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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terkait CSR salah satunya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Sari (2014) dengan hasil bahwa pengungkapan tanggung jawab 

sosial (CSR) yang dilakukan oleh Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk dan Timah 

(Persero) Tbk telah sesuai dengan ketentuan pengungkapan GRI 3.1. dengan 

pengungkapan tiap indikator kinerja dan rata-rata pengungkapan telah melebihi 

75%, namun pengungkapan pada masing-masing indikator belum rinci. 

Pada penelitian Muhammadinah (2016) dinyatakan bahwa CSR 

berdasarkan GRI pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia belum lengkap, 

hal ini disebabkan karena adanya beberapa item yang memang tidak mungkin 

dipenuhi oleh industri perbankan khususnyan perbankan syariah. Secara umum 

item-item yang banyak dipublikasikan oleh perbankan meliputi; bidang ekonomi 

dan bidang tenaga kerja. Kemudian item-item yang jarang dipublikasikan 

meliputi; bidang lingkungan, bidang human resources, bidang sosial, dan bidang 

produk. 

Pada penelitian Sari (2014) diketahui bahwa pengungkapan CSR yang 

dilakukan oleh PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan PT Timah (Persero) Tbk telah 

diungkapkan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan GRI 3.1. Setiap indikator 

kinerja dan pengungkapan rata-rata sudah melebihi 75%. Namun pengungkapan 

indikator pada masing-masing aspeknya masih belum rinci. 
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Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Gustian and Faisal (2015) dalam 

Jurnal Of Accounting Volume 4 Nomor 4 tahun 2015 yang berjudul “Analisis 

Perbandingan Penggunaan GRI Indeks dan ISR Indeks Dalam Pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perbankan Indonesia Tahun 2010-2013” 

dengan menggunakan Uji Mann-Whitney /Wilcoxon menyatakan bahwa luas 

pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah yang menggunakan 

Indeks ISR lebih baik dibandingkan luas pengungkapan tanggung jawab sosial 

perbankan konvensional yang menggunakan Indeks GRI. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Corporate Social Responsibility 

CSR merupakan suatu proses pengukuran, pencatatan, pelaporan, dan 

pengungkapan informasi terkait dampak sosial dan lingkungan dari tindakan-

tindakan ekonomi perusahaan terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam 

masyarakat atau yang menjadi stakeholder perusahaan (Lako, 2011: 11). Dalam 

penelitian Khusnul Fauziah dan Prabowo Yudho J. (2013) dijelaskan  bahwa CSR 

adalah suatu komitmen berkelanjutan oleh perusahaan untuk bertindak etis dan 

memberikan kontribusi kepada perkembangan ekonomi dari komunitas di daerah 

tersebut maupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup 

pekerja dan keluarganya.  

Solihin (2009:15-33) konsep tanggung jawab sosial perusahaan tidak 

terlepas dari konteks waktu pada saat konsep ini berkembang dan berbagai faktor 

yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal perusahaan yang 
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memengaruhi perkembangan konsep CSR. Terdapat tiga periode penting dalam 

perkembangan konsep CSR, adalah sebagai berikut. 

Yang pertama adalah konsep CSR di era tahun 1950-1960. Konsep awal 

CSR dikemukakan oleh Howard R. Bowen  yang memberi landasan awal bagi 

pengenalan kewajiban pelaku bisnis untuk menetapkan tujuan bisnis yang selaras 

dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Kemudian Keith Davis mengemukakan 

beberapa argumen tentang CSR yang menegaskan bahwa adanya tanggung jawab 

sosial perusahaan di luar tanggung jawab ekonomi semata-mata. Argumen Davis 

menjadi sangat relevan karena pada masa tersebut, pandangan mengenai 

tangggung jawab sosial perusahaan masih sangat didominasi oleh pemikiran para 

ekonom klasik.  

Pada saat itu, ekonom klasik memandang para pelaku bisnis memiliki 

tanggung jawab sosial apabila mereka berusaha menggunakan sumber daya yang 

dimiliki perusahaan seefisien mungkin untuk menghasilkan barang dan jasa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat pada kisaran harga yang terjangkau oleh masyarakat 

konsumen, sehingga masyarakat bersedia membayar harga tersebut. Bila hal 

tersebut berjalan dengan baik, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan 

maksimum sehingga perusahaan bisa melanjutkan tanggung jawab sosialnya 

kepada masyarakat (yakni menghasilkan barang pada tingkat harga yang rasional, 

menciptakan lapangan kerja, memberikan keuntungan bagi faktor-faktor produksi, 

serta member kontribusi pada pemerintah melalui pembayaran pajak).  

Kemudian Davis memperkuat  argumennya dengan menyatakan bahwa 

tanggung jawab sosial para pelaku bisnis akan sejalan dengsn kekuasaan sosial 
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yang mereka miliki, oleh karenanya bila pelaku usaha mengabaikan tanggung 

jawab sosialnya maka hal ini bisa mengakibatkan merosotnya kekuatan sosial 

perusahaan.  

Konsep CSR yang kedua di era tahun 1970-1980. Terdapat beberapa faktor 

yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan konsep CSR pada era tahun 

1970-1980-an. Pertama, periode awal tahun 1970-an merupakan periode 

berkembangnya pemikiran mengenai manajemen para pemangku kepentingan. 

Hasil-hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh Freeman maupun Donaldson 

dan Preston menunjukkan perlunya perusahaan untuk memerhatikan kepentingan 

para pemangku kepentingan dalam keputusan-keputusan perusahaan yang akan 

memberikan dampak terhadap para pemangku kepentingan.  

Kedua, perusahaan yang melaksanakan program CSR pada periode 1970-

1980 mulai mencari model CSR yang dapat mengukur dampak pelaksanaan CSR 

oleh perusahaan terhadap masyarakat serta sejauh mana pelaksanaan CSR sebagai 

suatu investasi sosial memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja keuangan 

perusahaan. Kebutuhan ini telah mendorong lahirnya konsep corporate social 

performance sebagai penyempurnaan atas konsep CSR sebelumnya. 

Ketiga, periode tahun 1980-an merupakan periode tumbuh dan 

berkembangnya perusahaan multinasional (multinational corporation-MNC). 

Para MNC beroperasi di berbagai Negara yang memiliki ketentuan hukum dan 

undang-undang yang berbeda dengan hukum dan undang-undang di Negara asal 

perusahaan MNC. Sebagai konsekuensinya, perusahaan MNC harus berusaha 

untuk menjadi warga negara yang baik di setiap Negara di mana MNC tersebut 



10 
 

 

beroperasi, agar memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan.Kondisi 

ini memunculkan varians baru konsep CSR yang disebut dengan corporate 

citizenship. Konsep corporate citizenship merupakan perluasan dari konsep 

citizenship yang berarti keanggotaan seseorang dalam suatu komunitas. 

Konsep CSR di era tahun 1990-an sampai dengan saat ini. Pada tahun 1987, 

The World Commission on Environment and Development yang lebih dikenal 

dengan The Brundtland Commission mengeluarkan laporan yang dipublikasikan 

oleh Oxford University Press berjudul “Our Common Future”. Poin penting 

dalam laporan ini adalah memperkenalkannya konsep pembangunan 

berkelanjutan (sustainability development) yaitu pembangunan yang dapat 

memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi 

yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka. 

2. Manfaat Melaksanakan CSR 

Dalam penelitian Fauziah (2013) disebutkan bahwa ada empat manfaat yang 

akan diterima ketika CSR dilaksanakan baik manfaat untuk perusahaan, 

masyarakat, lingkungan maupun Negara.  

Manfaat yang akan diperoleh bagi perusahaan jika melakukan CSR adalah 

keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan 

mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas, lebih mudah mendapat akses 

terhadap modal, dapat mempertahankan SDM (sumber daya manusia) yang 

berkualitas, dan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang 

kritis dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko. 
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Manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat ketika CSR dilaksanakan 

adalah terserapnya warga sekitar menjadi tenaga kerja, meningkatkan kualitas 

sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan 

perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Praktek CSR akan menghargai 

tradisi dan budaya masyarakat setempat. 

Ketika perusahaan melaksanakan CSR maka perusahaan akan mencegah 

eksploitasi terhadap sumber daya alam secara berlebihan, turut serta dalam 

menjaga lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan turut terlibat 

memengaruhi lingkungannya. Sedangkan bagi Negara dengan adanya praktik 

CSR akan mencegah malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat Negara 

yang memicu tingginya korupsi. Selain itu Negara akan menikmati pendapatan 

pajak yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh perusahaan.  

3. Motif Perusahaan Melakukan CSR 

Menurut Wibisono (2007:78) perusahaan melakukan tanggung jawab 

sosial (CSR) memiliki berbagai motif antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan. 

Perbuatan destruktif akan menurunkan reputasi perusahaan. Begitupun 

sebaliknya, kontribusi positif akan mendongkrak reputasi perusahaan. 

Inilah yang menjadi modal non-financial utama bagi perusahaan dan bagi 

stakeholders-nya yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk dapat 

tumbuh secara berkelanjutan. 

b. Layak mendapatkan social licence to operate. Masyarakat sekitar 

perusahaan merupakan komunitas utama perusahaan. Ketika mereka 
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mendapatkan benefit dari keberadaan perusahaan, maka pasti dengan 

sendirinya mereka ikut merasa memiliki perusahaan. Sebagai imbalan 

yang diberikan ke perusahaan paling tidak adalah keleluasaan perusahaan 

untuk menjalankan roda bisnisnya di wilayah tersebut. Jadi program CSR 

diharapkan menjadi bagian dari asuransi sosial (social insurance) yang 

akan menghasilkan harmoni dan persepsi positif dari masyarakat terhadap 

eksistensi perusahaan. 

c. Mereduksi risiko bisnis perusahaan. Perusahaan pasti menyadari bahwa 

kegagalan untuk memenuhi ekspektasi stakeholders akan menjadi bom 

waktu yang dapat memicu risiko yang tidak diharapkan. Bila itu terjadi, 

maka disamping menanggung opportunity loss, perusahaan juga harus 

mengeluarkan biaya yang mungkin berlipat besarnya dibandingkan biaya 

untuk mengimplementasi CSR. 

d. Melebarkan akses sumber daya. Track record yang baik dalam 

pengelolaan CSR merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang 

dapat membantu untuk memuluskan jalan menuju sumber daya yang 

diperlukan perusahaan. 

e. Membentangkan akses menuju market. Investasi yang ditanamkan untuk 

program CSR ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang 

pasar yang terbuka lebar. Termasuk didalamnya akan memupuk loyalitas 

konsumen dan menembus pangsa pasar baru. 

f. Mereduksi biaya. Banyak contoh yang dapat menggambarkan keuntungan 

perusahaan yang di dapat dari penghematan biaya yang merupakan buah 
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dari implementasi dari penerapan program tanggung jawab sosialnya. 

Contohnya adalah upaya untuk mereduksi limbah melalui proses ricycle 

atau daur ulang ke dalam siklus produksi. 

g. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders. Implementasi program CSR 

tentunya akan menambah frekuensi komunikasi dengan stakeholders. 

Nuansa seperti itu dapat membentangkan karpet merah bagi terbentuknya 

trust kepada perusahaan. 

h. Memperbaiki hubungan dengan regulator. Perusahaan yang menerapkan 

program CSR pada dasarnya merupakan upaya untuk meringankan beban 

pemerintah sebagai regulator. Sebab pemerintahlah yang menjadi 

penanggungjawab utama untuk mensejahterakan masyarakat dan 

melestarikan lingkungan. Tanpa bantuan dari perusahaan, umumnya 

terlalu berat bagi pemerintah untuk menanggung beban tersebut. 

i. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Kesejahteraan yang 

diberikan para pelaku CSR umumnya sudah jauh melebihi standar normati 

kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan. Oleh karenanya wajar 

bila karyawan menjadi terpacu untuk meningkatkan kinerjanya. 

j. Peluang mendapatkan penghargaan. Banyak reward ditawarkan bagi 

penggiat CSR, sehingga kesempatan untuk mendapatkan penghargaan 

mempunyai kesempatan yang cukup tinggi. 

4. Pentingnya Perusahaan Melaksanakan CSR 
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Berikut merupakan teori-teori yang menekankan akan pentingnya perusahaan 

peduli dan melaksanakan CSR secara tepat, sungguh-sungguh, dan konsisten. 

Setidaknya ada lima dasr teoritis yaitu sebagai berikut (Lako, 201:5-6). 

Pertama, teori stakeholder. Teori ini menyatakan bahwa kesuksesan dan hidup 

matinya suatu perusahaan sangat tergantung pada kemampuannya 

menyeimbangkan beragam kepentingan dari para stakeholder atau pemangku 

kepentingan. Jika mampu, maka perusahaan bakal meraih dukungan yang 

berkelanjutan dan menikmati pertumbuhan pangsa pasar, penjualan, serta laba. 

Dalam perspektif teori stakeholder inti perusahaan yang harus diperhatikan. 

Kedua, teori legitimasi (legitimacy theory). Dalam perspektif teori 

legitimasi, perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki relasi sosial yang erat 

karena keduanya terikat dalam suatu “social contract”. Teori kontrak sosial 

menyatakan bahwa keberadaan perusahaan dalam suatu area karena didukung 

secara politis dan dijamin oleh regulasi pemerintah serta parlemen yang juga 

merupakan representasi dari masyarakat. Dengan demikian, ada kontrak sosial 

secara tidak langsung antara perusahaan dan masyarakat di mana masyarakat 

member costs dan benefits untuk keberlanjutan suatu korporasi. Karena itu, CSR 

merupakan suatu kewajiban asasi perusahaan yang tidak bersifat suka rela. 

Ketiga, teori sustainabilitas korporasi (corporate sustainability theory). 

Menurut teori ini, agar bisa hidup dan tumbuh secara berkelanjutan korporasi 

harus mengintegrasikan tujuan bisnis dengan tujuan sosial dan ekologi secara 

utuh. Pembangunan bisnis harus berlandaskan pada tiga pilar utama yaitu 

ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpadu, serta tidak mengorbankan 
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kepentingan generasi-generasi berikutnya untuk hidup dan memenuhi 

kebutuhannya. Dalam perspektif teori corporate sustainability, masyarakat dan 

lingkungan adalah pilar dasar dan utama yang menentukan keberhasilan bisnis 

suatu perusahaan sehingga harus selalu diproteksi dan diberdayakan. 

Keempat, teori political economy. Menurut teori ini, domain ekonomi tidak 

dapat diisolasikan dari lingkungan di mana transaksi-transaksi ekonomi 

dilakukan. Laporan keuangan (ekonomi) perusahaan merupakan dokumen sosial 

dan politik serta juga dokumen ekonomi. Karena tidak dapat diidolasikan dari 

masyarakat dan lingkungan, perusahaan wajib memperhatikan dan melaksanakan 

CSR. 

Kelima, teori keadilan. Menurut teori ini dalam sistem kapitalis pasar bebas 

laba/rugi sangat tergantung pada the unequal rewards and privileges yang 

terdapat dalam laba dan kompensasi. Laba/rugi mencerminkan ketidakadilan 

antarpihak yang dinikmati atau diderita suatu perusahaan. Karena itu, perusahaan 

harus adil terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya yang sudah turut 

menanggung dampak eksternalitas perusahaan melalui program-program CSR. 

5. Global Reporting Initiative

Semakin banyak perusahaan dan organisasi lain yang ingin membuat 

operasional mereka berkelanjutan. Selain itu, harapan bahwa keuntungan yang 

diperoleh dalam jangka panjang harus selaras dengan keadilan sosial dan 

melindungi lingkungan menjadi semakin penting. Harapan-harapan ini 

semakin meningkat dan intensif sejalan dengan kebutuhan untuk mencapai 
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ekonomi yang benar-benar berkelanjutan dipahami oleh perusahaan serta para 

pemodal, pelanggan dan pemangku kepentingan organisasi (GRI, 2013). 

Pelaporan keberlanjutan membantu organisasi untuk menetapkan tujuan, 

mengukur kinerja, dan mengelola perubahan dalam rangka membuat operasi 

mereka lebih berkelanjutan. Sebuah laporan keberlanjutan menyampaikan 

pengungkapan tentang dampak organisasi-baik itu positif atau negatif 

terhadap lingkungan, masyarakat dan ekonomi. Dalam upaya 

mewujudkannya, pelaporan keberlanjutan membuat yang abstrak menjadi 

nyata dan konkret, sehingga membantu dalam pemahaman dan pengelolaan 

dampak dari pengembangan keberlanjutan terhadap kegiatan dan strategi 

organisasi (GRI, 2013). 

Tujuan G4 pembaruan yang keempat adalah sederhana, membantu pelapor 

menyusun laporan keberlanjutan atas hal-hal yang penting, berisikan 

informasi berharga tentang isu-isu organisasi yang paling kritikal terkait 

keberlanjutan, dan menjadikan pelaporan keberlanjutan yang seperti demikian 

sebagai praktik standar (GRI, 2013). 

G4 memberikan penekanan lebih besar atas kebutuhan organisasi tentang 

focus dalam proses pelaporan dan laporan final yang berisi topik-topik yang 

bersifat material bagi binsis dan pemangku kepentingan utama mereka. Focus 

pada materialitas ini akan menjadikan laporan tersebut lebih relevan, lebih 

kredibel, dan lebih ramah pengguna. Pada gilirannya, hal ini akan 

memungkinkan organisasi memberikan informasi secara lebih baik kepada 

pasar dan masyarakat mengenal masalah-masalah keberlanjutan (GRI, 2013). 


