
BAB III METODE PENELITIAN 

 

A. Desain  Dan Sumber Data Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang 

mengkaji dan meneliti suatu sekelompok manusia, suatu obyek, suatu 

kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang. Menurut Nazir tujuan dari penelitian deskriptif untuk membuat 

deskipsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena atau 

kejadian selama proses penelitian (Nazir, 2005).  

Fokus Penelitian ini adalah menelusuri pengungkapan tanggung jawab 

sosial PT. Unilever Indonesia Tbk. dan PT. Procter & Gamble berdasarkan 

Indeks Islamic Social Reporting (ISR), sedangkan data yang diperoleh 

dalam penelitian ini bersumber dari laporan tahunan perusahaan melalui 

website PT. Unilever Indonesia Tbk. dan PT. Procter & Gamble yakni 

www.Unilever.co.id  dan  www.pg.com . 

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data 

Sampel dalam penelitian ini ialah PT. Unilever Indonesia Tbk dan PT. 

Procter & Gamble. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan laporan 

tahunan (annual report) yang berisi catatan-catatan penting yang dimiliki 

perusahaan. Dokumen yang menjadi acuan dari penelitian ini harus 

mempunyai kriteria yang sesuai dengan kebutuhan peneliti, yaitu; memuat 

laporan penyelenggaraan Corporate Social Responsibility (CSR ) atau 

setidaknya mencatumkan informasi mengenai pelaksanaan CSR 

perusahaan yang di publikasi di website perusahaan pada periode 2015-

2017. 

C. Definisi operasional variabel 

Variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan 

penelitian, sering juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam 

penelitian atau gejala yang akan diteliti. Menurut Sugiyono variabel adalah 

http://www.unilever.co.id/
http://www.pg.com/


suatu entitas yang memiliki nilai yang bervariasi, dimana varibel tersebut 

sudah ditentukan sebelumnya untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. 

Variabel dalam penelitian ini merupakan poin-poin indikator yang terdapat 

dalam Indeks ISR dari penelitian terdahulu, secara garis besar  Indeks 

Islamic Social Reporting dapat lihat pada tabel berikut ini (Sofyani, Ulum, 

Syam, & Wahjuni L, 2012). 

 

TABEL 3. 1 Islamic Social Reporting Index 

NO Keterangan 

A Finance and Investment 

1 Gharar (Ketidakpastian dalam usaha) 

2 Riba Activities / Interest (Bunga pada pinjaman) 

3 Zakat 

4 Bad Debts Written-off (penghapusan piutang) 

5 Current Value Balance Sheet (CVBS) 

6 Value Added Statement (VAS) 

B Produts and Service 

7 Halal Status of Product (status halal produk) 

8 Product Quality (kualitas produk ) 

9 Green Product (produk ramah lingkungan) 

10 Customer Complaints (keluhan konsumen) 

C Employees 

11 Education and Training (Bimbingan dan Pelatihan) 

12 Nature of Work (Sifat dari pekerjaan) 

13 Health and Safety (Keselamatan dan Kesehatan) 

14 Equal Opportunities (Kesetaraan) 

15 Working Environment (Lingkungan Kerja) 

16 Employee Involvement (Keterlibatan) 

17 Place and Time of worship (waktu dan tempat beribadah) 

18 Worship  Activities (kegiatan ibadah bersama) 

19 Religious Obligations (kewajiban beragama) 

20 Employment of Other Special (Karyawan Khusus) 

D Society 

21 Sadaqah 

22 Wakaf (Pemberian/Pembangunan Sarana Prasarana Umum) 

23 Qard Hasan (Dana Kabajikan) 

24 Employee Volunteerism (Relawan) 

25 Scholarship  (Beasiswa) 

26 Graduate Employment (lulusan kerja) 

27 Underprivilage Community ( Kemiskinan) 

28 Children Care (Kepedulian Anak) 

29 Youth Development (Generasi Muda) 

30 Social Activities (Kegiatan Sosial) 

31 Sponsoring Public Health (Mensponsori Kegiatan Sosial atau 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Sofyani, Ulum, Syam, & Wahjuni L, 2012) 

1. Investasi dan Keuangan 

Investasi dan keuangan merupakan salah satu indikator 

yang cukup fundamental dalam sebuah perusahaan,  sebab jika 

sebuah perusahaan tidak bisa mengungkapkan atau 

mempublikasikan aspek keuangan dan investasi perusahaan 

maka sedikit banyak akan mengurangi kepercayaan masyarakat 

dan mengurangi minat investor pada perusahaan tersebut. Item 

yang ada dalam indikator keuangan dan investasi adalah 

sebagai berikut (Raditya, 2012): 

a. Gharar, riba dan zakat.  

Gharar merupakan adanya informasi yang tidak 

lengkap atau uncomplete information dalam transaksi, 

baik dari aspek kualitas, kuantitas, harga, dan lain 

sebagainya. Selain itu, pada item ketidakpastian atau 

gharar dalam keuangan sebab faktor internal atau 

eskternal perusahaan menjadi salah satu item yang 

harus diungkapkan oleh perusahaan kepada publik. 

Budaya) 

E Environment 

32 Pollution (Polusi) 

33 Endangered Wildlife (Satwa Liar / Terancam Punah) 

34 Education (Pendidikan) 

35 Conservation Of Environment (Konservasi Lingkungan) 

36 Legitimacy of the Government (Legitimasi Pemerintah) 

37 Product 

38 Policy (Kebijakan) 

F Corporate Governance 

39 Ownership Stucture (Struktur Kepemilikan Saham) 

40 Shariah Compliance Status (Kepatuhan Syariah) 

41 Structure Board (Papan Struktur Muslim dan nonMuslim) 

42 Declaration of Forbidden Activities (Aktivitas Terlarang) 

43 Anti-Corruption Policies (Kebijakan Anti Korupsi) 



Adiwarman Karim (2007) dalam bukunya yang 

berjudul “Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan” 

menyebutkan bahwa unsur gharar  dalam keuangan 

dapat dihilangkan dengan tidak memberikan celah 

ketidakpastian / gharar dalam transaksi atau media 

transaksi. Dalam laporan keuangan perusahaan, 

seringkali perusahaan mencantumkan beberapa item 

yang bersifat belum pasti disebabkan adanya unsur 

jahalah (ketidaktahuan pihak-pihak yang terkait), hal 

tersebut dilakukan agar bisa menarik simpati para 

investor dan memanipulasi kondisi keuangan 

perusahaan. Oleh karena itu, dalam laporan yang 

dipublikasikan perusahaan sudah seharusnya unsur 

gharar diminimalisirkan (Arifin, 2010).  

Riba merupakan tambahan yang ada dalam transaksi 

tanpa adanya unsur penyeimbang atau penyesuaian 

dengan tambahan tersebut sesuai dengan aturan syariah, 

menurut Abdullah al-Muslih Shalah al-Shaw (2003) 

dalam Rodiah Nur (2015) menyatakan bahwa Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan riba sebagai 

tambahan yang disebabkan penangguhan pembayaran 

dari perjanjian atau akad yang telah ditentukan (Rodiah 

Nur, 2015).  

Ayat atau dalil mengenai larangan melakukan riba 

sudah sangat banyak, salah satunya Q.S. al-Nisâ’ [4]: 

161 yang berbunyi; 

 

 لِْلَكاِفرِينَ  َوأَْعَتْدنَا ۚ  َوَأْخِذِهُم الرِّبَا َوَقْد نُ ُهوا َعْنُه َوَأْكِلِهْم أَْمَواَل النَّاِس بِاْلَباِطِل 
ُهمْ  أَلِيًما َعَذابًا ِمن ْ  

 

Artinya; dan disebabkan mereka memakan riba, 

padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari 



padanya, dan karena mereka memakan harta benda 

orang dengan jalan yang batil. Kami telah 

menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara 

mereka itu siksa yang pedih (Q.s. al-Nisâ’ [4]: 161). 

Zakat merupakan kewajiban setiap individu dalam 

Islam. Ketika harta yang dimiliki telah memenuhi syarat 

zakat, maka sudah seharusnya harta tersebut 

dikeluarkan zakatnya. Oleh karena itu, dalam Indeks 

ISR kebijakan dan pengelolaan zakat perlu diungkapkan 

oleh perusahaan (Widiawati & Raharja, 2012).   

b. Penghapusan piutang tak tertagih dan kewajiban 

membayar piutang karena terlambat. Dalam Islam 

penghapusan atau pengalihan hutang piutang yang 

disebabkan ketidakmampuan merupakan tindakan 

tolong menolong, sebab didalamnya akan ada 

peringanan beban kepada pihak yang tidak mampu dan 

perdamaian diantara kedua belah pihak (Al-Shiddieqi, 

2012). 

c. Current Value Balance Sheet 

Menurut Ayu dalam Merina & Verawaty (2016) 

menyatakan bahwa item ini tidak dicantumkan dalam 

analisis data penelitian sebab ketidaksesuaian kriteria 

ini dengan kondisi perusahaan di Indonesia, sebab  

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di 

Indonesia masih memberlakukan nilai historis atas 

nilai-nilai akun pada neraca. Oleh karena itu, item ini 

penulis anggap sudah diungkapkan dalam setiap laporan 

tahunan perusahaan (Merina & Verawati, 2016).  

 

d. Value Added Statement 

Dalam penelitian ini   item Value Added Statement 

diperoleh dari pernyataan nilai tambah dalam laporan 



tahunan perusahaan, sebab Value Added Statement di 

Indonesia belum berkembang layaknya di negara-

negara maju. Value Added Statement merupakan 

pengungkapan adanya nilai tambah dalam perhitungan 

pihak pemangku kepentingan perusahaan, namun item 

ini hanya berkembang di negara- negara maju, sangat 

jarang perusahaan-perusahaan di negara berkembang 

seperti Indonesia menerapkan konsep ini. oleh karena 

itu, item ini dianggap ada jika perusahaan menyebutkan 

atau mencatumkan pernyataan adanya nilai tambah 

dalam laporan perusahaan (Merina & Verawati, 2016).   

 

2. Produk dan Jasa 

Produk dan jasa merupakan indikator utama yang akan 

diperhatikan oleh masyarakat khususnya konsumen 

perusahaan, oleh karena itu pelayanan dan produk yang 

ditawarkan perusahaan menjadi salah satu aspek yang menarik 

minat dan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan. Item 

yang termasuk dalam indikator kedua ini adalah pengungkapan 

terhadap komplain atau keluhan nasabah terhadap pelayanan 

yang diberikan, kualitas dan keamanan produk atau jasa yang 

diberikan perusahaan. Selain kehalalan dan sifat produk, 

pengaruh produk terhadap lingkungan menjadi salah satu aspek 

yang diperhitungkan dalam penelitian ini, sebab semua itu 

menunjukkan kualitas produk (Anggraeni, Kumadji, & Sunarti, 

2016) .  

 

3. Tenaga Kerja / Karyawan 

Indikator ini merupakan salah satu aspek yang sangat 

penting untuk perkembangan perusahaan, kualitas dari tenaga 

kerja akan menentukan kinerja dan pelayanan perusahaan 

kepada masyarakat. Item pada indikator ini ditekankan pada 



prinsip-prinsip Islam yang meliputi karakteristik pekerja yang 

ideal dan profesional, pendidikan dan pelatihan untuk tenaga 

kerja yang diberikan perusahaan, persamaan kesempatan bagi 

seluruh peserta, jaminan kesehatan dan kesejahteraan, jam 

kerja dan libur tahunan, penempatan dan kebijakan bagi 

pekerja khusus  seperti pekerja yang multi talenta, cacat, 

mantan nara pidana dan lainnya (Harahap, 2016). 

 Salah satu item yang harus diungkapkan juga pada 

indikator ini ialah kebijakan perusahaan berkenaan dengan 

waktu dan tempat untuk beribadah bagi pekerja sebab 

bagaimanapun setiap individu memiliki kepercayaan masing-

masing dan mempunyai kewajiban pribadi terhadap 

kepercayaan mereka, selain itu adanya kegiatan spritual yang 

dikerjakan bersama-sama akan meningkatkan rasa 

persaudaraan antara pegawai dan pimpinan (Ramadhan & 

Ryandono, 2015). 

4. Sosial / Masyarakat 

Indikator sosial merupakan indikator yang sangat erat 

hubungannya dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan 

kepada konsumen, indikator ini mengungkapkan tingkat 

hubungan dan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. 

Indikator sosial pada Indeks ISR sebagian besar difokuskan 

pada pengungkapan terkait dengan prinsip-prinsip Islam seperti 

item sadaqah, waqaf, qard hassan, serta kegiatan amal lainnya. 

Sadaqah merupakan donasi baik dalam bentuk dana atau 

kebutuhan masyarakat lainnya, wakaf merupakan pemberian 

benda atau harta yang bersifat kekal sehingga bisa diambil 

manfaatnya oleh masyarakat umum dalam jangka waktu 

panjang. Qard Hasan merupakan dana yang dipinjamkan 

kepada masyarakat sampai batas waktu tertentu tanpa 

mengharapkan adanya pembayaran lebih, bagi lembaga syariah  



qard hasan  bertujuan sebagai salah satu misi sosial mereka 

(Purwadi, 2014). 

Pada Indikator ini terdapat beberapa item lainnya yang 

harus diungkapkan oleh perusahaan, item tersebut digunakan 

untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu, tidak 

pintar dan terbelakang. Adanya tem-item tersebut merupakan 

bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat, 

diantaranya item berkenaan dengan pendidikan yakni 

memberikan beasiswa atau pelatihan kepada masyarakat, item 

generasi muda, lulusan kerja, kemiskinan dan kepedulian 

terhadap anak juga sangat penting untuk memberdayakan 

masyarakat. Selain itu, dalam laporan tanggung jawab sosial 

perusahaan, dalam satu periode setidaknya perusahaan sempat 

mensponsori kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan 

kesehatan atau sosial budaya sebagai bentuk dukungan atau 

kepedulian perusahaan terhadap kegiatan yang dapat 

mengembangkan masyarakat (Sopyan, 2014).   

5. Lingkungan 

Indikator lingkungan pada Indeks ISR memiliki item yang 

berkaitan dengan pengungkapan aktivitas dan besarnya dana 

yang dikeluarkan organisasi untuk aktivitas lingkungannya. 

Walaupun perusahaan sudah mengungkapkan jumlah dana 

yang disalurkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap lingkungan hidup masyarakat, tetapi tidak 

menutup kemungkinan jumlah dana yang disebutkan sudah  

terealisasikan dalam kebijakan perusahaan, oleh karena itu 

pada indikator ini perusahaan harus mengungkapkan 

ketersediaan dana dan adanya kebijakan untuk melestarikan 

dan memberdayakan lingkungan hidup masyarakat. Selain itu, 

kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian 

lingkungan atau menggangu habitat flora/ fauna dan  

mencemarkan lingkungan menjadi salah satu pertimbangan 



dalam penelitian ini. Oleh karena, salah satu pendukung 

pelaksanaan dari indikator lingkungan ialah dengan adanya 

legalitas atau audit dari pemerintah terhadap perusahaan 

(Hartanti & Soraya, 2010).  

6. Tata Kelola Organisasi 

Indikator terakhir dalam Indeks ISR yaitu indikator tata 

kelola organisasi. Item pengungkapan terkait transaksi haram 

(unlawful transactions), karakteristik pemilik saham atau 

investor perusahaan harus diperhatikan karena akan berdampak 

terhadap kebijakan dari setiap pengelolaan perusahaan. Adanya 

persamaan dan kesetaraan kepada pihak yang mempunyai 

kepentingan atau pemangku kepentingan perusahaan. Pada 

indikator ini pula perusahaan harus mengungkapkan adanya 

kebijakan atau larangan terhadap tindakan – tindakan yang 

dilarang dalam Islam atau tindakan yang tidak pernah 

diterapkan Rasulullah dalam menjalankan usahanya seperti 

korupsi, monopoli, penimbunan, perjudian, dan kegiatan haram 

lainnya (Syukron, 2013). 

 

D. Teknik Analisis Data 

Metode yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian 

ini ialah content analysis yakni dengan melakukan identifikasi praktek 

Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT. Unilever Indonesia dan 

perusahaan PT. Procter & Gamble menggunakan Indeks Islamic Social 

Reporting (ISR) yang dicetuskan oleh Accounting and Auditing 

Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan 

dikembangkan oleh penulis. Indikator pada Indeks ISR ini terdiri dari: 

investasi dan keuangan, produk dan jasa, tenaga kerja, lingkungan, sosial, 

dan tata kelola perusahaan. Setiap indikator mempunyai item, dan tidak 

jarang item pada indikator tersebut mempunyai sub item, setelah 

melakukan identifikasi langkah berikutnya penilaian.  



Penilaian dilakukan dengan menggunakan scoring atau pemberian 

skor dari 0-1, dimana: nilai 0 diterapkan jika tidak ada pengungkapan 

terkait item  atau sub  item pada indikator yang telah disebutkan, dan nilai 

1 diterapkan jika pengungkapan dilakukan dengan sangat baik yakni setiap 

sub item dari item pada indikator diungkapkan atau disebutkan oleh 

perusahaan, dan yang pasti setiap item dari indikator indeks ISR hanya 

mempunyai skor maksimal 1. Skor tersebut akan dibagi sesuai jumlah sub 

item yang terkandung di dalamya. Rumus atau formula yang digunakan 

dalam perhitungan total nilai dari indeks pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan sebagai berikut (Fahri Ali Ahzar, 2013) : 

 

ISR=  
                             

                                       
 

 


