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BAB II  

KERANGKA TEORITIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Corporate Sosial Responsibility 

a.  Pengertian Corporate Sosial Responsibility 

Corporate Sosial Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia 

bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan 

dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik 

beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, 

dan lingkungan.
9
 

Dalam perkembangannya, konsep CSR memang tidak memiliki definisi 

tunggal, ini terkait implementasi dan penjabaran CSR yang dilakukan 

perusahaan yang berbeda-beda. Namun, ada beberapa definisi yang cukup 

berpengaruh diantaranya:
10

 

1) Menurut kajian Dashrud, ia mendefinisikan bahwa pelaksanaan CSR 

dibagi dalam lima dimensi, yaitu alam sekitar, sosial, ekonomi, 

stakeholder, dan usaha sukarela. Hal ini hampir sama dengan apa yang 

disimpulkan oleh Carroll yang menjelaskan bahwa CSR dilakukan dalam 

bentuk tanggung jawab ekonomi, undang-undang, etika dan santunan.
11

 

                                                     
9
 Hendrik Budi Untung, Corporate  Sosial  Responsibility  (Jakarta: Sinar Grafika)  2008,  hlm. 1. 

10
 Elvinaro, Ardianto, Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR Berlipat-lipat, (Jakarta, Kompas 

Gramedia)2011, hlm. 38. 
11

 Muhammad Yasir Yusuf, Islamic Corporate Sosial Responsibility, (Jakarta: Kencana, 2017), 

hlm. 19. 
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2) Jhon Elkington menuangkan konsep CSR pada bukunya yang didasari 

tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah (3P) Triple Bottom Lines 

yakni:
12

 

a) Profit, perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan 

ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang. 

Bahkan mainstream ekonomi yang dijadikan pijakan filosofis 

operasional perusahaan, profit merupakan orientasi utama perusahaan. 

Meskipun, dengan berjalannya waktu menuai protes banyak kalangan, 

yang tidak relevan menjadi dasar strategi operasional perusahaan. 

Mana mungkin perusahaan tanpa didukung oleh kemampuan mencetak 

keuntungan yang memadai mampu menjamin dan mempertahankan 

going concern. Peningkatan kesejahteraan personil dalam perusahaan, 

meningkatkan tingkat kesejahteraan pemilik, peningkatan kontribusi 

bagi masyarakat lewat pembayaran pajak, melakukan ekspansi usaha 

dan kapasitas produksi membutuhkan sumber dana, yang hal itu bisa 

dilakukan manakala didukung kemampuan mencipatkan keuntungan 

perusahaan. 

b) People, perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan 

manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR, seperti 

pemberian beasiswa, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, 

penguatan kapasitas ekonomi lokal. Mereka adalah para pihak yang 

mempengaruhui dan dipengaruhi, dengan demikian, community 

                                                     
12

 Nor Hadi, Corporate Sosial Responsibility,  (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 56 
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memiliki inter relasi kuat dalam rangka menciptakan nilai bagi 

perusahaan mampu menjalankan operasi secara survive tanpa didukung 

masyarakat sekitar. Disitulah letak terpenting dari kemauan dan 

kemampuan perusahaan mendekatkan diri dengan masyarakat lewat 

strategi sosial responsibility. 

c) Planet, perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan kelanjutan 

keragaman hayati. Beberapa program CSR yang berpijak pada prinsip 

ini berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, 

perbaikan pemukiman penduduk. Mengingat, lingkungan merupakan 

tempat dimana perusahaan menopang. Satu konsep yang tidak bisa 

diniscayakan adalah hubungan perusahaan dengan alam yang bersifat 

sebab akibat. Kerusakan lingkungan, eksploitasi tanpa batas 

keseimbangan, cepat atau lambat akan menghancurkan perusahaan dan 

masyarakat. 

3) Meigen dan Ferrel mendefinisikan CSR sebagai perhatian yang seimbang 

terhadap kepentingan berbagai pihak pemegang kepentingan (stakeholder) 

dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil perusahaan
13

 

4) Kothler dan Lee mendefinisikan CSR adalah melaksanakan bisnis dengan 

cara yang lebih dari apa yang dituntut oleh etika, undang-undang, pasar, 

dan lebih dari apa yang masyarakat umum harapkan dari sebuah bisnis. 

5) Bursa Malaysia menyebutkan CSR adalah keihklasan dan keterbukaan 

perusahaan berlandaskan kepada nilai etika dan hormat kepada komunitas, 

                                                     
13

Muhammad Yasir Yusuf, Islamic Corporate Sosial Responsibility, (Jakarta:Kencana, 2017), hlm. 

28. 
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pekerja, alam sekitar, pemegang saham, dan pihak lain yang 

berkepentingan
14

 

6) Johnson dan Johnson mendefinisikan “Corporate Sosial Responsibility is 

about how companies manage the business processe toproduce an overall 

positive impact on society”
15

 

Definisi tersebut pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana cara 

mengelola perusahaan baik sebagian maupun secara keseluruhan memiliki 

dampak positif bagi dirinya dan lingkungan. Untuk itu, perusahaan harus 

mampu mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang 

berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.
16

 

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat dirumuskan bahwa CSR adalah 

suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat 

(community) disekitar yang merupakan serangkaian kegiatan aktif perusahaan 

ditengah masyarakat dan semua pemegang yang berkepentingan dalam 

rangka pengembangan kualitas kearah yang lebih baik dalam berbagai 

dimensi kehidupan
17

. 

CSR secara umum merupakan kontribusi menyeluruh dari dunia usaha 

terhadap pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak 

ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatannya. Sebagai salah satu 

pendekatan sukarela yang berada pada tingkat beyond compliance, penerapan 

CSR saat ini berkembang pesat termasuk di Indonesia, sebagai respon dunia 

                                                     
14

 Ibid., hlm. 28 
15

 Nor Hadi, Corporate Sosial Responsibility, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 46. 
16

 Ibid., hlm. 46 
17

 Muhammad Yasir Yusuf, Islamic Corporate Sosial Responsibility, (Jakarta: Kencana, 2017), 

hlm. 29 
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usaha yang meningkatkan daya saing serta sebagai bagian dan pengelolaan 

risiko menuju sustanbility kegiatan usahanya. Substansi CSR adalah dalam 

rangka kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, 

komunitas dan stakeholder yang terkait dengan baik lokal, nasional maupun 

global. Secara singkat CSR mengandung makna bahwa perusahaan memiliki 

tugas moral untuk berlaku jujur, mematuhi hukum, menjunjung integritas, dan 

tidak korup. CSR menekankan bahwa perusahaan mesti mengembangkan 

praktik bisnis yang etis dan sustainable secara ekonomi, sosial, dan 

lingkungan. Tidak mengherankan kalau kemudian CSR dianggap sebagai 

jawaban terhadap praktik bisnis yang melulu mencari untung sebesar-

besarnya. 
18

 

Perilaku para pengusaha atau perusahaan sangat berbeda mulai dari 

kelompok yang sama sekali tidak melaksanakan sampai ke kelompok yang 

menjadikan CSR sebagai nilai inti (core value) dalam menjalankan usaha. 

Terkait dengan praktik CSR. pengusaha atau perusahaan dapat dikelompokan 

menjadi empat yaitu
19

: 

1) Kelompok hitam: Mereka yang tidak melakukan praktik CSR sama sekali. 

Mereka adalah pengusaha atau perusahaan yang menjalankan bisnis 

semata-semata untuk kepentingan sendiri. Kelompok ini sama sekali tidak 

peduli pada aspek lingkungan dan sosial sekelilingnya dalam menjalankan 

usaha, bahkan tidak memperhatikan kesejahteraan karyawannya. 

                                                     
18

 Elvinari Ardianto, efek kedermawanan pebisnis dan CSR Berlipat-lipat, (Jakarta: Elex media 

komputindo, 2011), hlm. 35. 
19

 Hendrik Budi Untung, Corporate Sosial Responsibility,(Jakarta: Sinar grafika, 2008), hlm. 7. 
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2) Kelompok Merah: Mereka yang mulai melaksakan praktik CSR, tetapi 

memandangnya hanya sebagai komponen biaya yang akan mengurangi 

keuntungannya. Aspek lingkungan dan sosial mulai dipertimbangkan, 

tetapi dengan keterpaksaan yang biasanya dilakukan setelah mendapatkan 

tekanan dari pihak lain, seperti masyarakat atau lembaga swadaya 

masyarakat. Kesejahteraan karyawan baru diperhatikan setelah karyawan 

ribut atau mengancam akan mogok kerja. Kelompok ini umumnya yang 

mendapatkan tekanan stakeholder, biasanya masih satu kelompok dengan 

kelompok hitam, yang kemudian terpaksa memperhatikan isu lingkungan 

sosial termasuk kesejahteraan karyawan. CSR jenis ini kurang berimbas 

pada pembentukan citra positif perusahaan karena publik melihat 

kelompok ini harus memerlukan tekanan dan gertakan sebelum melakukan 

praktik CSR. Praktik yang dilakukan bagi kelompok ini tidak akan mampu 

berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan. 

3) Kelompok biru: perusahaan yang menilai praktik CSR akan memberikan 

dampak positif terhadap usahanya karena merupakan investasi, bukan 

biaya. 

4) Kelompok hijau: Perusahaan yang sudah menempatkan CSR pada strategi 

inti dan jantung bisnisnya, CSR tidak hanya dianggap sebagai keharusan, 

tetapi kebutuhan yang merupakan modal sosial. 

b. Corporate Sosial Responsibility dalam Prespektif Islam 

Tindakan tangung jawab sangat mendasar dalam pengajaran islam manusia 

memang memiliki kebebasan dalam berbuat tetapi, juga memiliki tanggung 
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jawab untuk lingkungan, sosial dan kepada Allah SWT. Jadi, manusia mahluk 

yang harus memiliki sifat tanggung jawab karena ia memiliki kemampuan 

untuk memilih secara sadar dalam meraih yang dikehendaki. Dalam 

prespektif Islam, CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam 

islam, Allah adalah pemilik mutlaq (haqiqiyah) sedangkan manusia hanya 

sebatas pemilik sementara (temporer) yang berfungsi sebagai penerima 

amanah.
20

 

Maka dengan mengemban amanah, individu maupun kelompok harus 

dapat untuk menjadi khalifah yang dapat melakukan keadilan, tanggung 

jawab dan tindakan pekerjaan yang bermanfaat. CSR sejalan dengan 

pandangan Islam, manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan 

lingkungan sosialnya, dapat dipresentasikan dengan empat aksioma yaitu 

kesatuan (tauhid), keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (free will) 

dan tanggung jawab (responsibility).
21

 

Pembahasan mengenai CSR sering disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran 

selalu menghubungkan antara kesuksesan berbisnis dan pertumbuhan 

ekonomi yang dipengaruhi oleh moral para pengusaha dalam menjalankan 

bisnis. Sesuai dengan firman Allah SWT: 

22
    

                                                     
20

 Muhammad Djakfar, Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam, (Malang: UIN Malang press, 2007), 

hlm. 160 
21

Syed Nawad Haidar Naqvi, Menggagas Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2013), 

hlm. 2003 
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“dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan 

neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.” (Q.S. Al-Isra (17):35)
23

 

Adapun terhadap lingkungan alam sekitar, seperti firman Allah sebagai 

berikut: 

 

“dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan 

kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan 

Allah tidak menyukai kebinasaan” (Q.S Al-Baqarah (2): 205)
24

 

Dari ayat-ayat yang disebutkan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa 

Islam sangat memperhatikan kelestarian alam dan melarang segala kegiatan 

yang dapat berdampak buruk bagi bumi. Kegiatan yang dilakukan tentu saja 

harus menjamin kelestarian alam. Selain itu juga ada banyak hal yang 

diperintahkan dalam Al-Quran yaitu untuk menafkahkan sebagian harta yang 

kita peroleh kepada orang lain yang membutuhkan, artinya Islam adalah 

agama yang sangat memperhatikan nilai-nilai sosial. 

                                                                                                                                               
 
23

 Gramedia, Al-Quran QS Al-Isra/17:35 
24

 Gramedia, Al-Quran QS Al-Baqarah/2:205 



17 

 

 

 

CSR dalam Islam dilandasi pada prinsip-prinsip utama yang telah 

digariskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, adapun prinsip-prinsip 

pelaksanaan CSR dalam islam adalah:
25

 

1) Prinsip tauhid 

Suatu keyakinan yang menegaskan bahwa hanya Allah SWT yang telah 

menciptakan dan mengatur alam semesta ini, keimanan yang menimbulkan 

keyakinan bahwa segala sesuatu yang menimpa seorang muslim, diusahakan 

atau tidak selalu berasal dari kehendak Allah SWT, Sehingga setiap 

pelaksanaan yang dilakukan selalu dan semestinya didorong oleh 

pengharapan atas keridhaan Allah SWT. 

Dengan kesadaran dan keyaknan nilai-nilai tauhid ini, sesorang akan 

terbebas dari ketakutan, kelemahan dan keresahan disamping memperbanyak 

kesabaran, keperkasaan, keberanian. Ia akan terbebas dari kesulitan dunia, 

kerasukan dan kebakhilan, dengan keyakinan dan kesadaran ini, maka dia 

akan mendapatkan kemuliaan, kemurahan dan kedermawanan. 

2) Prinsip khalifah 

Khalifah yang bermaksud menggantikan, meninggalkan, menyimpang dan 

juga bermakna seperti pewaris. Prinsip ini menjelaskan bahwa manusia 

hanyalah pemegang amanah Allah SWT dan menggunakan kekayaan 

miliknya untuk kemanfaatan manusia dalam batasan syariat Allah SWT yang 

tidak kekal dan bersifat fana. Sehingga tidak lah berlebihan jika Allah SWT 

kemudian mewajibkan manusia membelanjakan sebagian dari rezeki yang 

                                                     
25

 Muhammad Yasir Yusuf,  Islamic Corporate Sosial Responsibility, (Jakarta: Kencana, 2017), 

hlm. 58 
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telah diamanahkan kepadanya guna membantu saudara-saudara sesama 

manusia yang tidak berkecukupan sebagai rasa syukur atas kelebihan yang 

telah diberikan oleh Allah SWT. Manusia hanya diberikan wewenang untuk 

memanfaatkannya dengan cara mengembangkan, menginfakan, dan 

menggunakannya bagi menciptakan individu dan masyarakat. 

3) Prinsip keadilan 

Pemerataan pendapatan dan kekayaan dalam konsep keadilan ekonomi 

Islam bukan berarti menuntut bahwa semua orang wajib menerima upah 

dengan tingkat yang sama. Islam memberikan toleransi atas ketidaksamaan 

terhadap pendapatan sama dengan kemampuan masing-masing individu. Hal 

ini karena setiap orang tidak mempunya tingkat kemampuan yang sama 

dalam menciptakan produksi. Oleh karena itu kemampuan dalam produksi 

setiap individu berbeda-beda, maka islam menciptakan mekanisme tersendiri 

dalam rangka penciptaan pemerataan pendapatan dan kekayaan dengan jalur 

zakat, sedekah, wakaf, infaq, hadiah, hibah. Ini semua digunakan dalam islam 

untuk menentukan orang kaya supaya berlaku adil dari kekayaan yang 

dititipkan Allah SWT. 

Hal diatas menjelaskan bahwa menjadi kewajiban bagi setiap masyarakat 

muslim, baik individu maupun masyarakat khususnya orang-orang kaya 

untuk memperhatikan keperluan-keperluan kaum miskin. 

4) Prinsip Ukhuwwah 

Ukhuwwah diartikan sebagai persaudaraan, ukhuwwah berasal dari kata 

yang pada dasarnya berarti memperhatikan. Arti kata ini member kesan 
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bahwa persaudaraan mengharuskan adanya perhatian semua pihak yang 

merasa bersaudara mengharuskan adanya perhatian semua pihak yang merasa 

bersaudara. Atas dasar menekankan bahwa diatas setiap bahu muslim 

mempunyai tanggung jawab untuk kita berikan kepada saudara kita yang 

membutuhkan. 

5)  Prinsip persaudaraan  

Prinsip persaudaraan inilah yang seharusnya menjadi latar belakang setiap 

pelaksanaan CSR. Saling membantu sesama pemegang berkepentingan 

seharusnya tampil sebagai sebuah kekuatan untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, kesejahteraan, dan kelestarian tanpa merugikan satu sama lainnya. 

6)  Prinsip mewujudkan masalah 

Tujuan persyariatan adalah untuk menegakan dan memelihara 

kemaslahatan serta menolak mafsadah (keburukan). Dengan adanya landasan 

kebijakan pelaksaan CSR yang bertumpu pada prinsip penciptaan maslahah 

akan memudahkan pengelola perusahaan untuk memilih dan menentukan 

program CSR yang sepatutnya dijalankan bagi menciptakan kesejahteraan 

masyarakat walaupun terkadang tidak menimbulkan efek bagi sebagian orang. 

Oleh sebab itu, sepatutnya CSR benar-benar menjadi program yang 

menyentuh dasar-dasar keperluan masyarakat, bukan malah menjadi simbol 

untuk menarik minat masyarakat dalam rangka meraih manfaat dan 

keuntungan yang lebih besar untuk perusahaan. 
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c. Regulasi Corporate Sosial Responsibility di Indonesia 

Regulasi CSR diatur oleh pemerintah dalam undang-undang Nomer 40 

Tahun 2007 Peseroan Terbatas (UUPT) Pasal 74, Menjelaskan bahwa 

perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan 

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan. Bila ketentuan ini tidak dijalankan, maka ada sanksi yang akan 

dijatuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26

 

Jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan 

Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, maka berdasarkan Pasal 34 UU 

25/2007, penanam modal dapat dikenai sanksi adminisitatif berupa:
27

 

 1) peringatan tertulis; 

 2) pembatasan kegiatan usaha; 

 3) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau 

 4) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. 

d. Manfaat Program Corporate Sosial Responsibility 

Manfaat mengandung arti berguna atau berfaedah baik untuk individu 

sendiri maupun bagi orang lain atas keberadaan atau hal yang dilakukan. 

Dalam hal ini manfaat CSR juga demikian, bagaimana keberadaan 

perusahaan dapat berguna bagi masyarakat setempat, bagi perusahaan itu 

sendiri dan bagi pemerintah.
28

 

                                                     
26

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52716870e6a0f/aturan-aturan-hukum-

corporate-sosial-responsibility/ diakses pada tanggal 12-12-2020 pukul 21.43 
27

Ibid. 
28

 Herman, Manfaat Corporate Sosial Responsibility oleh Stakeholder Primer dan Sekunder (Studi 

kasus Pada PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau), (Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan 

Kebijakan Sosial – Vol. 2 Tahun 2018), hlm. 268 
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1)  Manfaat CSR bagi masyarakat 

Mengawali percakapan tentang pemberdayaan masyarakat untuk CSR, 

barangkali pertanyaan awal yang layak kita sampaikan adalah mengapa 

permberdayaan masyarakat untuk CSR. Untuk menjawab pertanyaan 

tersebut, sebenarnya tidak ada yang salah jika kegiatan CSR digunakan 

untuk kegiatan filantropi atau karitatif. Sebab kedua kegiatan tersebut, 

dalam banyak kasus, masih banyak diperlukan, baik dilihat dari kepentingan 

masyarakat, pemerintah maupun korporasi. Hanya saja, jika CSR digunakan 

bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat akan memberikan manfaat 

langsung dan dampak ganda (multiplier effect) yang lebih besar dan mampu 

secara bertahap mengembangkan kemandirian masyarakat untuk terlepas 

dari ketergantungan kepada (belas kasihan) pemerintah atau korporasi yang 

telah berbaik hait membantu masyarakat yang dalam kesusahan
29

 

Sebab, melalui pemberdayaan masyarakat, sekurang-kurangnya, 

masyarakat disiapkan untuk:
30

 

a) Menyadari keadaannya, masalah yang dihadapi, peluang-peluang yang 

dapat dilakukan, serta memilih kegiatan perbaikan kehidupan yang 

sesuai dan terbaik dengan daya nalar serta kemampuannya. 

b) Melalui proses belajar bersama, berlatih untuk membuat perencanaan 

bagi perbaikan kehidupannya. 

c) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara partisipatif terhadap 

semua kegiatan yang telah mereka lakukan. 

                                                     
29

 Budi Untung, CSR dalam Dunia Bisnis, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), hlm. 117-118 
30

Ibid. 
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d) Memanfaatkan hasil-hasil kegiatan secara partisipatif. 

2)  Manfaat CSR bagi perusahaan 

Sebenarnya apa yang diharapkan dari pelaksanaan 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 

CSR belum sepenuhnya diterima masyarakat. Itu disebabkan oleh minimnya 

perhatian perusahaan terhadap pelaksanaan CSR. Dari uraian tersebut, 

tampak bahwa manfaat CSR bagi perusahaan antara lain:
31

 

a) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek 

perusahaan 

b) Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial 

c) Mereduksi risiko bisnis perusahaan 

d) Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha 

e) Membuka peluang pasar yang lebih luas 

f) Mereduksi biaya, missal tekait dampak mebuang limbah 

g) Memperbaiki hubungan Stakeholder 

h) Memperbaiki hubungan dengan regulator 

i) Meningkatkan semangat produktivitas karyawan 

j) Peluang mendaparkan penghargaan 

 

 

                                                     
31

 Hendrik Budi Untung, Corporate Sosial Responsibility, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 6 
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3) Manfaat CSR bagi pemerintah 

Pelaksanaan CSR juga memberikan manfaat bagi pemerintah. Melalui 

CSR akan tercipta hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam 

mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, rendanya kualitas  

pendidikan, minimnya akses kesehatan dan lainnya. Tugas pemerintah untuk 

menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya menjadi lebih ringan dengan 

adanya partisipasi pihak swasta (perusahaan) melalui kegiatan CSR. CSR 

yang dapat berperan dalam mengatasi permasalah-permasalahan sosial 

adalah CSR yang bersifat community developments seperti pemberian 

beasiswa, pemberdayaan ekonomi miskin, pengembangan sarana kesehatan 

dan lain sebagainya. 

Terkait dengan hal ini pengalaman menunjukkan bahwa, kehadiran CSR 

cukup banyak memberikan konstribusi kepada pemerintahan, dalam bentuk: 

a) Dukungan pembiayaan, utamanya karena keterbatasan anggaran 

pemerintah untuk membiayai pembangunan-pembangunan yang 

terkait dengan penanggulangan kemiskinan. 

b) Dukungan sarana dan prasarana (ekonomi, pendidikan/pelatihan, 

kesehatan tempat ibadah, sarana olahraga, kesenian, dll), baik yang 

(sudah) dimiliki maupun yang dibangun melalui kegiatan CSR. 

c) Dukungan keahlian, melalui keterlibatan personil perusahaan 

utamanya pada kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat. 



24 

 

 

 

d) Keterlibatan pegiat LSM dalam kegiatan CSR merupakan sumber 

belajar, utamanya dalam menumbuhkan, menggerakkan, dan 

memelihara partisipasi masyarakat dan pembangunan
32

 

e. Jenis-jenis Corporate Sosial Responsibility 

Pemilihan program kegiatan CSR yang akan dilaksanakan oleh perusahaan 

tergantung kepada tujuan pelaksanaan CSR yang ingin dicapai oleh 

perusahaan. Kotler dan Lee menyebutkan ada enam kategori program CSR. 

Adapun keenam jenis program CSR tersebut adalah sebagai berikut:
33 

1) Causepromotion 

Dalam program ini, perusahaan menyediakan dan atau sumber daya yang 

dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap 

suatu masalah sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi 

dari masyarakat, atau perekrutan tenaga sukarela untuk kegiatan terentu. 

2) Causerelated marketing (CRM) 

Dalam program ini, perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbang-

kan persentase tertentu dari penghasilanya untuk suatu kegiatan sosial 

berdasarkan besarnya penjualan produk. Kegiatan ini biasanya didasarkan 

kepada  penjualan produk tertentu, untuk jangka waktu tertentu, serta untuk 

aktivitas tertentu. 

3) Corporatesosial marketing (CSM) 

Perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk 

mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan 

                                                     
32

Totok Mardikanto, Corporate Sosial Responsibility (Tanggung Jawab Korporasi), (Bandung: 

Alfabeta, 2014) hlm. 28 
33

Firsan Nova, Republic Relation, (Jakarta: Media Bangsa, 2012), hlm. 320 
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keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kampanye CSM lebih 

banyak terfokus untuk mendorong perubahan prilaku yang berkaitan dengan 

isu-isu kesehatan, perlindungan terhadap kecelakaan, lingkungan serta 

keterlibatan masyarakat. 

4) Corporat ephilanthropy 

Perusahaan memberikan sumbangan langsung, bentuk derma untuk 

kalangan masyarakat tertentu, sumbangan tersebut biasanya berbentuk 

pemberian uang secara tunai, paket bantuan, atau pelayanan secara cuma-

cuma, Corporate philanthropy biasanya berkaitan dengan berbagai kegiatan 

sosial yang menjadi prioritas perusahaan. 

5) Community volunteering 

Perusashaan mendukung serta mendorong para karyawan, rekan 

pedagang eceran untuk menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna 

membantu organisai-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang 

menjadi sasaran program. 

6) Sosial lyresponsible buisness practice 

Perusahaan melakukan aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang 

diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan investasi yang mendukung 

kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan konmunitas dan 

memelihara lingkungan hidup. 
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f. Implementasi Program Corporate Sosial Responsibility 

Menurut diagram yang digambarkan oleh Nor Hadi mengenai 

perencanaan, evaluasi, dan implementasi Corporate Sosial Responsibility 

sebagaimana dalam gambar berikut:
34

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Gradasi perencanaan CSR (Sumber: Nor Hadi 2011) 

 

g. Syariah Enterprise Theory 

1) Pengertian Syariah Enterprise  Theory 

Sejalan dengan kemajuan sosial  dan meningkatnya pertanggung jawaban 

publik oleh perusahaan, maka  konsep teoretis akuntansi   juga berubah. Hal 

                                                     
34
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ini terbukti dengan munculnya enterprise theory ini. Sekarang ini 

perusahaan besar biasanya harus memperhatikan berbagai kepentingan 

khususnya kepentingan masyarakat secara umum. Stakeholders dalam 

konsep teori ini  yang menjadi pusat perhatian adalah keseluruhan pihak atau 

kontestan  yang terlibat atau memiliki kepentingan baik langsung  maupun 

tidak langsung dengan perusahaan atau entity. Misalnya pemilik,    

manajemen, masyarakat, pemerintah, kreditur, fiskus, regulator, pegawai,   

langganan, dan pihak yang berkepentingan lainnya. Dalam teori ini pihak-

pihak ini harus diperhatikan dalam penyajian informasi keuangannya. 

Menurut teori ini akuntansi jangan hanya mementingkan informasi bagi 

pemilik entity, tetapi juga pihak lainnya yang juga memberikan kontribusi 

langsung dan tidak langsung kepada eksistensi dan keberhasilan suatu 

perusahaan atau lembaga. Munculnya employee reporting, human resource 

accounting,value added reporting, environmental accounting, socio-

economic accounting merupakan fenomena yang sejalan dengan teori 

enterprise ini.
35 

Konsep ini sangat tepat diterapkan pada perusahaan-perusahaan besar 

yang mau tidak mau harus mempertimbangkan dampak sosial dari 

operasinya dan eksistensinya di tengah masyarakat luas. Sebagai institusi 

sosial, perusahaan dipandang ikut bertanggung jawab atas berbagai dampak 

dari segi non-ekonomi yang terkait dengan perusahaan, yang dengan 

demikian menimbulkan berbagai imperasi kerja yang harus dijalankan 

                                                     
35

 Sofyan Syafri Harahap, Teori akuntansi edisi revisi,  (Rajawali Pers: Jakarta2011), hlm. 77 
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untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Dari sisi akuntansi, ini berarti 

bahwa tanggung jawab untuk mengkomunikasikan laporan keuangan yang 

baik dan akuntabilitasnya harus terdistribusikan  secara jujur  dan  fair  

kepada seluruh  kelompok  pemakai  laporan  keuangan  dan masyarakat 

luas.
36

 

Mengenai enterprise theory ini, Sofyan Syafri Harahap 

berpendapat: 

“Kalau ada pernyataan mengenai postulat, konsep, dan prinsip akuntansi 

Islam itu, pada saat ini yang bisa saya jawab adalah bahwa masalah ini tidak 

semudah yang dibayangkan. Tentu untuk merumuskan ini perlu pengkajian 

multi dimensi dan multi disiplin. Hal yang jelas adalah literatur sampai saat 

ini belum bisa menjelaskannya. Akan tetapi dari postulat, konsep, dan 

prinsip  yang   ada,   dapat  kita saring mana  yang sejalan dengan konsep 

Islam. Misalnya konsep mana yang dipakai dari ketiga konsep: proprietory 

theory, entity theory, dan enterprise theory? Maka akan saya jawab 

enterprise theory karena lebih mencakup aspek sosial dan pertanggung 

jawaban. Bahkan enterprise theory  menjelaskan bahwa akuntansi  harus   

melayani   bukan  saja   pemilik   perusahaan,  tetapi juga masyarakat secara 

umum.”
37 

Enterprise theory mampu memberikan dasar dalam pembentukan 

prinsip dan  teknik akuntansi yang menghasilkan  bentuk akuntabilitas dan  

informasi yang dibutuhkan oleh stakeholders, karena enterprise theory 
                                                     
36

 Ibid., hlm. 28 
37

 Sofyan Syafri Harahap, Teori dan Tujuan Akuntansi Syariah (Jakarta: Pustaka Quantum, 1997), 

hlm. 154-155 
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memandang bahwa eksistensi perusahaan tidak terlepas dari kontribusi   

pada partisipan (karyawan, kreditor, pemerintah, dan masyarakat).
38

 

Syariah enterprise theory tidak hanya peduli pada kepentingan 

individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. 

Oleh karena itu, SET memiliki stakeholder secara luas. Menurut SET, 

stakeholder meliputi Allah, manusia, dan alam yang mana Allah merupakan 

pihak paling tinggi dan menjadi satu satunya tujuan hidup manusia. Dengan 

menempatkan Allah sebagai stakeholder tertinggi maka tali penghubung 

agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran 

ketuhanan” para pengguna tetap terjamin. Konsekuensi dari menetapkan 

Allah sebagai stakeholder tertinggi adalah digunakannya sunatullah sebagai 

basis bagi peningkatan akuntansi syariah.
39

 

2) Konsep Syariah Enterprise  Theory 

Konsep Syariah enterprise theory adalah teori yang menganggap 

bahwa perusahaan berfungsi sebagai institusi sosial yang mempunyai 

pengaruh ekonomis luas dan kompleks sehingga dalam penyajian 

informasi keuangan harus juga memperhatikan pihak-pihak diluar 

perusahaan.
40

 

Dalam syariah enterprise theory, aksioma terpenting yang harus 

mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai 

                                                     
38

Iwan Triyuwono, Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2009), hlm. 350 
39

 Samsiyah, Yudhanta, dan Nurul, Kajian Implementasi Perbankan Syariah Ditinjau Dari Syariah 

enterprise Theory Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Cabang 

Pamekasan, (Madura: Jurnal InFestasi Vol. 9 No.1), hlm. 48 
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 Inten Meutia, Menata Pengungkapan CSR Di Bank Islam Suatu Pendekatan Kritis (Jakarta: 
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pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia 

ini. Maka yang berlaku dalam syariah enterprise theory adalah Allah 

sebagai sumber amanah utama, karena dia adalah pemilik yang tunggal 

dan mutlak. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholder 

pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat 

sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang 

ditetapkan oleh sang pemberi amanah.
41

 

Shariah enterprise theory memandang  distribusi kekayaan (wealth) 

atau nilai tambah (value-added) tidak hanya berlaku pada para partisipan 

yang terkait langsung dalam, atau partisan yang memberikan kontribusi 

kepada, operasi perusahaan, seperti: pemegang saham, kreditor, karyawan, 

dan pemerintah, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan 

bisnis yang dilakukan, atau pihak yang tidak memberikan kontribusi 

keuangan dan skill. Konsep shariah enterprise theory mendorong untuk 

mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam. Ini 

sesuai dengan posisi manusia sebagai khalifatullah filardh yang membawa 

misi menciptakan dan mendiistribusikan kesejahteraan bagi seluruh 

manusia dan alam. 

Oleh karena itu, shariah enterprise theory akan membawa 

kemaslahatan bagi stakeholders, masyarakat (yang tidak memberikan 

kontribusi keuangan atau keterampilan) dan lingkungan alam tanpa    

                                                     
41
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(Malang: Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2001), hlm. 56 



31 

 

 

 

meninggalkan    kewajiban    penting    menunaikan    zakat    sebagai 

manifestasi ibadah kepada Allah. 

Dapat dilihat pada prinsipnya shariah enterprise theory memberikan 

bentuk pertanggung jawaban utamanya kepada Allah (vertikal) yang 

kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban horizontal 

pada umat manusia dan lingkungan alam. Konsep pertanggungjawaban 

yang ditawarkan oleh teori ini tidak sekedar pengembangan konsep 

pertanggungjawaban enterprise theory, namun lebih dari itu sebagai hasil 

dari premis yang dipakai oleh shariah enterprise theory yang memiliki 

karekter transendental dan teleologikal. Dalam pandangan shariah 

enterprise theory, stakeholders sebagai khalifah Allah diberi amanah 

untuk mengolah sumber daya dan mendistribusikannya pada seluruh 

makhluk dimuka bumi ini secara adil.
42

 

Enterprise theory mengajukan beberapa konsep terkait dengan 

pengungkapan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan, terutama pada 

perbankan syariah. Konsep-konsep tersebut, dijelaskan Meutia, yaitu:
43

 

(1) Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan bentuk 

akuntabilitas manusia terhadap Tuhan dan karenanya ditujukan 

untuk mendapatkan ridho (legitimasi) dari Tuhan sebagai tujuan 

utama. 
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(2) Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memiliki tujuan 

sebagai sarana pemberian informasi kepada seluruh stakeholders 

(direct, in-direct, dan alam) mengenai seberapa jauh institusi 

tersebut telah memenuhi kewajiban terhadap seluruh stakeholders. 

(3) Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah wajib (mandatory), 

dipandang dari fungsi bank syariah sebagai salah satu instrumen 

untuk mewujudkan tujuan syariah. 

(4) Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memuat dimensi 

material maupun spriritual berkaitan dengan kepentingan para 

stakeholders. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus berisikan 

tidak hanya informasi yang bersifat kualitatif, tetapi juga informasi 

yang bersifat kuantitatif. 

3)  Karakteristik Syariah Enterprise Theory 

Shariah enterprise theory (SET) mengajukan beberapa karakteristik 

terkait tema dan item yang diungkapkan dalam laporan tanggung jawab 

sosial perusahaan perbankan syariah. Karakteristik-karakteristik ini, 

menurut Meutia, yaitu:
44

 

(1) Menunjukkan upaya memenuhi akuntabilitas vertikal terhadap 

Tuhan dan akuntabilitas horizontal terhadap Direct stakeholders, 

indirect stakeholders, dan alam. 

                                                     
44
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(2) Menunjukkan upaya memenuhi kebutuhan material dan spiritual 

seluruh stakeholders, sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi 

konsep keseimbangan. 

(3) Mengungkapkan informasi kualitatif dam kuantitatif sebagai upaya 

untuk memberikan informasi yang lengkap dan menyeluruh. 

B. Penilaian kesesuaian program Corporate Sosial Responsibility dengan 

konsep Syariah Enterprise Theory 

Menurut meutia terdapat beberapa dimensi yang ditawarkan oleh syariah 

enterprise theory dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, 

khususnya perbankan syariah. Dimensi-dimensi tersebut adalah akuntabilitas 

vertikal dan akuntabilitas horizontal. 

Akuntabilitas vertikal ditujukan hanya kepada Allah. Beberapa contoh item 

yang bertujuan menunjukan akuntabilitas vertikal kepada Allah menurut syariah 

enterprise theory adalah adanya opini dewan pengawas syariah dan adanya 

pengungkapan mengenai fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi dan tidak 

dipatuhi beserta alasannya. 

Akuntabilitas horizontal, ditujukan kepad tiga pihak, yaitu direct stakeholder, 

indirect stakeholder. Pihak-pihak yang disebut direct stakeholder adalah nasabah 

dan karyawan, sedangkan pihak yang termasuk indirect stakeholder adalah 

komunitas. 

Direct stakeholder (nasabah); Beberapa item pengungkapan tanggung jawab 

sosial yang menunjukkan akuntabilitas horizontal kepada nasabah adalah adanya 

pengungkapan kualifikasi dan pengalaman anggota dewan pengawas syariah 
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(DPS), laporan tentang dana zakat dan qardhul hasan, informasi produk dan 

konsep syariah yang mendasarinya, penjelasan tentang pembiayaan, dan 

penjelasan tentang kebijakan/uasaha untuk mengurangi transaksi non-syariah di 

masa mendatang. 

Direct stakeholder (karyawan). Item yang menggungkapkan adanya 

akuntabilitas horizontal kepada karyawan adalah adanya pengugkapan mengenai 

kebijakan tentang upah dan remunerasi, kebijakan mengenai pelatihan yang 

meningkatkan kualitas spiritual karyawan dan keluarganya, ketersediaan layanan 

kesehatan kesehatan dan konseling bagi karyawan, dan kebijakan non diskriminasi 

yang ditetapkan pada karyawan dalam hal upah, training, dan kesempatan 

meningkatkan karir. 

Indirect stakeholder (komunitas). Beberapa item yang menunjukkan 

akuntabilitas kepada indirect stakeholders, dalam hal ini komunitas, adalah 

adanya pengungkapan tentang inisiatif untuk meningkatkan akses masyarakat luas 

atas jasa keuangan bank islam, kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan 

isu-isu diskriminasi dan HAM, kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan 

kepentingan masyarakat banyak, dan kontribusi yang dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang, agama, pendidikan, dan 

kesehatan. 

Item pengungkapan yang menunjukkan akuntabilitas horizontal kepada alam 

adalah adanya pengungkapan tentang kebijakan pembiayaan yang 

mempertimbangkan isu-isu lingkungan, menyebutkan jumlah pembiayaan yang 

diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan dan alasan 



35 

 

 

 

memberikan pembiayaan tersebut, dan usaha-usaha untuk meningkatkan 

kesadaran lingkungan pada pegawai.
45

 

C. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang telah melakukan penelitiannya dan menjadi 

bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis di antaranya: 

Tabel 2. 1 

 

Persamaan, Perbedaan dan Hasil Penelitian Terdahulu 
 

No. Judul Skripsi Persamaan Perbedaan 

1.  Nadia    Rahma    (2012),    Analisis 

Penerapan Islamic Sosial Reporting 

Index Dalam Pengungkapan 

Corporate Sosial Responsibility 

Perbankan Syariah Indonesia.
46

 

Perbankan Syariah Indonesia.
47

 

-Tema 

Pembahasan 

-Metode 

Penelitian 

-Tempat 

Penelitian 

-Sub Tema 
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 Dori novarella dan indah mulia sari, pelaporan corporate sosial responsibility perbankan 
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No. 2, 2015), hlm. 148-149 
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2 Syuhada Mansur (2012), Pelaporan 

Corporate Sosial Responsibility 

Perbankan Syariah  Dalam Perspektif 

Syariah Enterprise Theory (Studi 

Kasus pada Laporan Tahunan PT 

Bank   Syariah Mandiri).
48

 

-Tema 

Pembahasan 

-Sub 

Pembahasan 

-Metode 

Penelitian 

 

-Tempat 

Penelitian 

-Sub Tema 

3 Edwin  Erwand  (2013),  Tanggung 

Jawab Sosial Pada Organisasi 

Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada 

BNI Syariah Cabang Malang).
49

 

-Tema 

Pembahasan 

-Sub Tema 

 

Pembahasan 

-Metode 

Penelitian 

4 Omi pramiana dan Nur anisah (2018) 

Implementasi Corporate Sosial 

Responsibility (CSR) dalam 

prespektif syariah enterprise theory.
50

 

 

-Tema 

Pembahasan 

-Sub  Tema 

 

Pembahasan 

-Tempat 

Penelitian 

5 Dori novarella dan indah mulia sari 

(2015) pelaporan Corporate Sosial 

Responsibility perbankan syariah\ dalam 

prespektif syariah enterprise theory 

-Tema 

Pembahasan 

-Tempat 

Penelitian 
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Dari kelima penelitian terdahulu, ada beberapa aspek yang membedakan 

dengan penelitian saat ini. 

1. Pada penelitian yang dilakukan Nadia Rahma (2012) perbedaannya dengan 

yang diteliti oleh penulis adalah pada bagian pembahasan terdahulu lebih 

spesifik pada penerapan Islamic Sosial Reporting terhadap pengungkapan 

Corporate Sosial Responsibility hasil uji analisis dengan menggunakan 

teknik analisis metode skoring, ditemukan bahwa pengungkapan indeks ISR 

pada enam bank syariah Indonesia dapat dikatakan baik, yakni sebesar 

64,83% secara keseluruhan, walaupun masih belum mencapai angka 

sempurna 100%, dikarenakan masih adanya item-item indeks ISR yang 

belum diungkapkan secara penuh. 

2. Perbedaan penelitian kedua yang dilakukan Syuhada Mansur (2012) yaitu 

periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode tahun  

2014-2015 dan objek penelitian pada penelitian ini adalah Bank BRI Syariah 

dan Bank Muamalat Indonesia, pada penelitian ini juga menggunakan teknik 

analisis isi (contentanalysis) hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

pelaporan tanggung jawab sosial Bank Syariah Mandiri masih sangat 

terbatas, secara sukarela, serta masih jauh dari sesuai dengan syariah 

enterprise theory. 

3. Penelitian ketiga yang dilakukan Edwin Erwanda (2013) hanya bersifat 

bagaimana pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility perbankan syariah 

sedangkan dalam penelitian  ini corporatesosial responsibility dianalisis dari  

perspektif shariah enterprise theory selain itu aspek yang dilaporkan hanya 
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kegiatan sosial yang mengarah ke pendidikan saja. Aspek ekonomi maupun 

lingkungan tidak dilaporkan karena BNI Syariah menganggap belum 

terdapat standardisasi yang mengatur kegiatan tanggung jawab sosial 

terhadap lingkungan secara baku. Belum terdapatnya standar akuntansi yang 

baku mengenai pelaporan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan 

menjadikan BNI Syariah tidak melakukan pelaporan akuntansi sosial. 

4. Omi pramiana dan Nur anisah (2018) Implementasi corporate sosial 

responsibility (CSR) dalam prespektif syariah enterprise theory hasil dari 

penelitian ini BMT Maslahah telah melaksanan Corporate Sosial 

Responsibility Akuntabilitas vertikal terhadap Allah SWT yang dapat 

dianggap sebagai upaya koperasi untuk memenuhi prinsip syariah antara 

lain dapat dilihat melalui keberadaan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS). 

BMT Maslahah juga telah melaksanan corporate sosial responsibility 

Akuntabilitas horizontal terhadap nasabah yang dilakukan BMT Maslahah 

Kantor Cabang Pembantu Sumobito Jombang dengan memberikan bantuan 

pembiayaan kepada UMKM.  

5. Penelitian kelima dilakukan Dori novarella dan indah mulia sari (2015) 

membahas tentang bagaimana tingkat pengungkapan CSR dari setiap bank 

syariah yang ada di Indonesia dalam prespektif syariah enterprise theory 

dari hasil analisis mereka menemukan bahwa dari sepuluh BUS yang diteliti 

tingkat pengungkapan CSR yang paling tinggi adalah Bank Mandiri Syariah. 

 

 



39 

 

 

 

D. Kerangka Pemikiran 

CSR (Corporate Sosial Responsibility) 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.
51

  

Teori yang paling tepat untuk  mengungkapkan  tanggung jawab  sosial 

perusahaan, dalam hal ini bank syariah, adalah shariah enterprise theory (SET). 

Hal ini karena dalam shariah enterprise theory memberikan pertanggung 

jawaban utamanya kepada Allah (vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi pada 

bentuk pertanggung jawaban horizontal kepada umat manusia dan lingkungan 

alam.
52

 

Dengan  menggunakan  Shariah  Enterprise   Theory,  laporan   CSR 

perbankan syariah akan dianalisis kesesuaiannya dan diberi kesimpulan atas 

penerapan CSR yang dilakukan Bank Syariah. Uraian diatas dapat digambarkan 

sebagaimana pada gambar berikut ini: 

                                                     
51

 Omi Pramiana dan Nur Anisah, Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam 

Perspektif Shariah Enterprise Theory, (Jombang: Jurnal Vol 13 No. 2 (2018)), hlm. 175 
52

 Desiana, Pelaporan Corporate Social Responsibility (CSR) Perbankan Syariah dalam prespektif 

Syariah Enterprise Theory (Studi kasus pada laporan tahunan bank BRI Syariah), (Tasikmalaya: 

jurnal akuntansi vol 13(2018)), hlm. 11 
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Gambar 2. 2 Kerangka pemikiran 

Gambar  diatas  menjelaskan  bahwa   organisasi  bank syariah 

membuat  laporan  corporate  sosial   responsibility.  Namun,  pembuatan 

laporan corporate sosial responsibility dalam organisasi bisnis syariah masih ada 

yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam konsep syariah 

enterprise theory. 


