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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Berbagai penelitian yang dilakuakan baik oleh instansi/ lembaga 

pemerintah, lembaga pendidikan atau perguruan tinggi, para ahli dan praktisi 

menyampaikan bahwa dengan adanya program Corporate Social 

Responsibility (CSR) dapat mensejahtrakan kehidupan masyarakat. Bentuk 

tanggung jawab  PT. Newmont Nusa Tenggara pada masyarakat lokal dengan 

memberikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bidang 

pendidikan, dengan meningkatkan kualitas pendidikan maka akan 

menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang andal.  

Program Corporate Social Responsibility (CSR) Perlu ditingkatkan 

untuk mensejahtrakan kehidupan masyarakat. Berdasarkan penelitian 

Efektivitas Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Bidang Pendidikan 

pada PT. Newmont Nusa Tenggara di Kabupaten Sumbawa Barat. Telah 

banayak dilakukan oleh para peneliti, namun hasil dan kesimpulannya 

berbeda. Adapun hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini dapat di 

sajikan dalam tabel di bawah ini: 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian Temuan Relevansi 

1 “ Implementasi Corporate 

Social Responsibility 

(CSR) Sebagai Modal 

Sosial Pada PT. 

Newmont) Tesis Hasan 

Asy’ari, Universitas 

Diponegoro 

Menjelaskan tentang 

Implementasi Corporate Social 

Responsibility (CSR) Sebagai 

Modal Sosial Pada PT. 

Newmont Nusa Tenggara 

(NNT). hasil penelitian 

diperoleh kesimpulan bahwa 

dalam mengimplementasikan 

tanggung jawab sosialnya, PT  

Newmont melakukan kegiatan-

kegiatan Pembangunan 

Masyarakat yaitu pendidikan, 

Infrastruktur, Perbaikan 

Kesehatan, Pendidikan Kejuruan 

dan Pengembangan Bisnis, 

Program Pertanian dan 

Perikanan, Program Perbaikan 

Habitat Laut Minahasa. 

Memiliki focus yang sama 

yaitu tentang Corporate Social 

Responsibility (CSR) tetapi, 

dalam penelitian Hasan 

Asy’ary lebih ditekankan untuk 

mengimplementasikan 

tanggung jawab sosialnya 

dalam kegiatan-kegiatan seperti 

pendidikan, 

Infrastruktur,Perbaikan 

Kesehatan, Pendidikan 

Kejuruan, dan Pengembangan 

Bisnis, Program Pertanian dan 

Perikanan, Program Perbaikan 

Habitat Laut Minahasa. 

Sedangkan, dalam penelitian 

saya fokusnya hanya ke 

program Corporate Social 

Responsibility (CSR) dalam 

bidang pendidikan yang 

diberikan oleh PT. Newmont 

kepada masayarakat Kabupaten 

Sumbawa Barat. 

2 Implementasi  Corporate 

Social Responsibility 

(CSR) Pada Pendidikan, 

Journal, Rury Atmi 

Mentari 

Penelitian ini, untuk mengetahui 

upaya yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia 

(SDM) melalui program 

Corporate Social Responsibility 

(CSR) di bidang pendidikan,dan 

motivasi bagi perusahaan lain 

untuk ikut 

menjalankanTanggung Jawab 

Sosial (CSR) di bidang 

pendidikan untuk 

membantukepentingan publik. 

Penelitian saya dengan 

penelitian Rury Atmi Mentari 

adalah sama-sama 

meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia melalui bidang 

pendidikan tetapi, dalam 

penelitian saya PT. Newmont 

memberikan dana Corporate 

Social Responsibility (CSR) 

dalam bidang pendidikan untuk 

meningkatkan kualitas 

pendidikan pada masyarakat 

Kabupaten Sumbawa Barat. 
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3 Pola relasi antara 

perusahaan,pemerintah, 

dan masyarakat. (studi 

pada PT. Pertamina 

Persero RU V di Kota 

Balik Papan) Tesis oleh 

Muhamad Taufiq Zulhadi 

dalam Shofa (2014) 

Menjelaskan tentang pola relasi 

antara perusahaan, pemerintah, 

dan masyarakat diwujudkan 

dalam program Corporate 

Social Responsibility (CSR)  

melalui program Rumah 

Kompas yang di kelola oleh 

bersama masyarakat kelurahan 

prapatan dan dukungan dari 

pemerintah balik papan. 

Memiliki fokus yang sama 

yaitu tentang Corporate Social 

Responsibility (CSR)  tetapi, 

dalam penelitian Muhamad 

Taufiq Zulhadi dalam Shofa 

(2014) lebih ditekankan untuk 

membangun sebuah relasi antar 

perusahaan, pemerintah, dan 

masyarakat. Sedangkan, dalam 

penelitian saya fokusnya 

langsung ke program 

Corporate Social 

Responsibility (CSR)  yang 

diberikan oleh PT. Newmont 

Kepada masyarakat kabupaten 

Sumbawa Barat dalam bidang 

Pendidikan. 

 

B. Tinjauan Umum Efektivitas 

1. Pengertian Efektivitas 

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti 

berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah 

populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna 

atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai 

tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan 

ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran 

seperti yang telah ditentukan.Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson 

yang dikutip Soewarno Handayaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa 

“Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya”. 
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Sedangkan Georgopolous dan Tannembaum (1985:50), 

mengemukakan:  

“Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana 

keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja 

sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri 

dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas 

harus berkaitan dengan mesalah sasaran maupun tujuan.”  

 

Selanjutnya Steers (1985:87) mengemukakan bahwa:  

“Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai 

suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi 

tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu 

serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap 

pelaksanaannya”. 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:219), efektif berarti 

ada efeknya (akibat, pengaruhnya, kesannya), manjur, mujarab, dapat 

membawa hasil. Jadi efektivitas adalah Keaktifan, daya guna atau dengan 

kata lain, adanya kesusaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan 

tugas dengan sasaran yang dituju. 

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep efektivitas 

berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang 

diperoleh, bagaimana tingkat daya fungsi komponen organisasi, serta masalah 

tingkat kepuasan anggota  organisasi atau dengan kata lain efektivitas adalah 

suatau keadaan yang menunjkan sejauh mana apa yang telah direncanakan 

dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif 

pula kegiatan tersebut, sehingga  kata efektivitas dapat pula diartikan sebagai 

tingkat keberhasilan. 
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Efektivitas pendidikan di indonesia sangat rendah. Setelah praktisi 

pendidikan melakukan penelitian dan survei ke lapangan, salah satu 

penyebabnya adalah tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum 

kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Hal ini menyebabkan peserta didik dan 

pendidik tidak tahu tujuan apa yang akan dihasilkan sehingga tidak 

mempunyai gambaran yang jelas dalam proses pendidikan. Jelas hal ini 

merupakan masalah terpenting jika kita menginginkan efektivitas pengajaran. 

Bagaimana mungkin tujuan akan tercapai jika kita tidak tahu apa tujuan kita 

(Suparlan, 2008: 96). 

Proses pembelajaran dikatakan efektif jika menghasilkan sesuatu 

sesuai dengan yang diharapkan atau dengan kata lain tujuan pembelajaran 

tercapai. Sejalan dengan itu Richard Dunne dan Ted Wragg berpendapat 

bahwa pembelajaran dikatakan efektif jika pembelajaran memudahkan siswa 

dalam belajar sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu hasil yang diinginkan 

(Sardiman, 1986: 194). 

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya 

Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: 

“Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan 

program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak 

adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 

2005:109). 

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan 
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seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh 

manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal 

ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang 

menjelaskan bahwa: “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan 

seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana 

makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”. 

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan 

melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk 

menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap 

bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas 

merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya 

yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, 

maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya 

meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model 

yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan 

benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan  

tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. 

2. Ukuran Efektivitas 

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat 

sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan 

tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Apabila 

dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi 
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memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas 

(output) barang dan jasa.  

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara 

rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. 

Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak 

tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang 

diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. 

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau 

tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (1978:77), yaitu:  

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksdukan supaya 

karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan 

tujuan organisasi dapat tercapai.  

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi 

adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam 

mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak 

tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. 

c.  Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan 

tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya 

kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha 

pelaksanaan kegiatan operasional. 

d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan 

sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. 
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e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu 

dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila 

tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan 

bekerja.  

f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas 

organisasi adalah kemamapuan bekerja secara produktif. Dengan sarana 

dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.  

g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu 

program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka 

organisasi tersebut tidak akan mencapai  sasarannya karena dengan 

pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.  

h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat 

sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut 

terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.  

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga 

pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani 

dan Lubis (1987:55), yakni:  

1. Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari 

input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk 

memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai 

dengan kebutuhan organisasi. 
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2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana 

efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau 

mekanisme organisasi.  

3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada 

output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) 

yang sesuai dengan rencana.  

Selanjutnya Strees dalam Tangkilisan (2005:141) mengemukakan 5 

(lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu: a) Produktivitas; b) 

Kemampuan adaptasi kerja; c)  Kepuasan kerja; d) Kemampuan berlaba; e)  

Pencarian sumber daya. Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers 

(1985:53) dalam bukunya “Efektrivitas Organisasi” mengatakan mengenai 

ukuran efektivitas, sebagai berikut:  

a) Pencapaian Tujuan  

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang 

sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir 

semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan 

pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti 

periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: 

Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.  

b) Integrasi 

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi 

untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi 
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dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses 

sosialisasi. 

c) Adaptasi  

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan 

pengisian tenaga kerja. 

 

C. Tinjauan Umum Corporate Social  Responsibility (CSR) 

1. Pengertian Corporate Social  Responsibility (CSR) 

Menurut Untung (2008:1), Corporate Social Responsibility (CSR) 

adalah Komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam 

pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung 

jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara 

perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. 

Menurut Azheri, (2011: 5-6), Secara teoritis Corporate Social 

Responsibility (CSR) merupakan inti dari etika bisnis, dimana suatu 

perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban–kewajiban ekonomis dan 

legal kepada pemegang saham (shareholders), tetapi perusahaan juga 

mempunyai kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan 

(stakeholders). Semua itu tidak lepas dari kenyataan bahwa suatu perusahaan 

tidak bisa hidup, beroperasi, dan bertahan serta memperoleh keuntungan 

tanpa bantuan dari berbagai pihak. 

Jadi Corporate Social Responsibility (CSR) lebih menunjukan 

kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih 
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luas (stakeholders) dari pada hanya sekedar kepentingan perusahaan itu 

sendiri. Corporate Social Responsibility (CSR) itu sendiri merujuk pada 

semua hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan pelanggan 

(customers), karyawan (employers), komunitas masyarakat, investor, 

pemerintah, dan pemasok (supplier), serta kompotitornya sendiri. 

Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) yang lebih luas 

lagi dikemukan oleh Farmer dan hogue menyatakan bahwa “Social 

responsibility action by a corporation are action that, whwn judged by 

society in the future, are seen to have been maximum help in providing 

necessary amounts of desired goods and service at minimum financial and 

social cost, distributed as equitably as possible. 

Dalam hal ini Farmer dan hogue lebih menekankan bahwa 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk 

mampu memberikan apa yang masyarakat inginkan. Jadi perusahaan tidak 

hanya dapat menyediakan barang dan memberikan pelayanan terhadap 

pembeli barang saja, tetapi ikut juga membantu memecahkan masalah-

masalah seputar masyarakat. 

2. Tahapan-Tahapan Corporate Social  Responsibility (CSR) 

Menurut Solihin (2009:129-147), menyatakan ada empat tahapan 

yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam melaksanakan Corporate Social 

Responsibility (CSR) yaitu: 
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1) Tahapan Perencanaan  

Perencanaan (planning) merupakan awal kegiatan penetapan dari 

berbagai hasil akhir (Objectives/goals) yang ingin dicapai oleh perusahaan 

yang meliputi strategi, kebijakan, prosedur, program dan anggaran yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.  Perumusan tujuan Corporate 

Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan sangat kepada hasil analisis 

perusahaan terhadap lingkungan internal dan eksternal. Berdasarkan hasil 

environmental assesment, perusahaan dapat merumuskan tujuan Corporate 

Social Responsibility  (CSR)  perusahaan dengan berbagai strategi alternatif 

yang dapat ditempuh oleh perusahaan. 

2) Tahap Implementasi  

Implementasi program Corporate Corporate Social Responsibility 

(CSR) diperlukan beberapa kondisi yang akan menjamin terlaksananya 

dengan baik sebagai berikut: 

a. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) memperoleh 

persetujuan dan dukungan dari para pihak yang terlinbat. Sebagai 

contoh implementasi Corporate Social Responsibility  (CSR) harus 

memperoleh persetujuan dan dukungan dari manajeman puncak 

perusahaan sehingga pelaksanaan program Corporate Social 

Responsibility (CSR)  didukung sepenuhnya oleh sumber daya yang 

dimiliki oleh perusahaan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya 

finansial dalam bentuk penyediaan anggaran untuk pelaksanaan CSR, 

maupun sumber daya manusia yakni para karyawan perusahaan yang 
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diterjunkan perusahaan untuk melaksanakan program Corporate 

Social Responsibility  (CSR). 

b. Ditetapkannya pola hubungan (relationship) diantara pihak-pihak 

yang terlibat. Hal ini untuk meningkatkan kualitas koordinasi 

pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR). Tanpa 

adanya pola hubungan yang jelas di antara berbagai pihak yang 

terlibat dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR), 

maka kemungkinan besar pelaksanaan program CSR tersebut tidak 

akan berjalan optimal tanpa pola hubungan yang jelas maka 

kemungkinan program Corporate Social Responsibility (CSR) 

tersebut untuk berlanjut akan berkurang. 

c. Adanya pengelolaan program yang akan terwujud bila terdapat 

kejelasan tujuan program, terdapat kesempatan mengenai strategi yang 

akan digunakan untuk mencapai tujuan program dari para pihak yang 

terlibat dalam pelaksanaan CSR. Perwujudan program tersebut juga 

memerlukan dukungan terhadap program yang tengah dijalankan dari 

pihak-pihak yang terlibat dan terdapat kejelasan mengenai durasi 

waktu pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) 

serta siapa yang bertanggung jawab untuk memelihara kontinuitas 

pelaksanaan kegiatan bila program Corporate Social Responsibility 

(CSR)   sudah berakhir. 
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3) Tahap Monitoring dan Evaluasi  

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR)  perlu dipantau 

untuk memastiakan bahwa pelaksanaan program Corporate Social 

Responsibility (CSR) tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. 

Pemantuan dan Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui sejauh mana 

pencapaian tujuan program serta apakah terdapat penyimpangan yang 

membutuhkan tindakan koreksi. 

4) Tahap pelaporan  

Pelaporan diperlukan dalam rangka membangun sistem informasi, 

baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan, maupun keperluan 

keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Jadi, selain 

berfungsi untuk keperluan shareholder juga berfungsi untuk stakeholder yang 

lain. 

3. Prinsip-Prinsip Corporate Social  Responsibility (CSR) 

Menurut Hadi (2011:58), Ranah tanggungjawab sosial (sosial 

responsibility) mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks. Di 

samping itu, tanggung jawab sosial (sosial responsibility) juga mengandung 

intresprestasi yang sangat berbeda, terutama dikaitkan dengan kepentingan 

pemangku kepentingan (stakeholder). Untuk itu, dalam rangka memudahkan 

pemahaman dan penyerdehanaan, banyak ahli mencoba menggaris bawahi 

prinsip dasar yang terkandung dalam tanggungjawab sosial (sosial 

responsibility). 
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Menurut Crowther David (2008) mengurai prinsip-prinsip 

tanggungjawab sosial (sosial responsibility) menjadi tiga sebagai berikut: 

a. Sustainability berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan 

aktivitas (action) tetap memperhitungkan berkelanjutan sumberdaya di 

masa depan. Dengan demikian, Sustainability berputar pada 

keberpihakan dan upaya bagaimana society memanfaatkan sumberdaya 

agar tetap memperhatikan generasi masa yang akan datang. Sustainability 

therefore implies that society must use of the carrying capacity of the 

ocosystem (Hawken, 1993). 

b. Accountability merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung 

jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, 

ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan 

eksternal. Konsep ini menjelaskaan pengaruh aktivitas perusahaan 

tehadap pihak internal dan eksternal (Crowther David, 2008). 

Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan 

membangun image dan network terhadap pihak yang berkepentingan. 

Nor Hadi (2009) menunjukan bahwa tingkat keluasan dan keinformasian 

laporan perusahaan memiliki konsekuensi sosial maupun ekonomi. 

Tingkat akuntabilitas dan tanggung jawab perusahaan menentukan 

legitimasi stakeholder eksternal, serta meningkatkan transaksi saham 

perusahaan. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Memed (2002), 

Belkaoui dan Karpik (1989). 



25 
 

Kasali Reinald (2005) menunjukan bahwa keterbukaan perusahaan atas 

aktivitas tanggungjawab sosial menentukan responden masyarakat bagi 

perusahaan.Namun, informasi negatif justru menjadi bumerang 

perusahaan, dan cenderung memunculkan image negatif.Crother David 

(2008) menyatakan akuntabilitas dan keterbukaan (disclosure) memiliki 

kemanfaatan secara sosial dan ekonomi. Lebih lanjut dinyatakan bahwa 

informasi yang disampaikan perusahaan bermanfaat bagi para pihak yang 

berkepentingan  dalam mendukung pengambilan keputusan. 

c. Transparency adalah prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi 

bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan akan berdampak 

terhaap pihak eksternal, karena transparansi merupakan satu hal yang 

amat penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri 

informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan 

pertangggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan. 

4. Manfaat Corporate Social  Responsibility (CSR) 

Sebenarnya yang diiharapkan dari pelaksanaan Corporate Social 

Responsibility (CSR) selain memberdayakan masyarakat, dari sisi 

perusahaan, jelas agar operasional berjalan lancar tanpa gangguan. Jika 

hubungan antara perusahaan dan masyarakat tidak mesra, bisa dipastikan ada 

masalah.Pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) belum 

sepenuhnya diterima oleh masyarakat.Itu disebabkan oleh minimnya 

perhatian perusahaan terhadap pelaksanaan CSR. Dari uraian tersebut, 

tampak bahwa manfaat CSR bagi perusahaan antara lain:  
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a. Mempertahankan dan mendongkrakreputasi serta citra merek 

perusahaan. 

b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. 

c.  Mereduksi resiko bianis perusahaan. 

d. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. 

e. Membuka peluang pasar yang lebih luas. 

f. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembangunan limbah. 

g. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders. 

h. Memperbaiki hubungan dengan regulator. 

i. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. 

j. Peluang mendapatkan penghargaan. 

 

5. Unsur-Unsur Yang Terdapat Corporate Social Responsibility 

(CSR) 

Menurut Rahman (2009:13) dalam prakteknya dilapangan, suatu 

kegiatan yang disebut Corporate Social Responsibility (CSR) ketika memiliki 

sejumlah unsur berikut, yaitu: 

a. Continuity and Sustainability (Berkesinabungan dan berkelanjutan) 

merupakan unsur vital dariCorporate Social Responsibility (CSR) dan 

suatu kegiatan yang berdasarkan trend bukanlah CSR. Corporate Social 

Responsibility (CSR) merupakan hal yang bercirikan pada long term 

perspectivebukan instan, happening ataupun booming Corporate Social 

Responsibility (CSR) adalah suatu mekanisme kegiatan yang 
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terencanakan, sistematis, dan dapat dievaluasi. Prinsip-prinsip 

keberlanjutan meliputi: 

Tabel 2.2 Prinsip-Prinsip Keberlanjutan 

Prinsip-Prinsip 

Keberlanjutan 
Komponen 

Teknologi 

Kreasi, produksi dan pengiriman barang dan jasa yang 

didasarkan pada organisasi dan teknologi inovatif yang 

memanfaatkan SDA, finansial dan sosial secara efektif, 

efisien, dan ekonomis dalam jangka panjang 

Tata pamong 

Keberlanjutan perusahaan didasarkanpada standar tinggi tata 

pamong. Termasuk tanggung jawab manajeman, kapasitas 

orgasional, kultur perusahaan, dan hubungan dengan 

stakeholders. 

Pemegang 

Saham 

Tuntunan perusahaan didasrkan pada tuntunan kebutuhan 

balikan (return) finansial, pertumbuhan ekonomi berjangka 

panjang, manajeman daya kompetitif global dan memberi 

sumbangan kepada kapital intelektif.  

Industri 

Perusahaan yang berkelanjutan hendaknya mengarahkan 

industrinya pada keberlanjutan dengan menunjukan 

komitmennya dan mengaplikasikan kinerjanya yang unggul 

Masyarakat 

Perusahaan-perusahaan yang berkelanjutan hendaknya 

mendorong kesejahtraan sosial yang abadi melalui 

responden yang cepat dan tepat terhadap perubahan sosial 

yang cepat, peningkatan demografis, arus migrasi, 

pergeseran pola-pola kultur. Dan kebutuhan pendidikan 

sepanjang hayat dan pendidikan berkelanjutan. 

Sumber: Rahman (2009:13) 
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b. Community Empowerment (Pemberdayaan komunitas), membedakan 

CSR dengan kegiatan yang bersifat charity. Tindakan-tindakan 

kedermawanan meskipun membantu komunitas, tetapi tidak 

menjadikannya mandiri. Salah satu indikator   dari suksesnya sebuah 

program Corporate Social Responsibility (CSR) adalah adanya 

kemandirian yang lebih pada komunitas dibandingkan dengan sebelum 

program CSR hadir. 

c. Two ways, artinya program Corporate Social Responsibility (CSR) 

bersifat dua arah. Perusahaan bukan lagi berperan sebagai komunikator 

semata, Ini dapat dilakukan dengan need assessment, interest, dan want 

dari komunitas. 

6. Pelaksanaan CSR di Indonesia 

Tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih singkatnya Corporate 

Social Responsibility (CSR) adalah Suatu komitmen yang berkelanjutan dari 

suatu perusahaan untuk berprilaku etis dan berkontribusi secara positif 

kepada karyawannya, komunitas dan lingkungan sekitarnya, serta masyarakat 

luas. 

Jadi selain mempunyai kewajiban ekonomis dan legal kepada 

shareholder, perusahaan juga diharapkan memiliki perhatian kepada 

stakeholder. Penyebab sebuah perusahaan atau seorang manajer dalam 

berprilaku etis dan non-etis dalam kerangka Corporate Social Responsibility  

(CSR) dapat dipilih menjadi 3 faktor sebagai berikut:  
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a. Faktor Pribadi, yang mana meliputi: 

1) Pengalaman pribadi (agama, pengaruh keluarga) 

2) Kwbutuhan dan keinginan pribadi (prestise) 

b. Faktor organisasi  

1) Hubungan vertikal (atasan-bawahan) 

2) Hubungan horizontal (sesama rekan kerja, baik dorongan maupun 

tekanan) 

3) Aturan tidak tertulis(nilai/norma/budaya perusahaan). 

4) Aturan tertulis (AD/ART/PKB) 

c. Faktor Lingkungan 

1) Pesaing (dalam/luar negeri) 

2) Aturan-aturan hukum pemerintah (perpu yang mengatur tentang 

bisnis, pajak, dll) 

3) Nilai / norma sosial lingkungan sekitar 

Merupakan ethical dilemma tentang pro dan kontra Corporate Social 

Responsibility  (CSR)  ini, antara mendahulukan kepentingan shareholders 

atau stakeholders, antara mencari ecconomic value added atau social value 

eddad. Di satu sisi perusahaan dituntut untuk dapat membuat atau menjual 

produk sebanyak-banyaknya sehingga perusahaan memperoleh keuntungan 

yang maksimal. Di sisi lain timbul masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, 

kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain, sebagai akibat dari 

tindakan-tindakan tidak etis yang dilakukan baik secara sengaja atau tidak 

oleh perusahaan. Di balik pro dan kontra tentang bagaimana mekanisme 
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Corporate Social Responsibility (CSR) yang mesti diterapkan oleh sebuah 

perusahaan, Corporate Social Responsibility (CSR) sebenarnya dapat 

dipandang sebagai investasi masa depan bagi sebuah perusahaan. 

Dalam lingkungan masyarakat konsumen yang kritis, Corporate 

Social Responsibility (CSR)  dapat menciptakan brand image (citra positif) 

dari suatu perusahaan. Brand image tentu saja sangat berperan dalam 

mendongkrak volume penjualan, mempertahankan loyalitas konsumen lama, 

serta membangun atau mengembalikan citra positif perusahaan yang 

sebelumnya (mungkin) sempat terdistori. Hasil akhir dari implementasi 

Corporate Social Responsibility  (CSR)  ini tentu saja juga kembali kepada 

peningkatan corporate value yang akhirnya berpulang kepada shareholder 

lagi. 

D. Tinjauan Umum tentang Pendidikan 

1. Pengertian Pendidikan 

Pada hakikatnya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara 

(Achmad Munib, 2004: 142). 

Hal di atas menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu upaya 

yang terencana, yang dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki 

oleh peserta didik. Potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik tentu 
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berbeda–beda, yang nantinya adalah tugas seorang pendidik untuk mampu 

melihat dan mengasah potensi–potensi yang dimiliki peserta didiknya 

sehingga mampu berkembang menjadi manusia berguna bagi masyarakat, 

bangsa dan negara. Pendidikan mempunyai tugas untuk menghasilkan 

generasi yang baik, manusia–manusia yang lebih berbudaya, manusia sebagai 

individu yangmemiliki kepribadian yang lebih baik. Tujuan pendidikan di 

suatu negarakan berbeda dengan tujuan pendidikan di negara lainnya, sesuai 

dengan dasar negara, falsafah hidup bangsa, dan ideologi negara tersebut. 

Menurut Carter V. Good mengemukakan bahwa: 

Pendidikan adalah a) Pedagogy is the art, practice, or 

profession of tea ching. b) The systematized learning or intruction 

concerning principles and methods of teaching and of student control 

and guidance; largely replaced by the term education. Pendidikan 

ialah: a) Seni, praktik, atau profesi sebagai pengajar; b) Ilmu yang 

sistematis atau penghajar yang berhubungan denganprinsip dan metode-

metode mengajar, pengawasan dan bimbingan murid; dalam arti luas 

digantikandengan istilah pendidika. 

Menurut Ahmad D. Marimba Pendidikan adalah bimbingan atau 

pemimpin secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan 

rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Unsur-

unsur yang terdapat dalam pendidiikan dalam hal ini adalah: 

a. Usaha (kegiatan), usaha itu bersifat bimbingan (pimpinan atau 

pertolongan) dan dilakukan secara sadar; 

b. Ada pendidik, pembimbing; atau penolong; 

c. Ada yang terdidik atau si terdidik 

d. Bimbingan itu mempunyai dasar dan tujuan; 

e. Dalam usaha itu tentu ada alat-alat yang dipergunakan. 



32 
 

Menurut UU No.20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan negara. 

Di Indonesia dikenal istilah Pendidikan Nasional, adapun yang 

dimaksud dengan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang berakar pada nilai–nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, 

dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 

2. Tujuan Pendidikan  

Pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia didasarkan pada UU 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujua 

Pendidikan sebagaimana tertuang pada UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3, 

antara lain dirumuskan:  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat. Dengan fungsi 

yang dimaksud, semua aktivitas institusi pendidikan nasional  bermuara pada 

pencapaian tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, beriman bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, dan mandiri sebagai warga negara demokratis dan bertanggung jawab. 
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Menurut Syafaruddin, (2008:58). Setiap lembaga pendidikan 

bertanggung jawab menjelaskan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan 

nasional. Keberadaan sekolah secara konsisten perlu dioptimalkan 

kontribusinya untuk mencerdaskan bangsa dan mendukung pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development) di bawah payung pendidikan 

nasional. 

Menurut UU No. 4 Tahun 1950 (UU Pendidikan dan Pengajaran). 

Tujuan Pendidikan dan Pengajaran adalah membentuk manusia pancasila 

yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab 

tentang kesejahtraan masyarakat dan tanah air. Cita-cita bangsa Indonesia 

adalah terbentuknya manusia pancasila baggi seluruh warga negaranya. 

Tujuan pendidikannya telah disejajarkan dengan cita-cita tersebut.Semua 

institusi atau lembaga pendidikan harus mengarahkan segala kegiatan di 

sekolahnya bagi pencapaian tujuan itu. Inilah yang di sebut dengan tucuan 

umum pendidikan secara eksplisit tertera di dalam Garis-Garis Besar Haulan 

Negara. Dengan demikian maka tujuan pendidikan nasional memiliki fungsi 

sebagai frame of refrence untuk selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan 

instruksional. Sebagai pendalaman berikut ini adalah kutipan tujuan umum 

tersebut. 

3. Kebijakan Pendidikan 

Kebijakan adalah  serangkain tindakan yang diajukan oleh seorang 

grup dan pemerintah dengan hambatan dan kesempatan yang diharapkan 

dapat mengatasi kendala untuk mencapai cita-cita atau mewujudkan suatu 
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kehendak atau tujuan tertentu. Dengan kata lain kebijakan adalah Suatu arah 

tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau pemerintah dengan 

segala hambatan dan kesempatannya, dimana kebijakan diharapkan dapat 

memenuhi dan mengatasi hambatan tersebut sebagai usaha untuk 

mewujudkan cita-cita atau kehendak (imron,2002 dalam Mulyadin 2010).  

Definisi Kebijakan pendidikan pendidikan sebagaimana adanya 

dapat disimak melalui pernyataan-pernyataan berikut ini. Good (Imron, 2002 

dalam Mulyadin 2010:17) menyatakan, Education policy is judgment,derived 

from some system of vaues and some assesment of situational factors, 

operating within institutionalized adecation as a general palan for guiding 

decision regarding means of attaining desired educational objectives. 

Pengertian pernyataan ini adalah bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu 

penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional, yang 

dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk 

panduan dalam mengambil keputusan, agar tujuan pendidikan yang 

diinginkan bisa dicapai. 

4. Indikator Tingkat Pendidikan 

Menurut UU SISDIKNAS No. 20 (2003), indikator tingkat 

pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dan Jenjang pendidikan adalah 

tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan 

peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, 

terdiri dari:  



35 
 

a. Pendidikan dasar: Jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun 

pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan 

menengah. 

b. Pendidikan menengah: Jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar. 

c. Pendidikan tinggi: Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah 

yang mencakup program sarjana, magister, oktor, dan spesialis yang 

diselenggarakanoleh perguruan tinggi.  

 

5. Sistem Pendidikan 

Dalam pengertian umum, yang dimaksud dengan sistem adalah 

jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya yang saling bekerja sama untuk 

mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan kebutuhan yang telah 

ditentukan. Setiap sistem mempunyai tujuan, dan semua kegiatan dari semua 

komponen atau bagian-bagiannya diarahkan dari tercapainya tujuan tersebut. 

Karena itu, proses pendidikan merupakan sebuah sistem yang disebut sebagai 

sistem pendidikan. Secara Teoritis, suatu sistem pendidikan terdiri dari 

kompenen-komponen  atau bagian-bagian yang  menjadi inti dari proses 

pendidikan. Adapun komponen atau faktor-faktor tersebut terdiri dari: 

a. Tujuan 

Tujuan juga disebut juga cita-cita pendidikan yang berfungsi untuk 

memberikan arah terhadap semua kegiatan dalam proses pendidikan 

b. Peserta Didik 

Fungsinya adalah sebagai objek yang sekaligus sebagai subjek 

pendidikan. Sebagai objek, peserta didik tersebut menerima perlakuan-
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perlakuan tertentu, tetapi dalam pandangan pendidikan modern, peserta 

didik lebih dekat dikatakan sebagai subjek atau pelaksanaan pendidikan. 

c. Pendidik 

Pendidik berfungsi sebagai pembimbing pengaruh, untuk menumbuhkan 

aktivitas peserta didik dan sekaligus sebagai pemegang tanggung jawab 

terhadap pelaksanaan pendidikan. 

d. Alat Pendidik 

Maksudnya adalah segala sesuatu yang dapat digunaka untuk mencapai 

tujuan pendidikan yang berfungsi untuk mempermudah atau 

mempercepat tercapainya tujuan pendidikan. 

e. Lingkungan 

Maksudnya lingkungan sekitar yang dengan sengaja digunakan sebagai 

alat dalam proses pendidikan lingkungan berfungsi sebagai wadah atau 

lapangan terlaksananya proses pendidikan. 

Faktor-faktor atau komponen-komponen sistem pendidikan tersebut, 

berkaitan erat satu dan lainnya, dan merupakan suatu kesatuan yang tak 

terpisahkan. 

6. Sistem Pendidikan Nasional Indonesia 

Menurut Arikunto, (2013: 142-143). “Pengembangan dibidang 

pendidikan didasarkan atas falsafah negara pancasila dan diarahkan untuk 

membentuk manusia-manusia pembangunan yang ber-pancasila dan untuk 

memnbentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan 



37 
 

tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang 

rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti 

yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai 

dengan ketentuan termaktub dalam UUD 1945”. 

Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah 

Republik Indonesia untuk mengusahkan dan menyelenggarakan suatu sistem 

pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut berarti 

bahwa pemerintah harus menyusun undang-undang tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dalam rangka menyelanggarakan satu sistem pendidikan 

nasional yang dimaksudkan. 

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sebagaimana 

pengamalan pancasila dibidang pendidikan, maka pendidikan nasional 

mengusahakan sebagai berikut: 

1. Pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang 

tinggi kualitasnya dan dapat berdiri sendiri; 

2. Pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat bangsa, dan negara 

Indonesia yang berwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh dan 

mengandung makna terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap 

ajaran, paham, dan ideologi yang bertentangan dengan pancasila. 

Melalui landasan pemikiran tersebut, pendidikan nasional disusun 

sebagai usaha sadar untuk memungkinkan bangsa Indonesia mempertahankan 

kelangsunganhidupnya dan mengembangkan dirinya secara kontinu atau 

secara terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutny. 


