didasarkan pada standar atau norma ketercapaian. Kemudian untuk melihat sejauh 

mana efektivitas program CSR, diperlukan parameter atau indikator untuk 
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mengukurnya. Setidaknya ada dua indikator keberhasilan yang dapat digunakan 

yaitu indikator internal dan eksternal (Wibisono, 2007:145). 

1. Indikator Internal 

a. Ukuran Primer / Kualitatif (M-A-O Terpadu) 

1.Minimize 

Meminimalkan perselisihan / konflik/ potensi konflik antara perusahaan dengan 

masyarakat dengan harapan terwujudnya hubungan yang harmonis dan kondusif. 

2.  Asset 

Aset perusahaan yang terdiri dari pemilik / pimpinan perusahaan, karyawan, 

pabrik dan fasilitas pendukungnya terpelihara dan terjaga dengan aman. 

3.  Operational 

Seluruh kegiatan perusahaan berjalan aman dan lancar 

b. Ukuran Sekunder 

1. Tingkat penyaluran kolektebilitas 

2. Tingkat Complience pada aturan yang berlaku 

2. Indikator Eksternal 

a. Indikator Ekonomi 

1. Tingkat pertambahan sarana dan prasarana umum 

2. Tingkat kemandirian masyarakat secara ekonomis 

3. Tingkat peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat secara berkelanjutan 

b. Indikator sosial 

1. Frekuensi terjadinya gejolak / konflik sosial 

2. Tingkat kualitas hubungan sosial antara perusahaan dengan masyarakat 
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3. Tingkat kepuasan masyarakat. 

Sedangkan menurut Kartini (2009:54) Ada 8 indikator yang sebaiknya digunakan 

dalam pengukuran tersebut, yakni: 

1. Leadership (Kepemimpinan) 

a. Program CSR dapat dikatakan berhasil jika mendapatkan dukungan dari top 

management perusahaan. 

b. Terdapat kesadaran filantropik dari pimpinan yang menjadi dasar pelaksanaan 

program. 

2. Proporsi Bantuan 

CSR dirancang bukan semata-mata pada kisaran anggaran saja, melainkan juga 

pada tingkatan serapan maksimal, artinya apabila areanya luas, maka 

anggarannya harus lebih besar. Jadi tidak dapat dijadikan tolak ukur, apabila 

anggaran besar pasti menghasilkan program yang bagus. 

3. Transparansi dan Akuntabilitas 

a. Terdapat laporan  tahunan (annual report). 

b. Mempunyai mekanisme audit sosial dan finansial di mana audit sosial terkait 

dengan pengujian sejauh mana program-program CSR telah dapat ditujukan 

secara benar sesuai kebutuhan masyarakat, perusahaan mendapatkan umpan 

balik dari masyarakat secara benar dengan melakukan interview dengan para 

penerima manfaat. 

4. Cakupan Wilayah (Coverage Area) 

Terdapat identifikasi penerima manfaat secara tertib dan rasional berdasarkan 

skala prioritas yang telah ditentukan. 
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5. Perencanaan dan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi 

a. Dalam perencanaan perlu ada jaminan untuk melibatkan multi-stakeholder 

pada setiap siklus pelaksanaan proyek. 

b. Terdapat kesadaran untuk memperhatikan aspek-aspek lokalitas (lokal 

wisdom), pada saat perencanaan ada kontribusi, pemahaman, dan penerimaan 

terhadap budaya-budaya lokal yang ada. 

c. Terdapat blue-print policy yang menjadi dasar pelaksanaan program. 

6. Pelibatan Stakeholder (Stakeholders Enggagement) 

a. Terdapat mekanisme koordinasi reguler dengan stakeholder, utamanya 

masyarakat. 

b. Terdapat mekanisme yang menjamin partisipasi masyarakat untuk dapat 

terlibat dalam siklus proyek. 

7. Keberlanjutan (Sustainability) 

a. Terjadi alih-peran dari korporat ke masyarakat. 

b. Tumbuhnya rasa memiliki (sense of belonging) program dan hasil program 

pada diri masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut andil dalam menjaga dan 

memelihara program dengan baik. 

c. Adanya pilihan partner program yang bisa menjamin bahwa tanpa 

keikutsertaan perusahaan, program bisa tetap dijalankan sampai selesai dengan  

partner tersebut. 

8. Hasil Nyata (Outcome) 

a. Terdapat dokumentasi hasil yang menunjukkan berkurangnya angka kesakitan 

dan kematian (dalam bidang kesehatan), atau berkurangnya angka buta huruf 
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dan meningkatnya kemampuan SDM (dalam bidang pendidikan) atau 

parameter lainnya sesuai dengan bidang CSR yang dipilih oleh perusahaan. 

b. Terjadinya perubahan pola pikir masyarakat. 

c. Memberikan dampak ekonomi masyarakat yang dinamis. 

d. Terjadi penguatan komunitas (community empowerment). 

2.2.6. Coperporate Social Responsibility Dalam Perospektif Islam 

Program CSR juga merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam 

Islam. Allah adalah Pemilik Mutlak (haqiqiyah), sedangkan manusia hanya 

terbatas pemilik sementara (temporer) yang berfungsi sebagai penerima amanah. 

Menurut Ahmad ( Djakfar, 2007 : 161). Allah sebagai pemilik mutlak 

memberikan mandat kepada manusia untuk menjadi khalifah-Nya dan penerima 

karunia-Nya. Seperti yang dijelaskan dalam Surat Al-Qashash ayat 77: 

                                  

                              

Artinya :Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari 

(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana 

Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di 

(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 

kerusakan) (DEPAG RI, 2005 :315). 

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa manusia diperintahkan  untuk 

mencari rezeki, namun tanpa melupakan kepentingan akhirat. Selain itu manusia 

didorong untuk berbuat ihsan (baik) dan dilarang membuat kerusakan di muka 

bumi. Berbuat baik di sini maksudnya adalah setiap manusia harus peduli dengan 
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manusia yang lainnya. Suatu perusahaan hendaknya melaksanakan kewajiban 

sosialnya yaitu dalam bentuk kegiatan CSR dengan tujuan membantu masyarakat 

lainnya. Pada dasarnya perusahaan mencari laba, tetapi dalam Islam dituntut agar 

perusahaan tersebut menyisakan sebagian dari pendapatannya untuk kegiaatan 

yang bersifat sosial serta tidak merusak apa yang telah disediakan oleh Tuhan. 

(CSR) juga dijelaskan dalam surat Hud ayat 87 : 

                                          

          

Artinya :Mereka berkata: "Hai Syu'aib, apakah sembahyangmu menyuruh kamu 

agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau 

melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami. 

Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal (DEPAG 

RI, 2005 : 184). 

Berdasarkan firman Allah SWT di atas diharuskan kepada manusia 

sebagai pemilik sementara, untuk mendistribusikan sebagian yang dimiliki kepada 

orang-orang yang berhak menerimanya, karena sebagian dari harta itu ada hak 

bagi orang lain (Djakfar, 2007 : 162). Dengan kata lain, perusahaan dituntut untuk 

memberikan sebagian kecil dari keuntungan perusahaan kepada masyarakat. 

Melalui penerapan program CSR perusahaan diharapkan mampu mensejahterakan 

masyarakat. Dalam ayat di atas mengharuskan seorang pebisnis mampu 

menyeimbangkan antara dua kepentingan secara proporsional yaitu kepentingan 

diri (corporate) dan orang lain (stakeholder). Antara kepentingan ekonomi dan 

sosial, sekaligus tuntutan moral yang mengandung nilai kebajikan (wisdom) baik 
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dihadapan manusia maupun Allah SWT. Selain ayat di atas, Allah juga telah 

memperingatkan manusia agar menjaga kelestarian alam. Telah berfirman Allah 

SWT dalam suratAl-Rum ayat 41: 

                                        

     

Artinya :Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia, karena Allah hendak membuat mereka merasakan 

sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang 

benar) (DEPAG RI, 2005 :326). 

 

 Dalam pandangan lain, CSR termasuk dalam etika suatu perusahaan untuk 

lebih memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan kepada 

lingkungan dan masyarakat. Penggabungan etika dan bisnis dapat berarti 

memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode etik profesi 

bisnis, merevisi system dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan 

memenuhi tuntutan-tuntutan etika pihak-pihak luar untuk mencari aman dan 

sebagainya. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan 

dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan. Kontrak sosial merupakan 

janji yang harus ditepati (Nabila,:2011:67). 

 Dalam Islam, melakukan sebuah bisnis merupakan sebuah anjuran dan 

bahkan merupakan sunnah yang telah dicontohkan oleh nabi SAW ketika ia masih 

hidup. Islam tidak membatasi jumlah kepemilikan atas barang / jasa termasuk 

keuntungan yang akan kita peroleh, namun Islam membatasi cara memperolehnya 



36 
 

dan penggunaan harta tersebut dengan adanya hukum halal dan haram. Seperti 

pada firman Allah SWT  dalam Al-quran surat Al- Baqarah ayat 188 yang 

berbunyi sebagai berikut: 

                                         

           

188.  Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 

antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 

harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta 

benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui. 

 

Selain itu juga dijelaskan dalam Alquran surat Annisa ayat 29 yang berbunyi: 

                                   

                       

29.  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

 

 Dari dua ayat diatas dijelaskan bahwa Islam melarang kita memakan harta 

yang diperoleh dengan cara yang batil atau dengan cara yang diharamkan oleh 

Allah SWT. Namun kita dituntuk untuk mencari harta dengan cara perniagaan / 

perdagangan yang dilakukan dengan cara suka sama suka antara panjual dan 

pembeli, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi SAW saat menjalankan 
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perdagangan, dalam berdagang Nabi SAW sangat ulet, istiqomah, dedikasi dan 

juga sifat-sifat mulianya Shidiq, Amanah, tabligh, Fathanah. 

2.3. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Jhon Elkington ada tiga faktor 

utama operasi perusahaan dalam kaitannya dengan lingkungan dan manusia yaitu 

People, Profit, and Planet,( Keuangan, sosial, dan lingkungan). Program tanggung 

jawab sosial penting untuk diterapkan oleh perusahaan karena keuntungan 

perusahaan tergantung pada masyarakat dan lingkungan (Lako 2011: 67).  Dan 

juga berdasarkan penelitian terdahulu Shanker Sen dan Bhattacharya, C.B (2001) 

mengatakan Aktivitas CSR memberikan nilai tambah pada penilaian masyarakat 

terhadap perusahaan. Menjalankan CSR dengan baik membuktikan komitmen 

perusahaan dan akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, maupun bagi 

perusahaan itu sendiri. Maka dari itu disusun  kerangka berfikir pada gambar 

dibawah ini,  yang mana program CSR yang dilakukan PT. PG. Rajawali 1 Unit 

PG. Krebet Baru Malang akan menjadi investasi sosial yang menguntungkan bagi 

masyarakat dan juga perusahaan itu sendiri.  
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Gambar 2.2: Kerangka berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah 
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