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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

  Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengungkapan Corporate Social 

Responsibility dipengaruhi oleh banyak faktor, dimana faktor tersebut dapat 

diindikasikan dari karakteristik perusahaan. Dari penelitian terdahulu juga dapat 

diketahui bahwa pengungkapan Corporate Social Responsibility masih bersifat 

sukarela atau Voluntary Disclousure, hal ini karena belum kuatnya peraturan yang 

mewajibkan perusahaan untuk melaporkan dan mengungkapkan Corporate Social 

Responsibility dan laporan tahunan perusahaan (Wakid., dkk, 2012:45).  

  Rusmadi dan Ahmad Zaini (2006) menyatakan, bahwa Corporate Social 

Responsibilty sebagai tanggung jawab sosial yang dilaksanakan perusahaan haruslah 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Program Corporate 

Social Responsibilty yang dilaksanakan oleh perusahaan sejauh mungkin diselaraskan 

dan disinergikan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.  

  Sri Rokhlinasari (2007) menyatakan, bahwa perusahaan yang memiliki kualitas 

yang tinggi cenderung menggunakan akuntansi sosial dan lingkungan perusahaan 

sebagai pengalihan dari pelaporan keuangan tradisional serta menunjukkan bahwa niali 

pasar perusahaan dalam posisi yang baik. Perusahaan yang melakukan pengungkapan 

informasi tanggung jawab sosial memiliki tujuan untuk membangun image positif 

terhadap perusahaan dan mendapatkan perhatian masyarakat.  

  Ahmad Badjuri (2011) menyatakan, bahwa faktor-faktor pengungkapan 

Corporate Social Responsibilty diproksikan melalui faktor-faktor fundamental 

perusahaan yang terdiri dari likuiditas, laverage, profitabilitas, presentase saham 
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publik, dan ukuran perusahaan. Variabel profitabilitas, size, dan dewan komisaris. 

Independen yang berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibilty 

pada level siginifikan 5%, sedangkan variabel lain tidak berpengaruh pada siginifikan 

5%.   

  Wibisono (2013) menyatakan, bahwa Corporate Social Responsibilty 

merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan 

memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat atau 

masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta 

keluarganya. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki manfaat bagi 

perusahaan, masyarakat, lingkungan, negara, dan para pemangku kepentingan lainnya.  

  Nuwantara (2014) menyatakan, bahwa tindakan perusahaan yang bertujuan 

pada kebersamaan organisasi dan masyarakat dalam  mendapatkan keuntungan 

kemudian menjadi konsep Corporate Social Responsibilty. Dengan kata lain, 

Corporate Social Responsibilty adalah pengaturan praktek manajemen yang 

memastikan perusahaan untuk memaksimalkan dampak positif dalam operasinya pada 

masyarakat. Corporate Social Responsibility adalah mekanisme bagi suatu perusahaan 

untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan sosial kedalam 

operasinya dan interaksinya dengan stakeholder, yang melebihi tanggung jawab sosial 

di bidang hukum. 

  Anggara (2015) menyatakan, bahwa peranan Corporate Social Responsibilty 

dapat meningkatkan kinerja keuangan suatu perusahaan yang telah melakukan kegiatan 

Corporate Social Responsibilty karena perusahaan yang telah memberikan informasi 

mengenai aspek sosial lingkungan dan keuangan secara sekaligus tentu menggunakan 

aspek-aspek tersebut ke dalam strategi dan operasi perusahaan, sehingga faktor-faktor 

yang mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dapat menjadi bahan masukan dalam 
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rangka pengambilan keputusan oleh investor. Oleh karena itu perusahaan dapat 

menggunakan Corporate Social Responsibilty sebagai salah satu keunggulan 

kompetitifnya. 

  Weny Putri (2016) menyatakan, bahwa pengungkapan Corporate Social 

Responsibilty dari seluruh dimensi (ekonomi, lingkungan, sosial praktik tenaga kerja, 

hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk) dijadikan variabel 

independen utama, sedangkan variabel ukuran perusahaan, leverage, dan 

pengungkapan media dijadikan sebagai alat bantu untuk melihat pengaruh 

pengungkapan Corporate Social Responsibilty terhadap kinerja keuangan perusahaan.  

  Penelitian-penelitian sebelumnya yang dikemukakan di atas memiliki 

persamaan dan perbedaan. Persamaannya antara lain semua penelitian menggunakan 

dekriptif kualitatif dalam penelitiannya, dan perusahaan memiliki tujuan untuk 

membangun image positif, baik bagi perusahaan maupun masyarakat. Dari ketujuh 

penelitian tersebut tidak hanya mempunyai persamaan, tetapi juga mempunyai 

perbedaan antara lain perusahaan menggunakan pengungkapan media sebagai alat 

bantu untuk melihat kinerja keuangan perusahaan, dan ada juga perusahaan tidak 

menggunakan pengungkapan media tersebut.  

B. Tinjauan Pustaka  

B.1. Teori Umum 

B.1.1. Pengertian Pengungkapan  

  Pengungkapan (Disclosure) adalah informasi yang diberikan oleh perusahaan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai keadaan perusahaan. 

Pengungkapan atas informasi yang diberikan sebagai lampiran pada laporan keuangan 

sebagai tambahan. Informasi ini menyediakan penjelasan yang lebih lengkap mengenai 
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posisi keuangan, hasil operasi, dan kebijakan perusahaan (Siegel dan Shim, 1994). 

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. 

Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu 

penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan (Suwardjono, 

2008). 

B.1.2. Fungsi dan Tujuan Pengungkapan 

  Dalam buku Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan (Suwardono, 

2008) menyatakan bahwa secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan 

informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk 

melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Dalam 

implementasinya, investor dan kreditor bervariasi dalam hal kecanggihannya 

(sophistication). Hal ini dikarenakan pasar modal merupakan sarana utama pemenuhan 

dana dari masyarakat, sehingga pengungkapan dapat diwajibkan untuk melindungi 

(protective), informatif (informative), dan melayani kebutuhan khusus (differential). 

1. Tujuan Melindungi 

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup 

canggih sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan 

informasi yang mereka tidak mungkin meperolehnya atau tidak mungkin mengolah 

informasi untuk menangkap substansi ekonomi yang melandasi suatu pos statemen 

keuangan. Dengan kata lain, pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi 

perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka (unfair). Dengan 

tujuan ini, tingkat dan volume pengungkapan akan menjadi tinggi. 

 

 



10 
 

2. Tujuan Informatif 

Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah 

jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian, pengungkapan 

diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan 

pengambilan keputusan pemakai tersebut.  

3. Tujuan Kebutuhan Khusus 

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan 

informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang 

dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan 

pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas 

berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan 

secara rinci. 

Disisi lain, dalam buku Accounting Theory, Riahi dan Belkaoui (2006) 

menjelaskan bahwa tujuan dari pengungkapan diantaranya: 

1. Untuk memberikan informasi yang akan membantu investor dan 

kreditor menilai resiko dan potensial dari hal-hal yang diakui dan tidak 

diakui. 

2. Untuk membantu para investor menilai pengembalian dari investasi 

mereka.  

B.1.3. Luas Pengungkapan 

  Luas pengungkapan berkaitan dengan masalah seberapa banyak informasi yang 

harus diungkapkan, disebut dengan tingkat pengungkapan Evans (2003) dalam 

Suwardjono (2008) mengidentifikasikan tiga pengungkapan yang dilakukan 

perusahaan, yaitu: 
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1. Pengungkapan Cukup (Adequate Disclosure) 

Adequate Disclosure merupakan konsep yangs sering digunakan, yaitu 

pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku 

sehingga angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan 

benar oleh investor.  

2. Pengungkapan Wajar (Fair Disclosure) 

Fair Disclosure secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar 

memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan 

dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.  

3. Pengungkapan Penuh (Full Disclosure) 

Full Disclosure menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang 

diungkap secara relevan. Scott (1997) dalam Suwardjono (2008) 

menunjukkan dua manfaat pengungkapan penuh yang dapat dicapai 

secara simultan, yaitu terdapat kemungkinan investor membuat 

keputusan investasi menajdi lebih baik dan meningkatkan kemampuan 

pasar  modal untuk investasi langsung yang paling produktif. 

B.1.4. Sifat Pengungkapan 

Sifat pengungkapan yang dilakukan perusahaan terbagi menjadi dua, yakni 

pengungkapan sukarela (Voluntary Disclosure) dan pengungkapan wajib 

(Discretionary Disclosure). Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang 

dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan 

badan pengawas. Sebaliknya, pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang 

dilakukan perusahaan atas apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan 

badan pengawas. 
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Suwardjono (2008) mengungkapkan bahwa teori persignalan (Signaling 

Theory) melandasi pengungkapan sukarela. Manajemen selalu berusaha untuk 

mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati oleh 

investor dan pemegang saham khususnya kalau informasi tersbut merupakan berita 

baik. Manajemen juga berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan 

kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak 

diwajibkan.  

B.1.5. Metode Pengungkapan 

  Metode pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis 

informasi disajikan kepada pemakai dalam satu perangkat statemen keuangan beserta 

informasi lain yang berfaut (Suwardjono, 2008). Informasi dapat disajikan dalam 

pelaporan keuangan diantaranya sebagai: pos statemen keuangan, catatan kaki (catatan 

atas statemen keuangan), penggunaan istilah teknis (terminologi), penjelasan dalam 

kurung, lampiran, penjelasan auditor dalam laporan auditor, dan komunikasi 

manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi.  

B.2 Teori Khusus 

 B.2.1. Pengertian Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Reponsibility(CSR) adalah bentuk pertanggungjawaban 

perusahaan terhadap lingkungan sekitar, sederhananya bahwa setiap bentuk perusahaan 

mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan lingkungan sekitarnya melalui 

program-program sosial, yang ditekankan adalah program pendidikan dan lingkungan. 

Definisi Corporate Social Responsibilty menurut World Business Council on 

Sustainable Development adalah komitmen dari bisnis atau perusahaan untuk 

berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, 
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seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan 

masyarakat luas. Wacana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social 

Responsibility) yang kini menjadi isu sentral yang semakin populer dan bahkan 

ditempatkan pada posisi yang penting, karena itu kian banyak pula kalangan dunia 

usaha dan pihak-pihak terkait mulai merespon wacana ini, tidak sekedar mengikuti tren 

tanpa memahami esensi dan manfaatnya. 

Menurut Kotler dan Nancy (2005) Corporate Social Responsibility (CSR) 

didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan 

komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber 

daya perusahaan. Menurut CSR Forum (Wibisono, 2007) Corporate Social 

Responsibility (CSR) didefinisikan sebagai bisnis yang dilakukan secara transparan dan 

terbuka serta berdasarkan pada nilai-nilai moral dan menjunjung tinggi rasa hormat 

kepada karyawan, komunitas dan lingkungan. Contoh bentuk tanggungjawab itu 

bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak 

tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk 

desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, 

khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. 

B.2.2. Keuntungan Corporate Social Responsibility 

Keuntungan Corporate Social Responsibilty. antara lain : 

a. Layak mendapatkan Social Licence to Operate 

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 
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perusahaan adalah keleluasaan untuk menjalankan roda bisnisnya di 

kawasan tersebut. 

b. 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 

Social Responsibility. Oleh karena itu, pelaksanaan Corporate Social 

Responsibility sebagai langkah preventif untuk mencegah memburuknya 

hubungan dengan stakeholders perlu mendapat perhatian. 

c. Melebarkan Akses Sumber Daya 

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.  

d. Membentangkan Akses Menuju Market 

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. 

e. Mereduksi Biaya 

Banyak contoh penghematan biaya yang dapat dilakukan dengan melakukan 

Corporate Social Responsibility. Misalnya dengan mendaur ulang limbah 

pabrik ke dalam proses produksi. Selain dapat menghemat biaya produksi, 



15 
 

juga membantu agar limbah buangan ini menjadi lebih aman bagi 

lingkungan. 

f. Memperbaiki Hubungan dengan Stakehoder 

Implementasi Corporate Social Responsibility akan membantu menambah 

frekuensi komunikasi dengan stakeholder, dimana komunikasi ini akan 

semakin menambah trust stakeholders kepada perusahaan. 

g. Memperbaiki Hubungan dengan Regulator 

Perusahaan yang melaksanakan Corporate Social Responsibility umumnya 

akan meringankan beban pemerintah sebagai regulator yang sebenarnya 

bertanggung jawab terhadap kesejahteraan lingkungan dan masyarakat. 

h. 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 bagi karyawan yang bekerja dalam 

perusahaan mereka sehingga meningkatkan motivasi kerja mereka. 

i. Peluang Mendapatkan Penghargaan 

Banyaknya penghargaan atau reward yang diberikan kepada pelaku 

Corporate Social Responsibility sekarang, akan menambah kans bagi 

perusahaan untuk mendapatkan award. 

B.2.3. Komponen utama Corporate Social Responsibility 

 Berdasarkan standar dari Bank Dunia, maka CSR meliputi beberapa 

komponen utama, diantaranya: 

a. Perlindungan lingkungan. 

b. Jaminan kerja. 
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c. Hak asasi manusia. 

d. Interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat. 

e. Standar usaha. 

f. Pasar. 

g. Pengembangan ekonomi dan badan usaha. 

h. Perlindungan kesehatan. 

i. Kepemimpinan dan pendidikan. 

j. Bantuan bencana kemanusiaan. 

B.2.4. Manfaat Corporate Social Responsibility 

Manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan CSR, baik bagi perusahaan sendiri, 

bagi masyarakat, bagi pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Wibisono 

(2007) menguraikan manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan CSR, diantaranya: 

1. Bagi perusahaan. Terdapat empat manfaat yang diperoleh perusahaan yaitu 

keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan 

mendapatkan citra positif dari masyarkat luas, perusahaan lebih mudah 

memperoleh akses terhadap modal, perusahaan dapat mempertahankan sumber 

daya manusia yang berkualitas, dan yang terakhir perusahaan dapat 

meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis dan 

mempermudah pengelolaan manajemen risiko. 

2. Bagi masyarakat. Praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah 

adanya perusahaan disuatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, 

meningkatkan kualitas sosial didaerah tersebut.  
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3. Bagi lingkungan. Praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas 

sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi 

dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya.  

4. Bagi negara. Praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut 

malapraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum 

yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan 

dari pajak yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh perusahaan.  

 Corporate Social Responsibilty akan lebih berdampak positif bagi masyarakat, 

sangat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga dan organisasi lain, terutama 

pemerintah. Studi Bank Dunia (Howard Fox, 2002) menunjukkan peran pemerintah 

yang terkait dengan Corporate Social Responsibilty meliputi pengembangan 

kebijakan yang menyehatkan pasar, keikutsertaan sumber daya, dukungan politik 

bagi pelaku Corporate Social Responsibilty, menciptakan insentif dan peningkatan 

kemampuan organisasi. Untuk Indonesia, bisa dibayangkan, pelaksanaan Corporate 

Social Responsibilty membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, 

dan jaminan ketertiban sosial. Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa 

harus melakukan regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini.  

 Di tengah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami Indonesia, 

pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui Corporate 

Social Responsibilty. Pemerintah bisa menetapkan bidang-bidang penanganan yang 

menjadi fokus, dengan masukan pihak yang kompeten. Setelah itu, pemerintah 

memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang 

mau terlibat dalam upaya besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses 

interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses 
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interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi atau pengancaman 

satu pihak terhadap yang lain. 

B.2.5. Fungsi Corporate Social Responsibility untuk perusahaan 

 Adapun fungsi Corporate Social Responsibility, yaitu: 

a. Meningkatkan citra perusahaan. 

Ketika memberikan tanggung jawab sosial yang baik, maka secara 

pandangan umum masyarakat juga akan lebih mengenal perusahaan 

tersebut. Dengan melakukan kegiatan CSR, konsumen dapat lebih 

mengenal perusahaan sebagai perusahaan yang selalu melakukan 

kegiatan yang baik bagi masyarakat.  

b. Memperkuat Brand perusahaan. 

Dengan adanya CSR tersebut, Brand perusahaan tersebut akan lebih 

kuat. Melalui kegiatan memberikan product knowledgekepada 

konsumen dengan cara membagikan produk secara gratis, dapat 

menimbulkan kesadaran konsumen akan keberadaan produk 

perusahaan sehingga dapat meningkatkan posisi brand perusahaan.  

c. Mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan. 

Perusahaan akan lebih optimal ketika adanya kerjasama dengan 

pemangku kepentingan, karena perusahaan tidak dapat berdiri sendiri 

atau individual, maka dari itu dibutuhkannya adanya relasi untuk 

mengembangkan kerjasama, seperti masyarakat. Dalam melaksanakan 

kegiatan CSR, perusahaan tentunya tidak mampu mengerjakan sendiri 

jadi harus dibantu dengan para pemangku kepentingan, seperti 

pemerintah daerah, masyarakat, dan universitas lokal. Maka perusahaan 
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dapat membuka relasi yang baik dengan pemangku kepentingan 

tersebut.  

d. Membedakan perusahaan dengan pesaingnya. 

Perusahaan akan menonjolkan keunggulan dengan kompetitor atau 

pesaingnya. Jika CSR dilakukan sendiri oleh perusahaan, perusahaan 

mempunyai kesempatan menonjolkan keunggulan komparatifnya 

sehingga dapat membedakannya dengan pesaing yang menawarkan 

produk atau jasa yang sama.  

e. Meningkatkan harga saham. 

Jika perusahaan mengaplikasikan CSRnya, maka akan berdampak 

kepada peningkatan harga saham tersebut. 

B.2.6. Mekanisme Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibiltymerupakan program yang sangat 

berguna bagi masyarakat maupun bagi perusahaan itu sendiri. Dimana bagi 

masyarakat program CSR ini akan membantu kesulitan-kesulitan yang mereka 

alami. Sedangkan bagi perusahaan, program CSR akan memberikan image 

perusahaan yang baik dimata konsumen dan masyarakat.  

Di Bank Syariah Mandiri, mempunyai program unggulan yang bernama 

Program LAZNAZ BSM. Program unggulan LAZNAS BSM terdiridari 3 jenis, 

yakni: 

a. Program Mitra Umat yang berfokus pada pemberdayaan umat 

melalui bantuan modal kerja yang disalurkan kepada pedagang kecil 

atau usaha kecil-mikro (UKM). Bila usaha sudah berkembang, 

maka dana tersebut akan digulirkan kembali kepada individu atau 
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pihak lain yang membutuhkan. Individu yang sudah berhasil 

mengembangkan usahanya wajib menjadi pembayar zakat 

(Muzakki). 

b. Program Didik Umat yang berfokus kepada penyaluran bantuan 

biaya pendidikan atau beasiswa kepada anak-anak kaum dhuafa 

atau yang berhak menerima zakat agar bias melanjutkan sekolah. 

c. Program Simpati Umat yang berfokus pada kegiatan yang bersifat 

Charity diantaranya bantuan atau dana zakat yang digulirkan secara 

langsung kepada golongan yang berhak menerima zakat,  maupun 

masyarakat yang tidak memiliki   biaya untuk berobat atau korban 

bencana alam. 

B.2.7. Klasifikasi Corporate Social Responsibility 

  Menurut Kotler dan Lee (2005), terdapat enam alternatif program 

CSR, diantaranya: 

a. Cause Promotions. 

Perusahaan yang menggunakan jenis program CSR Cause Promotions 

menyediakan sejumlah dana sebagai bentuk kontribusi CSR atau sumber 

daya lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu 

masalah sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari 

masyarakat, atau dalam rangka merekrut relawan untuk mendukung masalah 

sosial tersebut. 

b. Cause Related Marketing. 

Perusahaan yang mengimplementasikan CSR dengan jenis program Cause 

Related Marketingberkomitmen untuk menyumbangkan presentase tertentu 
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dari penghasilannya untuk kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan 

produk.  

c. Corporate Social Marketing. 

Dalam program Corporate Social Marketing, perusahaan mengembangkan 

dan melaksanakan kampanye untuk merubah perilaku masyarakat dengan 

tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga 

kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Kampanye Corporate Social Marketinglebih banyak terfokus 

untuk mendorong perubahan perilaku yang berkaitan dengan beberapa isu 

yakni isu kesehatan, perlindungan terhadap kecelakaan atau kerugian, 

lingkungan serta keterlibatan masyarakat (Kotler dan Solihin, 2009). 

d. Corporate Philanthropy. 

Corporate Philanthropyadalah tindakan perusahaan untuk memberikan 

kembali kepada masyarakat sebagian dari kekayaannya sebagai ungkapan 

terima kasih atas kontribusi masyarakat. Perusahaan dengan program 

Corporate Philanthropymemberikan kontribusi langsung secara cuma-

cuma (Charity) dalam bentuk hibah tunai, sumbangan, dan sejenisnya 

(Kotler, 2005). 

e. Community Volunteering. 

Melalui program Community Volunteering, perusahaan mendukung serta 

mendorong para karyawan, para pemegang franchise atau rekan pedagang 

eceran untuk menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu 

organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menajdi 

sasaran program. Keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan melalui 

kegiatan Community Volunteeringadalah terciptanya hubungan yang tulus 
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antara perusahaan dengan komunitas, memberikan kontribusi terhadap 

pencapain tujuan perusahaan serta meningkatkan kepuasan dan motivasi 

karyawan.   

f. Socially Responsible Business Practice. 

Socially Responsible Business Practiceadalah praktik bisnis di mana 

perusahaan melakukan investasi yang mendukung pemecahan suatu 

masalah sosial untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas dan 

melindungi lingkungan (Kotler, 2005). Perusahaan telah melakukan praktik 

bisnis melampau standar etika yang telah ditetapkan berdasarkan regulasi. 

Komunitas yang dimaksud diantaranya adalah karyawan perusahaan, 

pemasok, distributor, organisasi nirlaba, dan sektor publik yang menjadi 

mitra perusahaan, serta masyarakat secara umum.Kesejahteraan yang 

dimaksud adalah kesehatan, keselamatan, serta pemenuhan akan kebutuhan 

psikologis, dan emosional. 

B.2.8. Tujuan Corporate Social Responsibility pada Bank Syariah Mandiri 

 Aktivitas Corporate Social Responsibilty yang dilakukan BSM 

bertujuan untuk: 

1. Mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas 

lingkungan. 

2. Mendukung implementasi praktik bisnis yang transparan dan 

bertanggungjawab. 

3. Membuat perubahan positif di tengah masyarakat, khususnya di 

lingkungan di mana BSM beroperasi. 



23 
 

4. Membangun citra positif BSM dalam benak masyarakat, dan 

menggalang dukungan masyarakat untuk tujuan bisnis BSM.  

5. Meningkatkan nilai brand BSM dengan membangun reputasi yang baik.  

6. Meningkatkan kesadaran publik tentang BSM melalui kegiatan-

kegiatan sosial. 

B.2.9. Indeks Corporate Social Responsibility 

Pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diperoleh 

melalui pengungkapan CSR yang ada dalam annual report. Untuk mengukur 

luas pengungkapan sosial, digunakan pengukuran berupa indeks yang dihitung 

dengan menggunakan Corporate Disclosure Index (CSRDI). Indeks ini 

dihitung dengan membandingkan skor pengungkapan sesungguhnya dalam 

laporan tahunan dengan skor pengungkapan maksimal sesuai indikator yang 

digunakan. 

Untuk mengukur kinerja CSR adalah melalui laporan kegiatannya, 

yakni dengan metode content analysis. Metode ini mengubah informasi 

kualitatif menjadi kuantitatif sehingga dapat diolah dalam perhitungan statistik. 

Artinya, total angka yang didapat dari proses content analysis ini 

menggambarkan banyaknya pengungkapan yang diinformasikan dalam laporan 

tersebut. Pengukuran kinerja CSR yang dilakukan melalui laporan tahunan 

memerlukan acuan informasi (information guideline). Acuan informasi laporan 

CSR yang saat ini mendominasi adalah Substainability Reporting Guidelines 

(SRG), yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI). Dalam SRG, 

terdapat 79 item yang tersebar pada 6 indikator kinerja. Dengan SRG inilah 
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pengungkapan informasi CSR pada laporan tahunan perusahaan diukur melalui 

pemberian skor. 

Indikator pengungkapan CSR menurut GRI (Lampiran 1) 


