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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam bagian ini akan dipaparkan teori-teori yang melandasi penelitian 

ini, mulai dari teori legitimacy dan  teori stakeholder. Penjelasan mengenai 

tanggung jawab sosial perusahaan, dan defenisi variabel penelitian, yaitu kinerja 

lingkungan, political visibility, leverage, dan kepemilikan saham institusional. 

2.1 Teori Legitimasi 

Menurut O‘ Donova (2002) dalam Suhendah & Haryanto (2014) 

legitimasi perusahaan dilihat sebagai hal yang diinginkan perusahaan dari 

masyarakat, sehingga legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial 

bagi perusahaan untuk bertahan hidup (going concern). 

Rawi (2010) dalam Bahri & Cahyani (2016) berpendapat bahwa Teori 

legitimasi (legitimacy theory) berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan  

masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi secara terus-menerus 

mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan 

batasan dan norma-norma masyarakat di mana mereka berada).  

Teori legitimasi dapat memberikan landasan bahwa perusahaan harus 

menaati norma-norma yang berlaku di masyarakat dan dimana perusahaan berada 

agar operasi perusahaan juga dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik 

dari masyarakat sekitar. Untuk hal tersebut, perusahaan dapat menyesuaikan diri 

dengan cara mengembangkan program Corporate Social Responsibility (CSR).  
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2.2 Teori Stakeholder 

Arif & Wawo (2016) mengatakan bahwa teori stakeholder itu sendiri 

dibangun atas dasar pernyataan bahwa perusahaan dapat berkembang menjadi 

sangat besar yang menyebabkan masyarakat menjadi sangat terkait dan 

memperhatikan perusahaan, sehingga perusahaan perlu menunjukkan 

akuntabilitas maupun responsibilitas secara lebih luas dan tidak terbatas hanya 

kepada pemegang saham. Hal ini berarti, perusahaan dan stakeholder mempunyai 

hubungan yang saling mempengaruhi. Tujuan dari teori stakeholder ini yaitu 

untuk membantu perusahaan memperkuat hubungan dengan kelompok – 

kelompok eksternal untuk mengembangkan keunggulan kompetitif dan 

perusahaan dapat menggunakan corporate social responsibility sebagai instrumen 

untuk mencapai tujuan stakeholder (Mardikanto 2014;171). 

Teori stakeholder ini dapat memberikan landasan bahwa suatu perusahaan 

harus mampu memberikan manfaat bagi stakeholdernya karena tanggung jawab 

sosial perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja 

tetapi juga terhadap para pemangku kepentingan sekunder lainnya yang dapat 

mempengaruhi perusahaan. Manfaat tersebut dapat diberikan dengan cara 

menerapkan program Corporate Social Responsibility (CSR).  

 

2.3 Coorporate Social Responsibility (CSR) 

2.3.1 Pengertian CSR 

Menurut Komisi Eropa (2001) dalam Mardikanto (2014;92) 

Corporate Social Responsibility adalah sebuah konsep dimana sebuah 

perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi 



 13 

bisnis dan dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan secara sukarela 

yang berikut semakin menyadarkan bahwa perilaku bertanggung jawab 

mengarah pada keberhasilan bisnis yang berkelanjutan. 

World Business Council For Sustainable Development (WBCSD) 

mendefinisikan CSR sebagai ―komitmen bisnis untuk berkontribusi terhadap 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja dengan karyawan, 

keluarga mereka dan masyarakat lokal‘‘. Secara umum CSR adalah 

seperangkat kebijakan, praktik dan program yang terintegrasi di seluruh 

operasi bisnis dan proses pengambilan keputusan serta dimaksudkan untuk 

memastikan bahwa perusahaan memaksimalkan dampak positif dari 

operasinya pada masyarakat atau ‗‘operasi dengan cara yang memenuhi atau 

melebihi etika, hukum, komersial, dan harapan publik‖ (BSR,2001) dalam 

Mardikanto (2014;93). 

Selanjutnya Budiman, et al. (2008) dalam (Mardikanto, 2014;94)., 

mengartikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen 

perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama 

dengan para pihak yang terkait, terutama masyarakat disekeliling-nya dan 

lingkungan sosial di mana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu 

dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan. Jadi, menurut Budiman 

tersebut CSR merupakan kegiatan yang memperhatikan keinginan dari semua 

stakeholder yang dilakukan untuk keberlangsungan perusahaan itu sendiri. 

Dari beberapa pendapat mengenai Corporate Social Responsibility 

(CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan diatas maka dapat disimpulkan 
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bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah upaya bentuk 

pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan perusahaan, atas dampak 

yang ditimbulkan akibat aktivitas operasionalnya baik itu dampak positif 

ataupun negatif, yang mungkin dapat berpengaruh terhadap masyarakat 

internal maupun eksternal dalam lingkungan perusahaan. Sehingga perusahaan 

dituntut tidak hanya sekedar menghasilkan laba yang tinggi, tetapi juga 

diminta berkontribusi untuk memperhatikan lingkungan dimana perusahaan 

itu berdiri. Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) adalah bentuk 

upaya pelaksanakan program tanggung jawab social perusahaan agar 

keberlangsungan perusahaan dapat dipertahankan. 

2.3.2 Dimensi Corporate Social Responsibility (CSR) 

CSR secara eksplisit berarti melakukan bisnis dengan cara yang etis 

dan untuk kepentingan masyarakat luas, menanggapi dengan positif dan 

mengutamakan harapan prioritas social yang muncul, menyeimbangkan 

kepentingan pemegan saham terhadap kepentingan masyarakat luas serta 

menjadi warga negara yang baik dimasyarakat. Dengan kata lain CSR adalah 

tentang kewajiban organisasi untuk semua stakeholder, bukan hanya pada 

pemegang saham. Empat dimensi CSR : 

1. Tanggung jawab ekonomi, untuk mendapatkan keuntungan bagi pemilik. 

2. Tanggung jawab hokum, untuk memenuhi hokum. 

3. Tanggung jawab etis, yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi 

melakukan apa yang benar, wajar dan juga adil. 
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4. Tanggung jawab filantropis, untuk, mempromosikan kesejahteraan 

manusia dan berniat baik. 

Jika ke-empat dimensi ini bisa dilakukan  dengan baik maka akan 

mencapai apa yang disebut dengan ―coporate citizenship‖ yang berkontribusi 

terhadap kualitas hiudup masyarakat (Mardikanto, 2014;142). 

2.3.3 Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR) 

Selain memberdayakan masyarakat dari sisi perusahaan, CSR juga 

bermanfaat agar operasional perusahaan berjalan lancar tanpa gangguan. Jika 

hubungan antara perusahaan dan masyarakat tidak baik maka hal tersebut 

dapat mengganggu keberlangsungan perusahaan.  

Mardikanto (2014;132) mengemukakan beberapa manfaat CSR.  

Berikut adalah manfaat CSR antara lain :  

1. Manfaat CSR Bagi Masyarakat 

a. Dengan memperhatikan masyarakat maka perusahaan dapat   

berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

b. Dengan memperhatikan lingkungan maka perusahaan dapat ikut 

berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya 

kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. 

c. Perusahaan dapat mengembangkan diri dan usahanya sehingga sasaran 

untuk mencapai kesejahteraan tercapai. 

2. Manfaat CSR Bagi Pemerintah 

a. Memberikan dukungan pembiayaan, utamanya karena keterbatasan 

anggaran pemerintah untuk membiayai pembangunan yang berkaitan 

dengan penanggulangan kemiskinan. 
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b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana (ekonomi, kesehatan, 

pendidikan/pelatihan, tempat ibadah, sarana olahraga, kesenian dll), 

baik yang (sudah) dimiliki maupun yang dibangun melalui kegiatan 

CSR. 

c. Memberikan dukungan keahlian, melalui keterlibatan personil 

perusahaan utamanya pada kegiatan pengembangan kapasitas 

masyarakat. 

d. Keterlibatan pegiat LSM dalam kegiatan CSR, merupakan sumber 

belajar, utamanya dalam menumbuhkan, menggerakkan, dan 

memelihara partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

3. Manfaat CSR Bagi Perusahaan 

a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek 

perusahaan. 

b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara social. 

c. Mereduksi resiko bisnis perusahaan. 

d. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. 

e. Membuka peluang pasar yang lebih luas. 

f. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah. 

g. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders. 

h. Memperbaiki hubungan dengan regulator. 

i. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. 

j. Peluang mendapatkan penghargaan, (Mardikanto, 2014;136). 
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2.3.4 Level Corporate Social Responsibility (CSR) 

CSR (Corporate Social Responsibility) menjadi fenomena strategi 

perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-

nya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan 

jangka panjang adalah lebih penting dari pada sekedar profitability. Dauman 

dan Hargreaves (1992) dalam Arifin (2013) menyatakan bahwa tanggung 

jawab perusahaan dapat dibagi menjadi tiga level sebagai berikut : 

1. Basic responsibility (BR) 

Pada level pertama, menghubungkan tanggung jawab yang pertama 

dari suatu perusahaan, yang muncul karena keberadaan perusahaan 

tersebut seperti ; perusahaan harus membayar pajak, memenuhi hukum,  

memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham. Bila 

tanggung jawab pada level ini tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak 

yang sangat serius. 

2. Organization responsibility (OR)  

Pada level kedua ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan 

untuk memenuhi perubahan kebutuhan “Stakeholder” seperti pekerja, 

pemegang saham, dan masyarakat disekitarnya. 

3. Sociental responses (SR) 

Pada level ketiga, menunjukkan tahapan ketika interaksi antara 

bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga 

perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, 

terlibat dengan apa yang terjadi dalam lingkungannya secara keseluruhan. 
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Gambar II.1 

Tingkatan Tanggung Jawab Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dauman dan Hargreaves (1992); Arifin (2013) 

2.3.5 Elemen Dasar Corporate Social Responsibility (CSR) 

Untuk dapat menentukan ruang lingkup dari tanggung jawab sosial, 

mengidentifikasi isu – isu yang relevan dan menentukan prioritasnya terhadap 

tanggung jawab sosial, suatu perusahaan harus dapat mengerti elemen dasar 

yang terdapat dalam tanggung jawab sosial. Didalam ISO 26000 dijelaskan 

tujuh elemen dasar dari praktik CSR yang dapat dilakukan oleh perusahaan, 

yaitu : 

1. Tata Kelola Perusahaan (Organizational Governance) 

Elemen ini mencakup penerapan Sistem Manajemen, Sistem Pelaporan, 

Reward and Punishment,dsb. 

2. Hak Azasi Manusia (Human Rights) 

Elemen ini mencakup penghormatan terhadap hak azasi manusia. Hak 

azasi manusia terbagi menjadi dua kategori utama, kategori pertama 

mengenai hak – hak sipil dan politik (civil and political rights) yang 

BR 

OR 

SR 
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mencakup hak untuk hidup dan kebebasan (rights to life and liberty), 

kesetaraan di mata hukum (equality before the law) dan hak untuk 

berpendapat (freedom of expression). Kategori yang kedua mengenai hak – 

hak ekonomi, sosial dan budaya (economic, social and cultural rights) 

yang mencakup hak untuk bekerja (right to work), hak atas pangan (right 

to food), hak atas kesehatan (right to health), hak atas pendidikan (right to 

education) dan hak atas jaminan sosial (right to sosial security). 

3. Ketenagakerjaan (Labour Practices) 

Elemen ini mencakup seluruh hal yang terdapat didalam prinsip dasar 

deklarasi ILO 1994 dan hak – hak tenaga kerja dalam deklarasi hak azasi 

manusia. Sebagai contohnya yaitu pelaksanaan kondisi kerja yang baik, 

bermartabat, Asuransi Kesehatan, pengembangan sumberdaya manusia 

dan lain-lain. 

4. Lingkungan (The Environment) 

Elemen ini mencakup pencegahan polusi sebagai dampak aktivitas 

perusahaan, pencegahan global warming, pendayagunaan sumber daya 

alam secara efektif dan efisien, dan penggunaan sistem manajemen 

lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. 

5. Praktik Operasional Yang Adil (Fair Operating Practices) 

Elemen ini mencakup pelaksanaan aktivitas secara etik dan pengungkapan 

aktivitas perusahaan yang transparan, pelaksanaan aktivitas pemilihan 

pemasok yang etis dan sehat, penghormatan terhadap hak-hak intelektual 

dan kepentingan stakeholder, program anti korupsi. 
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6. Konsumen (Consumer Issues) 

Elemen ini mencakup penyediaan hak dan perlindungan konsumen, 

penyediaan produk yang aman dan bermanfaat bagi pelanggan. 

7. Keterlibatan dan Pengembangan Masyarakat (Community Involvement and 

Depelopment) 

Elemen ini mencakup pengembangan masyarakat, peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, aktivitas sosial kemasyarakatan (philantropy), 

dan melibatkan masyarakat didalam aktivitas operasional perusahaan 

(Arifin, 2013). 

 

2.4 Kinerja lingkungan 

Kinerja lingkungan perusahaan menurut Suratno dkk, (2006) dalam 

Rakhiemah & Agustia (2016) adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan 

lingkungan yang baik (green). Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup 

membentuk Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PROPER). Program ini telah dilaksanakan mulai tahun 2002 

di bidang pengendalian dampak lingkungan untuk meningkatkan peran 

perusahaan dalam program pelestarian lingkungan hidup dan diumumkan secara 

rutin kepada masyarakat (Bahri & Cahyani, 2016). 

Kinerja lingkungan menurut Fitriani (2013) dalam Haholongan (2016) 

merupakan mekanisme bagi perusahaan untuk secara sukarela mengintegrasikan 

perhatian terhadap lingkungan ke dalam operasinya dan interaksinya dengan 

pemangku kepentingan, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang 

hukum. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dengan Bank 
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Indonesia yang ditandatangani pada tahun 2005, yang merupakan tindak lanjut 

dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang penetapan peringkat 

kualitas aktiva bagi bank umum. PROPER diadakan agar dapat mengendalikan 

dampak lingkungan untuk meningkatkan peran perusahaan dalam program 

pelestarian lingkungan. Kinerja lingkungan perusahaan diukur dengan 

menggunakan warna, mulai dari yang terbaik emas, hijau, biru merah, hingga 

yang terburuk hitam untuk kemudian diumumkan secara rutin kepada masyarakat 

agar masyarakat dapat mengetahui tingkat penataan pengelolaan lingkungan pada 

perusahaan dengan hanya melihat warna yang ada. Adanya kesadaran perusahaan 

untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial membuat para investor 

menaruh perhatian terhadap isu lingkungan ini, terutama kaitannya dengan 

pemilihan investasi. Para investor tidak akan memilih investasi yang banyak 

mengandung resiko, yang disebabkan oleh kurangnya kepedulian perusahaan 

terhadap lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan kinerja 

lingkungan digunakan sebagai salah satu strategi dalam mengembangkan usaha 

perusahaan. Kinerja lingkungan diukur dengan menggunakan Program Penilaian 

Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) Imas 

(2008) dalam Fajrina (2014). 

 
2.5 Political Visibility  

Political visibility pada dasarnya adalah tentang bagaimana sorotan 

masyarakat dan pemerintah terhadap perusahaan. Political visibility diproksikan 

dengan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan karakterisitik suatu 
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perusahaan dalam hubungannya dengan struktur perusahaan. Ukuran perusahaan 

dapat diukur dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan.  

Total aktiva adalah segala sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan 

sebagai akibat dari transkasi masa lalu dan diharapkan akan memberikan manfaat 

ekonomi bagi perusahaan dimasa yang akan datang. Perusahaan yang memiliki 

aktiva dengan jumlah besar atau disebut sebagai perusahaan besar akan mendapat 

lebih banyak perhatian dari para investor, pemerintah, kreditur, maupun para 

analisis ekonomi dibandingkan dengan perusahaan kecil (Arif & Wawo, 2016) 

Tatang (2002) dalam Subagio (2016) mengatakan bahwa biaya- biaya 

yang dikeluarkan dalam pengungkapan terkait aspek politik diistilahkan dengan 

political visibility. Biaya-biaya ini merupakan biaya ekternal perusahan timbul 

dari pandangan kecemasan, tekanan politik masyarakat, lingkungan, serta 

pemerintah dari aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar political 

visibility yang ditemui oleh perusahaan maka makin tinggi cost yang dibutuhkan 

dalam mengungkapkan CSR yang menjadikan laba periode berjalan disajikan 

lebih rendah. Keputusan untuk mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial 

akan diikuti oleh suatu pembiayaan untuk aktivitas sosial yang bagaimanapun 

akan menurunkan pendapatan perusahaan (Yoga Prasetyo dkk, 2016). 

 

2.6 Leverage 

Leverage merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan 

hutang dimana hutang yang digunakan untuk membiayai aktiva berasal dari 

kreditor. Leverage dapat dikatakan sebagai pinjaman sehingga suatu perusahaan 

dapat membeli lebih banyak aktiva dibandingkan yang disediakan pemilik 
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perusahaan melalui investasi mereka. Dengan kata lain, mengukur perbandingan 

antara dana yang disediakan oleh pemilik perusahaan dengan dana yang berasal 

dari kreditur perusahaan. Melalui leverage ini juga mencerminkan tingkat resiko 

keuangan perusahaan (Reka dkk, 2014).  

Kasmir, (2010:151) dalam Budi Santoso (2016) mengatakan bahwa 

leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva 

perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya berapa besar beban hutang yang 

ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas leverage 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh 

kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan 

dibubarkan. 

 Semakin tinggi tingkat leverage  maka akan semakin tinggi resiko yang 

dihadapi serta semakin besar tingkat return atau penghasilan yang diharapkan. 

Istilah resiko (risk) disini dimaksudkan dengan ketidakpastian (uncertainity) 

dalam hubungannya dengan kemampuan perusahaan membayar kewajiban – 

kewajiban tetapnya (fixed payment obligation). 

 

2.7 Kepemilikan Saham Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak- pihak 

yang berbentuk institusi seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan 

investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi 

lainnya. Pihak institusional dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan 

manajemen secara lebih kuat dibandingkan dengan pemegang saham lain. Tingkat 
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kepemilikan saham instritusional yang besar akan mempengaruhi aktivitas 

pengawasanyang dilakukan oleh para pemegang saham atas tindakan yang 

dilakukan oleh perusahaan termasuk pada proses pelaporan keuangan (Wendari, 

2015). 

Anisa & Nazar (2015) dalam Nurul Rahayu (2015) mengatakan bahwa 

adanya kepemilikan institusional di perusahaan akan mendorong peningkatan 

pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan 

saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung 

atau sebaliknya kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor 

institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Investor 

institusional dapat meminta kepada manajemen perusahaan untuk 

mengungkapkan informasi sosial dan laporan tahunannya untuk transparansi 

kepada stakeholders untuk memperoleh legitimasi dan menaikkan nilai 

perusahaan melalui mekanisme pasar modal sehingga mempengaruhi harga saham 

perusahaan. 

Hal ini menyatakan bahwa tingginya kepemilikan institusi akan 

meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan, dan pengawasan yang tinggi 

akan meminimalisasi tingkat penyelewengan yang dilakukan oleh pihak 

manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan, jadi dapat dikatakan bahwa 

kepemilikan ini mempengaruhi nilai perusahaan dan pengungkapan informasi 

sosial perusahaan. 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 
 

No Peneliti Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

1. Rudi 

Setiawan 

(2014) 

 

 

Pengaruh Kinerja 

Lingkungan 

Terhadap 

Corporate Social 

Responsibility 

(CSR) 

Disclosure dan 

Kinerja Keuangan 

Pada Perusahaan 

Pertambangan 

yang Terdaftar di 

BEI 

CSRD (Y1), 

Kinerja 

Keuangan (Y2) 

Kinerja 

Lingkungan 

(X1) 

Kinerja Lingkungan 

Berpengaruh positif 

terhadap 

pengungkapan CS, 

dan Kinerja 

Lingkungan juga 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

kinerja keuangan..  

2. Puji 

Handayati 

(2017) 

Analisis Kinerja 

Lingkungan Dan 

Mekanisme GCG 

Terhadap 

Pengungkapan 

Pertanggung 

jawaban Sosial 

CSR (Y1), 

Kinerja 

Lingkungan 

(X1), 

Mekanisme 

GCG (X2) 

Hasil penelitian 

yang diperoleh, 

kinerja lingkungan 

berpengaruh positif 

terhadap CSR 

sedangkan 

kepemilikan saham 

institusional tidak 

berpengaruh 

terhadap CSR. 

3. Reka 

Maiyarni, 

Susfayetti,  

dan Misni 

Erwati 

(2014) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Likuiditas, Dan 

Leverage 

Terhadap 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility 

(Csr) Pada 

Perusahaan Lq-45 

CSR (Y1) 

Profitabilitas 

(X1), Ukuran 

Perusahaan 

(X2), 

Likuiditas 

(X3), Leverage 

(X4). 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Profitabiolitas 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

CSR, ukuran 

Perusahaan tidak 

berpengaruh 

terhadap CSR, 

likuiditas 

berpengaruh 

negative terhadap 
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Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 

2009-2012 

CSR, leverage 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

CSR. 

4. Yoga 

Prasetyo, 

Moh. Amin 

dan M. 

Cholid 

Mawardi 

(2017) 

Kinerja keuangan, 

political visibility, 

ketergantungan 

Pada hutang 

terhadap 

pengungkapan 

tanggung jawab 

Sosial perusahaan   

(studi empiris 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di bei 

tahun 2013-2016) 

CSR (Y) 

Kinerja 

Keuangan 

(X1), Political 

Visibility(X2), 

dan 

Ketergantungan 

Pada Hutang 

(X3). 

Hasil penelitian ini 

secara parsial 

menggambarkan 

bahwa kinerja 

keuangan, dan 

political visibility 

berpengarh 

signifikan terhadap 

CSR, sedangkan 

variabel 

ketergantungan pada 

hutang tidak 

berpengaruh 

terhadap CSR.  

 

5.  Putri & 

Christiawan 

(2014).   

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Likuiditas, dan 

Leverage 

Terhadap 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility ( 

Studi Pada 

Perusahaan – 

Perusahaan Yang 

Mendapat 

Penghargaan 

ISRA dan Listed 

(Go Public) Di 

Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

2010 – 2012) 

CSR (Y1), 

Profitabilitas 

(X1), 

Likuiditas 

(X2), Leverage 

(X3). 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

profitabilitas 

berpengaruh 

terhadap CSR, 

sedangkan 

Likuiditas tidak 

berpengaruh positif 

terhadap 

pengungkapan CSR, 

dan leverage tidak 

berpengaruh 

terhadap 

pengungkapan CSR. 
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2.9 Pengembangan Hipotesis 

2.9.1 Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Corporet Social 

Responsibility (CSR) 

Kinerja lingkunga merupakan upaya perusahaan dalam menciptakan 

lingkungan yang baik. Kinerja lingkungan perusahaan dinilai oleh Kementrian 

Lingkungan Hidup (KLH) dan dilaporkan melalui laporan PROPER yaitu 

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

Kinerja lingkungan yang baik dapat mengurangi pengungkapan biaya 

lingkungan perusahaan dimasa depan.  Perusahaan yang memiliki good news 

akan lebih cenderung meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial 

dalam laporan tahunannya. Oleh karena itu, perusahaan dengan kinerja 

lingkungan yang baik perlu mengungkapkan informasi kuantitas dan mutu 

lingkungan yang lebih dibandingkan dengan perusahaan dengan kinerja 

lingkungan yang buruk Novita (2009) dalam Fajrina (2014). Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Rudi Setiawan (2014) menunjukan bahwa kinerja 

lingkungan memiliki pengaruh yang positif terhadap CSR yang dilakukan 

perusahaan.  

Berdasarkan pada penelitian tersebut maka Hipotesis pertama 

penelitian ini dirumuskan:  

Ha: Kinerja Lingkungan berpengaruh terhadap Corporate Social 

Responsibility. 
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2.9.2 Pengaruh Political Visibility Terhadap Corporet Social Responsibility 

(CSR) 

Political visibility merupakan bentuk biaya eksternal perusahaan yang 

muncul berdasarkan pandangan kecemasan atas sorotan pandangan politik dan 

kelompok yang berkepentingan seperti masyarakat, aktivis sosial, maupun 

pemerintah terhadap perusahaan. Tatang (2002) dalam Kusuma Dewi & 

Agung Suryana (2014) mengatakan bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan 

dalam pengungkapan terkait aspek politik diistilahkan dengan political 

visibility. berdasarkan political cost hypotesis, perusahaan besar berusaha 

untuk menunjukkan konservatisme pada profitabilitas mereka untuk 

menghindari political visibility yang akan berdampak pada meningkatnya 

biaya politik dan peraturan terkait yang lebih ketat. Hal ini dilakukan karena 

memang pada umumya perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar 

cenderung memiliki political visibility yang lebih besar Prasista (2016). Makin 

besar political visibility yang ditemui oleh perusahaan maka makin tinggi cost 

yang dibutuhkan dalam mengungkapkan CSR yang menjadikan laba periode 

berjalan disajikan lebih rendah Indrawati (2009;2) dalam Siregar (2017). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusuma Dewi & Agung 

Suaryana (2014) bahwa political visibility berpengaruh positif pada luas 

pengungkapan CSR. 

Berdasarkan pada penelitian tersebut maka Hipotesis kedua penelitian 

ini dirumuskan : 

Ha: Political Visibility berpengaruh terhadap Corporate Social 

Responsibility. 
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2.9.3 Pengaruh Leverage terhadap Pengungkapan Corporaate Sosial Responsibility  

(CSR) 

Leverage menunjukkan kualitas layanan kewajiban perusahaan. 

Variabel ini menjelaskan seberapa besar rasio antara total kewajiban dengan 

total modal perusahaan. Perjanjian terbatas seperti perjanjian hutang yang 

tergambar dalam tingkat leverage dimaksudkan membatasi kemampuan 

manajemen untuk menciptakan transfer kekayaan antar pemegang saham dan 

pemegang obligasi Fachry Maulana (2013) dalam Munsaidah dkk (2016). 

Semakin tinggi leverage kemungkinan besar perusahaan akan mengalami 

pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer akan berusaha untuk 

melaporkan laba sekarang lebih tinggi dibandingkan laba dimasa depan. 

Dengan laba yang dilaporkan lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan 

perusahaan melanggar perjanjian kredit. Supaya laba yang dilaporkan tinggi 

maka manajer harus mengurangi biaya-biaya, termasuk biaya untuk 

mengungkapkan informasi sosial Scott 2000 dalam Arifin (2013). 

Oleh karena itu perusahaan dengan rasio leverage (utang/ekuitas) yang 

lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi. Hal ini dilakukan 

untuk menghilangkan keraguan pemegang saham terhadap dipenuhinya hak-

hak mereka sebagai kreditur. Kreditur memerlukan pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan sebagai informasi untuk mengevaluasi risiko secara 

benar (Marie et al., 2006 dalam Munsaidah dkk, 2016). Hasil penelitian 

Reka dkk, (2014) melaporkan bahwa bahwa leverage berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan CSR. 
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Berdasarkan pada penelitian tersebut maka Hipotesis ketiga penelitian 

ini dirumuskan: 

Ha: Leverage  berpengaruh  terhadap Corporate Social Responsibility. 

2.9.4 Pengaruh Kepemilikan Saham Institusional terhadap Pengungkapan 

Corporaate Sosial Responsibility (CSR) 

Pemegang saham institusional biasanya berbentuk entitas seperti 

perbankan, asuransi, dana pensiun, reksa dana, dan institusi lain. Investor 

institusional  umumnya  merupakan  pemegang  saham  yang  cukup  besar 

karena  memiliki  pendanaan  yang  besar. Tingkat  kepemilikan  institusional 

yang tinggi menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar untuk 

menghalangi perilaku opportunistic manajer. 

Menurut Indah (2010) dalam Fajrina (2014), semakin besar 

kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva 

perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap 

pemborosan yang dilakukan oleh manajemen sehingga, kepemilikan institusi 

dapat menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan 

tanggung jawab sosial. Jadi, kepemilikan institusional membuat perusahaan 

menjadi lebih transparan atas informasi yang dimilikinya, termasuk informasi 

mengenai kegiatan sosial perusahaan. 

Hal ini berarti kepemilikan institusional dapat  mendorong  

perusahaan  untuk  meningkatkan  pengungkapan  CSR. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Handyati (2017) menunjukan bahwa kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Namun berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Rahayu (2016) yang 
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menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR. 

Penelitian ini akan mencoba menguji kembali pengaruh kepemilikan 

institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Berdasarkan 

pada penelitian tersebut maka Hipotesis keempat penelitian ini dirumuskan: 

Ha: Kepemilikan Saham Institusional  berpengaruh terhadap Corporate 

Social Responsibility 

2.9.5 Pengaruh Kinerja Lingkungan, Politcal Visibility, Leverage, dan 

Kepemilikan saham Institusional Terhadap Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

Penelitian ini juga akan melihat pengaruh Kinerja Lingkungan, 

Political Visibility, Leverage, dan Kepemilikan saham Institusional secara 

simultan atau bersama-sama terhadap Corporate Social Responsibility. 

Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik juga terbukti memiliki 

kepedulian sosial yang lebih besar, baik terhadap masyarakat maupun tenaga 

kerjanya. Hal ini terbukti dari CSR disclosure score perusahaan dengan kinerja 

lingkungan yang baik akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan 

yang memiliki kinerja lingkungan yang buruk. Perusahaan dengan kinerja 

lingkungan yang baik tersebut tidak hanya mengungkapkan mengenai 

kepedulian perusahaan terhadap lingkungan tetapi juga mengenai kualitas 

produk, keamanan produk, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap 

masyarakat sekitar, hingga kepedulian perusahaan terhadap keselamatan dan 

kesejahteraan tenaga kerjanya Setiawan (2014). 
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Timbulnya pengaruh positif antara political visibility dan luas 

pengungkapan corporate social responsibility karena adanya kecenderungan 

perusahan-perusahaan memperoleh sorotan besar dari pelanggan, karyawan, 

serikat buruh, politisi dan birokrat. Adanya sorotan dan tekanan dari pihak-

pihak tersebut memotivasi perusahaan untuk melakukan pengungkapan 

pertanggungjawaban sosial (Yuli Kusumadewi & Agung Suaryana, 2014). 

Maka dapat dikatakan bahwa semakin besar political visibility perusahaan 

maka akan semamakin luas juga pengungkapan informasi sosial dan 

lingkungan yang dilakukan perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada 

pinjaman luar dalam mendanai operasional perusahaannya akan melakukan 

pengungkapan CSR. Rasio leverage yang tinggi menyebabkan perusahaan 

memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas Arif & 

Wawo (2016). 

Perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan institusional yang 

tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak 

investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic 

manajer, dengan pengawasan yang baik terhadap pihak manajemen akan 

mendorong meningkatkan luas pengungkapan corporate social responsibility 

Handayati (2017). 

Berdasarkan uaraian diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut : 

Ha : Terdapat pengaruh secara simultan kinerja lingkungan, political 

visibility, leverage, dan kepemilikan saham institusional terhadap 

corporate social responsibility. 
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2.10 Kerangka Konseptual 

Gambar II.2 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan 2018 

Perusahaan memiliki 

kewajiban melaksanakan 

tanggung jawab sosialnya 

kepada masyarakat dan 

lingkungan. Karena ini dapat 

mempengaruhi eksistensi 

perusahaan dimasa 

mendatang. Ada beberapa 

faktor yang perlu 

diperhatikan yang dapat 

mempengaruhi perusahaan 

dalam melaksanakan 

tanggung jawab sosialnya 

yaitu : kinerja lingkungan, 

political visibility, leverage 

dan kepemilikan saham 

institusional. 

Kinerja 

Lingkungan 

(X1) 

Political 

Visibility (X2) 

Leverage (X3) 

Kepemilikan 

Saham 

Institusional 

(X4) 

Corporate 

Social 

Responsibility 

(CSR)  (Y) 

Apakah pengaruh  

Kinerja Lingkungan, 

Political Visibility,  

Leverage,  dan 

Kepemilikan Saham 

Institusional, terhadap 

Corporate Social 

Responsibility  (CSR) 

baik secara simultan 

maupun parsial 

 

Mengetahui pengaruh 

Kinjerja Lingkungan, 

Political Visibility, 

Leverage dan 

Kepemilikan Saham 

Institusional  terhadap 

Corporate Social 

Responsibility  (CSR) 

baik secara simultan 

maupun parsial 

 

Analisis data: Regresi 

linier berganda, Uji 

asumsi klasik, Uji 

hipotesis 

 

Jenis penelitian ini 

adalah penelitian 

Kuantitatif dengan 

teknik pengumpulan 

data yaitu dokumentasi 

dan studi pustaka. 

  

feedback 
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2.11 Desain Penelitian 

 

Gambar II.3 

Desain Penelitian 
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     H2 

     

    H3 

      H4  

 

 

     H5  

Keterangan  

    = Uji secara parsial 

    = Uji secara Simultan 

Dari desain penelitian di atas, penelitian ini terdiri dari empat variabel 

bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari 

Kinerja Lingkungan, Political Visibility, leverage, dan Kepemilikan Saham 

Institusional. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

Corporate Social Responsibility (CSR). 

Sumber : Data Olahan 2018 

Kinerja lingkungan (X1) 

Political Visibility (X2) 

Leverage (X3)  

Corporate Social 

Responsibility (CSR) (Y) 

Kepemilikan Saham 

Institusional (X4) 

Leverage (X3)  
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2.12 Pandangan Islam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate 

Social Responsibility (CSR)  

Islam adalah agama yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai sosial di 

masyarakat ketimbang hanya sekedar menghadapkan wajah kita ke barat dan ke 

timur dalam shalat. Tanpa mengesampingkan akan pentingnya shalat dalam Islam, 

Al Quran mengintegrasikan makna dan tujuan shalat dengan nilai-nilai sosial. Di 

samping memberikan nilai keimanan berupa iman kepada Allah SWT, Kitab-Nya, 

dan Hari Kiamat, Al Quran menegaskan bahwa keimanan tersebut tidak sempurna 

jika tidak disertai dengan amalan-amalan sosial berupa kepedulian dan pelayanan 

kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir serta menjamin 

kesejahteraan mereka yang membutuhkan. 

Dalam prinsip – prinsip islam juga mengenal konsep mengenai tanggung 

jawab sosial perusahaan. Sejarah dan tradisi Islam membuktikan bahwa Islam 

adalah agama yang menggalakkan perdagangan, perniagaan atau bisnis (ijarah). 

Perniagaan merupakan pekerjaan yang amat disukai dan digalakkan Islam. Allah 

menjanjikan pahala dan ganjaran kebaikan yang banyak kepada pelaku bisnis 

yang ikhlas dan jujur dalam perniagaannya. Manan (1982) dalam Suharto 

(2010;97) mendefinisikan ekonomi islam sebagai ilmu sosial yang mempelajari 

masalah – masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai – nilai islam. 

Syarat utama ekonomi islam adalah dengan dimasukkannya nilai – nilai islam ke 

dalam ilmu ekonomi. Rivai dan Buchari (2009:187) dalam Suharto (2010;98) 

merumuskan prinsip ekonomi islam sebagai berikut : 
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1. Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan allah 

kepada manusia; 

2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas – batas tertentu; 

3. Kekuatan penggerak ekonomi islam adalah kerjasama; 

4. Ekonomi islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh 

segelintir orang saja; 

5. Ekonomi islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunannya 

direncanakan untuk kepentingan orang banyak; 

6. Seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari penentuan di akhirat nanti; 

7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab); dan  

8. Islam melarang riba dalam segala bentuk. 

Sistem ekonomi islam mengedepankan lima nilai sekaligus yaitu: 

kesatuan, keseimbangan, kebebasan, keadilan dan tanggung jawab (Hamid, 2009) 

dalam Suharto (2010;99). Dengan demikian, praktik bisnis dalam kerangka CSR 

Islami mencakup serangkaian kegiatan bisnis dalam berbagai bentuknya. 

Meskipun tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang, jasa serta profitnya, namun 

cara – cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya, dibatasi oleh aturan 

halal dan haramnya sesuai syariah.  

Etika bisnis islami sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah 

188 : 

Artinya:  ―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 
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memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan 

(jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui (Al Baqarah : 188)” 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) Islami bertujuan menciptakan 

kebajikan yang dilakukan bukan melalui aktivitas – aktivitas yang bersifat ribawi, 

melainkan yang berupa zakat, infaq, sedekah, dan waqaf yang disingkat menjadi 

Ziswaf. Infak dengan sesuatu yang dicintai merupakan syarat untuk mencapai 

kebajikan. Seperti firman Allah dalam Surah Ali Imran Ayat 92 : 

Artinya:  “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 

sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan 

apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah 

mengetahuinya (Ali Imran;92). 

 

Dalam konteks ini, maka CSR dalam perspektif Islam adalah praktik bisnis 

yang memiliki tanggung jawab etis secara islami. Perusahaan memasukan norma-

norma agama islam yang ditandai dengan adanya komitmen ketulusan dalam 

menjaga kontrak sosial di dalam operasinya. Dengan demikian, praktik bisnis 

dalam kerangka CSR Islami mencakup serangkaian kegiatan bisnis dalam 

bentuknya. Meskipun tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang, jasa serta 

profitnya, namun cara-cara untuk memperoleh dan pendayagunaannya dibatasi 

oleh aturan halal dan haram oleh syariah (Suharto,2010). CSR dalam perspektif 

Islam menurut AAOIFI yaitu segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial 

Islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika, dan 

discretionary responsibilities sebagai lembaga fianansial intermediari baik bagi 

individu maupun institusi (Rizkiningsing,2012). 
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Menurut Islam, CSR yang dilakukan harus bertujuan untuk menciptakan 

kebajikan yang dilakukan bukan melalui aktivitas-aktivitas yang mengandung 

unsur riba, melainkan dengan praktik yang diperintahkan Allah berupa zakat, 

infak, sedekah, dan wakaf. CSR juga harus mengedepankan nilai kedermawanan 

dan ketulusan hati (Suharto,2010). 

CSR Islami pada intinya mengedepankan kedermawanan dan ketulusan 

hati. Rasulullah Saw bersabda, ―memenuhi keperluan seorang mukmin lebih 

Allah cintai daripada melakukan dua puluh kali haji dan pada setiap hajinya 

menginfakkan ratusan ribu dirham atau dinar.‖ Maka CSR Islami pada hakikatnya 

mengedepankan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada syariah. CSR 

Islami memberi petunjuk bahwa anggaran CSR yang harus dialokasikan 

perusahaan sekurang – kurangnya sebesar 2,5% dari laba bersih perusahaan 

Suharto (2010;102). 

Selain itu, pelaksanaan CSR dalam Islam juga merupakan salah satu upaya 

mereduksi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan 

mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga keseimbangan distribusi 

kekayaan di masyarakat. Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua 

anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada 

segelintir orang (Yusanto dan Yunus, 2009:165-169). Allah Berfirman : 

“....supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara 

kamu...”  (QS. Al hasyr: 7). 

Praktik CSR dalam Islam menekankan pada etika bisnis islami. 

Operasional  perusahaan harus terbebas dari berbagai modus praktik korupsi (fight 
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agains corruption) dan memberi jaminan layanan maksimal sepanjang ranah 

operasionalnya,  termasuk layanan terpercaya bagi setiap produknya (provision 

and development of safe and reliable products).  Hal ini yang secara tegas 

tercantum dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman: “.... Maka sempurnakanlah 

takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-

barang takaran dan timbangannya,....‖ (QS. al-A‘raf ayat 85). 

Selain menekankan pada aktivitas sosial di masyarkat, Islam juga 

memerintahkan praktik CSR pada lingkungan. Lingkungan dan pelestarianya 

merupakan salah satu inti ajaran Islam. Prinsip-prinsip mendasar yang membentuk 

filosofi kebajikan lingkungan yang dilakukan secara holistik oleh Nabi Muhamad 

SAW adalah keyakinan akan adanya saling ketergantungan di antara makhluk 

ciptaan Allah. Karena Allah SWT menciptakan alam semesta ini secara terukur, 

baik kuantitatif maupun kualitatif (lihat QS. Al Qamar: 49) dan dalam kondisi 

yang seimbang (QS. Al hadid:7). Sifat saling ketergantungan antara makhluk 

hidup adalah sebuah fitrah dari Allah SWT. Dari prinsip ini maka konsekuensinya 

adalah jika manusia merusak atau mengabaikan salah satu bagian dari ciptaan 

Allah SWT, maka alam secara keseluruhan akan mengalami penderitaan yang 

pada akhirnya juga akan merugikan manusia (Sharing,2010). Allah SWT 

berfirman: “telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian 

dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar.” 

(QS. Ar Rum:41) 
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Dari penjelasan diatas menunjukan bahwa Islam telah mengatur dengan 

begitu jelas tentang prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam CSR, padahal 

isu CSR baru dimulai pada abad ke-20. Bahkan dalam berbagai code of conduct 

yang dibuat oleh beberapa lembaga, Islam telah memberikan penjelasan terlebih 

dahulu. Misalnya, dalam draft ISO 26000,  Global Reporting Initiatives  (GRI),  

UN Global Compact, International Finance Corporation  (IFC), dan lainnya telah 

menegaskan  berbagai instrumen indikator bagi pelaksanaan komitmen CSR 

perusahaan  demi pemenuhan target pembangunan berkelanjutan—seperti isu 

lingkungan  hidup, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, perlindungan 

konsumen, tata kelola perusahaan, praktik operasional yang adil, dan 

pengembangan masyarakat.  Dan bila ditilik lebih lanjut, sebenarnya prinsip-

prinsip tersebut merupakan representasi berbagai komitmen yang dapat bersinergi 

dengan pengamalan prinsip kehidupan Islami (Sampurna, 2007 dalam Gustani, 

2012 ).  

 

 

 


