
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

1. PT. Unilever Indonesia 

a. Profil  Singkat Perusahaan 

PT. Unilever pertama kali muncul dari penggabungan 

antara produsen margarin di Belanda dan produsen sabun di 

Inggris. Awalnya pada akhir abad ke-19 Jurgens dan Van den 

Bergh asal Belanda mulai melakukan ekspor produk margarin ke 

Inggris, kemudian perusahaan mereka mengalami perkembangan 

yang sangat pesat sampai pada taraf internasional. Pada tahun 1927 

Jurgens dan Van den Bergh bergabung dengan beberapa 

perusahaan di Eropa dan membuat produk baru yakni Margarine 

Unie (Unilever Indonesia, 2018).  

Pada pertengahan tahun 1925 pendiri perusahaan Lever 

Brothers, Lord Leverhulme membangun portofolio pribadi, seiring 

berjalannya waktu perusahaan Lever Brothers berkembang sangat 

pesat bahkan berhasil membeli dan mengakuisisi perusahaan-

perusahaan lainnya (Unilever Indonesia, 2018).  

Dua perusahaan di atas bersaing sangat ketat, sehingga 

untuk kebertahanan dan keberlangsungan kedua perusahaan 

tersebut yakni Lever Brothers dan Margarine Unie bekerja sama 

dengan mendirikan PT. Unilever. Kerja sama tersebut bertujuan 

untuk mengatur kepentingan masing-masing perusahaan, tetapi 

pada akhirnya dua perusahaan besar tersebut melakukan peleburan. 

Penandatangan surat kerja sama tersebut terjadi pada tanggal 2 

September 1929 (Unilever Indonesia, 2018).   

PT. Unilever Indonesia pertama kali muncul dengan nama 

Zeepfabrieken N.V Pada tahun 1936, perusahaan ini mulai 

memasuki pasar Indonesia melalui produknya margarin Blue Band 

dan sabun mandi LUX, kemudian seiring pertumbuhannya di 



Indonesia, pada  tahun 1980 nama perusahaan diganti menjadi PT. 

Unilever Indonesia, selanjutnya pada tahun 1997 berganti nama 

menjadi PT. Unilever Indonesia Tbk. sampai saat ini (PT Unilever 

Indonesia Tbk , 2017 ) .  

Pada tahun 1982 PT. Unilever Indonesia mulai menjadi 

Perseroan Terbuka (PT) dan melepas 15% dari saham mereka 

untuk publik. Kemudian, perusahaan mulai melakukan 

pengembangan melalui peluncuran produk baru dan pembangunan 

pabrik diberbagai daerah  di Indonesia. Selain itu, salah satu 

metode yang digunakan PT. Unilever Indonesia untuk 

mengembangkan perusahaan ialah melalui akuisisi terhadap 

perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan-perusahaan yang 

terancam gulung tikar (Unilever Indonesia, 2018).  

PT. Unilever Indonesia mempunyai tujuan memberikan 

konsumen kenyamanan, membantu dan menjadi inspirasi bagi 

masyarakat untuk berinovasi, dan yang paling utama tujuan 

perusahaan ini membuat masa depan menjadi lebih baik setiap 

harinya. Menurut perusahaan salah satu cara untuk mencapai 

tujuan tersebut melalui Corporate Social Responsibility (CSR) 

yang diterapkan perusahaan, CSR yang diterapkan perusahaan 

mencangkup segala bidang kehidupan masyarakat baik dalam 

bidang lingkungan, sosial dan  bidang ekonomi. Semua aspek 

kehidupan masyarakat ingin diperhatikan perusahaan, sebab 

perusahaan berkeyakinan persepsi masyarakat terhadap perusahaan 

menjadi salah satu faktor penting untuk pertumbuhan perusahaan, 

selain itu perusahaan ingin masyarakat hidup secara berkelanjutan 

(Unilever.co.id).  

Untuk menunjang bisninya, PT. Unilever  Indonesia 

mempunyai visi mendapatkan cinta dan penghargaan dari 

Indonesia dengan menyentuh setiap individu Indonesia setiap hari. 

Misi yang digunakan untuk mendukung visi yang ditentukan ialah; 

setiap hari bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, 



membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik dan 

menikmati hidup melalui produk-produk perusahaan, menjadi 

inspirasi bagi masyarakat untuk melakukan hal kecil setiap hari 

dengan demikian seiring berjalannya waktu ia akan menjadi 

perubahan yang besar bagi dunia. Selain itu, misi yang digunakan 

untuk mendukung visi yang ada dengan selalu mengembangkan 

cara baru dalam berbisnis, sehingga bisnis bisa tumbuh dan 

memberikan manfaat sosial serta tidak memberikan dampak yang 

buruk bagi lingkungan.  

Jumlah karyawan perusahaan PT. Unilever  Indonesia Tbk 

saat ini ialah sekitar 6.000 karyawan yang tersebar disembilan 

pabrik. Kantor pusat PT. Unilever Indonesia Tbk. berada di  Bumi 

Serpong Damai pada lahan seluas 3 hektar, yang dibangun secara 

khusus untuk ditempati oleh lebih dari 1.200 karyawan. Jumlah 

produk perusahaan terdiri dari 42 brand unggulan dan kurang lebih 

1.000 Stock Keeping Unit (SKU). Dalam pemasarannya 

perusahaan menggunakan jasa distributor independen, jumlah 

distributor yang dimiliki perusahaan tidak kurang dari 800 

distributor independen (Unilever.co.id). 

PT. Unilever Indonesia Tbk. yang berdiri di Indonesia ini 

merupakan perusahaan Fast Moving Consumer Goods (FMCG) 

yang cukup unggul di Indonesia, seperti yang telah disampaikan 

sebelumnya pada dasarnya perusahaan ini berpusat di Belanda dan 

Inggris. Perusahaan ini mengalami perkembangan yang pesat dan 

mengembangkan sayap kebeberapa negara lainnya, seperti 

Amerika, Tiongkok, India, dan Indonesia. Kepercayaan masyarakat 

Indonesia terhadap produk perusahaan ini semakin tinggi setelah 

diketahui bahwa salah satu pabrik dari PT. Unilever Indonesia Tbk 

adalah pabrik pertama yang mendapatkan sertifikasi halal MUI 

pada tahun 1994 (LPPOM MUI, 2016).  

Brand dari produk dari perusahaan ini terbagi menjadi dua 

yakni Home and Personal Care dan Food and Refreshment. 



Produk PT. Unilever Indonesia yang temasuk dalam kategori 

Home and Personal Care ialah Molto, Rinso, Surf, Sunligt, Vixal, 

Wipol, CLEAR, POND’S, Dove, Closeup, Fair & Lovely, Zwitsal, 

Vaseline, LUX, Citra, AXE, Ioma, Lifebouy, dan produk 

Domestos. Produk yang termasuk dalam kategori  Food and 

Refreshment ialah produk SariWangi, Blue Band, Bango, Royco, 

Buavita, Cornetto, Wall’s, Magnum dan lain sebagainya. Produk 

dari PT. Unilever Indonesia kemungkinan besar akan mengalami 

perkembangan, perusahaan yang dikepalai oleh Hemant Bakshi ini 

mempunyai kemungkinan besar bertahan dan mengalami 

keberlanjutan (PT. Unilever Indonesia, 2017).  

Pada tahun 2016 wakil direktur LPPOM MUI (Lembaga 

Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama 

Indonesia) Ir. Muti Arintawati, M.Si., menyatakan  bahwa 90% 

produk PT. Unilever Indonesia telah terserifikasi halal MUI. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa PT. Unilever Indonesia berusaha 

memperhatikan dan memberikan pelayanan yang sangat baik 

kepada konsumen dan masyarakat Indonesia yang mayoritas 

seorang muslim. Adanya publikasi dari pihak Lembaga Pengkajian 

Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika akan menjadi daya tarik 

masyarakat untuk mempercayai sepenuhnya perusahaan  ini  

(LPPOM MUI, 2016). 

Produk-produk PT. Unilever Indonesia Tbk. sudah sangat 

akrab dalam lingkungan masyarakat Indonesia, contohnya; pasta 

gigi dan sikat gigi pepsodent, kecap Bango, pelebab / sabun Ponds, 

sabun/ shampo Lifebouy, Blue band, dan beberapa produk lainnya. 

Dalam mempertahankan keunggulan dan kualitas produk dari 

kompetitor PT. Unilever Indonesia menggunakan strategi 

pengembangan varian produk, sedangkan untuk mempertahankan 

pasar selain melalui promosi diberbagai media cetak dan media 

elektronik perusahaan melakukan berebagai kegiatan untuk 

menarik perhatian konsumen melalui produknya seperti edukasi 



kesehatan gigi dan mulut (Pepsodent),  kampanye cuci tangan 

dengan sabun Livebouy dan beberapa kegiatan lainnya. Selain itu, 

PT. Unilever Indonesia juga mendesain produk mereka agar bisa 

ekonomis dan ekslusif tetapi mempunyai nilai tambah seperti 

produk Shampo Dove 360 ml harga dipangkas 33% (Mandaladiki, 

2015).  

Pada tahun 2012 PT. Unilever  Indonesia Tbk berhasil 

melipatgandakan bisnis mereka hanya dalam kurun waktu lima 

tahun, hal ini dapat dilihat dari hasil penjualan mereka yang 

mencapai €2 miliar, oleh karena itu tidak heran jika perusahaan ini 

menjadi pemimpin pasar di Indonesia, bahkan pada tahun 2017 

perusahaan ini berhasil menduduki peringkat ke-5 kapitalisasi 

pasar di BEI (Bursa Efek Indonesia) setelah 35 tahun  saham 

perusahaan PT. Unilever Indonesia Tbk ditawarkan kepada 

masyarakat umum dengan kode saham UNVR (PT Unilever 

Indonesia Tbk , 2017 ).  

 

b. Tingkat Pengungkapan ISR PT. Unilever Indonesia 

Tingkat pengungkapan tangungjawab sosial atau kinerja 

sosial PT. Unilever Indonesia Tbk. terkait dengan indikator-

indikator yang ada pada indeks Islamic Social Reporting (ISR) 

dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini; 

 

TABEL 4.1. 1 Tingkat Pengungkapan Kinerja Sosial 

Perusahaan berdasarkan indeks ISR PT. Unilever Indonesia 

Indikator Keuangan dan Investasi 

No Keterangan  UNILEVER 

2015 2016 2017 

1 Riba 1 1 1 

2 Gharar 0 0 0 

3 

 

 

Zakat :  

a. Metode  yang digunakan 

0 0 0 

b. jumlah zakat 0 0 0 

c. penerima zakat 0 0 0 



4 kewajiban atas  keterlambatan 

piutang dan penghapusan 

piutang tak tertagih 

1 1 1 

5 Current Value Balance Sheet 

(CVBS) 

1 1 1 

6 Value Added Statement 

(VAS) 

1 1 1 

 TOTAL 4 4 4 

  RATA2 0.67 0.67 0.67 

Sumber. Hasil Olah Data (2018) 

 

Berdasarkan tabel tingkat pengungkapan kinerja sosial 

berdasarkan indeks Islamic Social Reporting (ISR) pada PT. 

Unilever Indonesia terkait dengan indikator keuangan dan investasi 

dapat dilihat bahwa tingkat pengungkapan tersebut cukup stabil 

dari periode 2015 sampai periode 2017.  

Tidak semua item diungkapkan oleh perusahaan tetapi jika 

dilihat dari nilai rata-rata yang diperoleh perusahaan dapat 

dikatakan bahwa tingkat pengungkapan kinerja sosial berdasarkan 

indeks Islamic Social Reporting (ISR) pada indikator keuangan dan 

investasi PT. Unilever Indonesia pada periode 2015-2017 cukup 

tinggi yakni masing-masing sebesar 67%. 

Item riba yang diungkapkan oleh PT. Unilever Indonesia 

menggunakan istilah bunga dari pinjaman atau piutang. Dalam 

laporan tahunan PT. Unilever Indonesia dari tahun 2015-2017 

secara konsisten mengungkapkan adanya bunga dari pinjaman atau 

piutang yang mereka alokasikan kepada dana kebajikan, seperti  

mendonasikan makanan kepada masyarakat sekitarnya. Selain item 

riba, item yang diungkapkan PT. Unilever Indonesia terkait 

indikator keuangan dan investasi ialah item penghapusan piutang, 

dalam laporan tahunannya PT. Unilever Indonesia secara konsisten 

mengungkapkan adanya penghapusan piutang melalui sebuah 

lembaga. Piutang yang sudah jatuh tempo akan dialihkan kepada 

lembaga tertentu sehingga  risiko yang disebabkan oleh piutang 

tidak tertagih bisa dinimimalisir oleh perusahaan. 



Tidak lengkapnya pengungkapan indeks ISR terkait 

indikator keuangan dan investasi pada PT. Unilever Indonesia 

disebabkan oleh item gharar dan zakat. Sangat disayangkan, dari 

tahun 2015-2017 PT. Unilever Indonesia tidak mencatumkan 

apapun yang berkaitan dengan perhatian perusahaan terhadap 

ketidakpastian atau ketidaklengkapan data (informasi) dari seluruh 

transaksi yang dilakukan perusahaan baik dengan pihak internal 

atau pihak eksternal. Selian itu, perusahaan juga tidak 

mengungkapkan adanya unsur zakat dalam laporan tahunan 

mereka selama tiga periode baik dari aspek perhitungan, metode, 

jumlah atau penerima zakat.  

Berdasarkan skor rata-rata yang diperoleh PT. Unilever 

Indonesia terkait pengungkapan kinerja sosial perusahaan yang 

diukur berdasarkan indeks Islamic Social Reporting (ISR) pada 

indikator keuangan dan investasi periode 2015-2017, menurut 

penulis sudah cukup baik. Hal tersebut disebabkan oleh skor rata-

rata yang diperoleh perusahaan lebih dari 50% dari total skor yang 

diharapkan yakni 67%.  

TABEL 4.1. 2 Tingkat Pengungkapan Kinerja Sosial 

Perusahaan berdasarkan indeks ISR PT. Unilever  iIndonesia 

Indikator Produk dan Jasa 

No Keterangan  UNILEVER 

2015 2016 2017 

1 Produk Yang Ramah 

Lingkungan 

1 1 1 

2 Status Kehalalan Produk 1 1 1 

3 Kualitas dan Keamanan 

Produk 

1 1 1 

4 Keluhan Konsumen/Indikator 

Yang Tidak Terpenuhi Dlm 

Peraturan 

1 1 1 



  TOTAL 4 4 4 

  RATA2 1 1 1 

Sumber. Hasil Olah Data (2018) 

 

Tingkat pengungkapan kinerja sosial perusahaan 

berdasarkan indeks Islamic Social Reporting (ISR) terkait dengan 

indikator produk dan jasa pada PT. Unilever Indonesia periode 

2015-2017 sangat  baik bahkan sempurna, setiap item pada 

indikator tersebut diungkapkan perusahaan dengan jelas dalam 

Annual Report (laporan tahunan) perusahaan. Selama 3 periode 

yakni dari tahun 2015-2017 tingkat pengungkapan tanggung jawab 

sosial PT. Unilever Indonesia terkait dengan indikator produk dan 

jasa sangat sempurna yakni masing-masing sebesat 100%.  

Dari indikator inilah perusahaan memiliki citra baik di 

lingkungan masyarakat sekitarnya, bukti dari sempurnanya 

pengungkapan indeks ISR terkait indikator produk dan jasa pada 

PT. Unilever Indonesia dapat dilihat dari berkembangnya 

perusahaan dan diterimanya setiap produk yang dijual oleh 

perusahaan. Selain itu, sebagaimana yang telah disampaikan di 

awal bahwa Wakil  Pimpinann Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-

obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), 

Muti Arintawati, menyatakan bahwa 90% dari produk PT. Unilever 

Indonesia sudah memiliki label halal dari MUI, bahkan salah satu 

pabrik dari perusahaan ini merupakan pabrik pertama yang 

mendapatkan label halal dari MUI. Oleh kerena itu, tidak heran 

jika masyarakat mempercayai produk mereka merupakan produk 

yang berkualitas dan aman. 

Selain produk yang berkualitas dan aman, setiap produk 

PT. Unilever Indonesia mempunyai visi dan misi tersendiri untuk 

memberdayakan masyarakat. Dalam laporan tahunan perusahaan 

dari periode 2015-2017 secara konsisten perusahaan juga 

mengungkapkan adanya keluhan atau kritikan dan saran dari 



berbagai pihak baik dari konsumen atau dari pihak internal 

perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki 

komitmen yang tinggi terhadap tanggung jawab sosial mereka 

sebagai penyedia barang atau jasa. 

 

TABEL 4.1. 3 Tingkat Pengungkapan Kinerja Sosial 

Perusahaan berdasarkan indeks ISR PT. Unilever Indonesia 

Indikator Tenaga Kerja 

No Keterangan  UNILEVER 

2015 2016 2017 

1 Sifat Pekerjaan:  

A. Jam Atau Hari  Kerja 

0.33 0.33 0.33 

B. Liburan 0.33 0 0 

C. Manfaat Lain 0.33 0.33 0.33 

2 Pendidikan dan 

Pelatihan/Pengembangan SDM 

1 1 1 

3 Kesempatan yang Sama 1 0 0 

4 Keterlibatan Karyawan 1 1 1 

5 Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja 

1 1 1 

6 Lingkungan Kerja 1 1 1 

7 Karyawan Khusus (Mantan Nara 

Pidana, Cacat Dll) 

0 0 0 

8 Pelaksanaan Sholat Jamaah 

Antar Manajer,  Pegawai dan 

Manajer, dan antar Pegawai 

0 0 0 

9 Karyawan Muslim Diizinkan 

Melakukan Kewajibannya 

Seperti Sholat & Puasa Wajib 

Ketika  Jam & Hari Kerja 

0 0 0 

10 Tempat dan waktu  Ibadah bagi 0 0 0 



Karyawan 

 Total 5.99 4.66 4.66 

 Rata2 0.59 0.46 0.46 

Sumber. Hasil Olah Data (2018) 

Pada indikator tenaga kerja tingkat pengungkapan tanggung 

jawab sosial PT. Unilever Indonesia dikaji berdasarkan indeks 

Islamic Social Reporting (ISR) dari tahun 2015-2017 mengalami 

penurunan. Pada tahun 2015 tingkat pengungkapan kinerja sosial 

berdasarkan indeks Islamic Social Reporting (ISR)terkait dengan 

indikator tenaga kerja pada PT. Unilever Indonesia sebesar 59%, 

tetapi pada periode selanjutnya skor yang diperoleh perusahaan 

mengalami penurunan yang cukup tinggi yakni masing-masing 

sebesar 46%. 

Tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial peusahaan 

pada indikator tenaga kerja berdasarkan indeks ISR dapat 

dikatakan masih jauh dari yang diharapkan, sebab terdapat 

beberapa item fundamental yang seharusnya diungkapkan oleh 

perusahaan tetapi tidak diungkapkan. Terdapat empat item yang 

tidak diungkapkan oleh PT. Unilever Indonesia yakni kebijakan 

mengenai karyawan khusus seperti karyawan yang cacat atau 

karyawan mantan nara pidana, padahal ada kemungkinan 

perusahaan merekrut karyawan atau buruh yang masuk dalam 

kategori karyawan khusus.  

Selain itu, item yang tidak diungkapkan ialah adanya 

pelaksanaan sholat jamaah dan penunaian kewajiban setiap 

individu beragama. Indonesia merupakan salah satu negara yang 

beragama, sehingga setiap individu di Indonesia pasti memiliki 

agama. Oleh karena itu, seharusnya perusahaan mengungkapkan 

adanya kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan, terutama bagi 

umat Islam. 

Menurut penulis perushaaan sudah menyediakan tempat 

dan waktu untuk pegawai yang hendak beribadah, tetapi sangat 



disayangkan kebijakan mengenai diperbolehkannya beribadah 

diwaktu jam kerja tidak diungkapkan oleh perusahaan dalam 

laporan tahunan mereka, selain itu adanya tempat yang disediakan 

oleh perusahaan untuk pegawai yang hendak beribadah juga tidak 

diungkapkan. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor rendahnya 

tingkat pengungkapan indesk ISR perusahaan terkait indikator 

tenaga kerja.   

Menurunnya tingkat pengungkapan kinerja sosial PT. 

Unilever Indonesia terkait dengan indikator tenaga kerja pada 

tahun 2016 dan 2017 juga disebabkan oleh item sifat pekerjaan. 

Item sifat pekerjaam mempunyai tiga sub item, dikarena satu item 

mempunyai nilai maksimal 1 maka penulis memberikan nilai 0,33 

pada setiap adanya pengungkapan tingakat sub item tersebut. Pada 

tahun 2016 dan 2017 perusahaan tidak mengungkapkan adanya 

liburan bagi tenaga baik liburan tahunan atau mingguan layaknya 

dalam laporan tahunan perusahaan ditahun 2015. Oleh karena itu, 

perbedaan inilah yang menyebabkan inkonsisten skor yang 

diperoleh perusahaan dalam pengungkapan kinerja sosial 

perusahaan berdasarkan indeks Islamic Social Reporting (ISR) 

pada item sifat pekerjaan dari periode 2015-2017. 

Inkonsistennya skor yang diperoleh PT. Unilever Indonesia 

di atas memberikan dampak yang negatif terhadap rata-rata skor 

pengungkapan kinerja sosial PT. Unilever Indonesia pada periode 

2016 dan 2017. Jika pada indikator produk dan jasa skor rata-rata 

yang diperoleh perusahaan sangat sempurna dari periode 2015-

2017, pada indikator tenaga kerja skor rata-rata yang diperoleh 

perusahaan berbanding terbalik yakni mengalami penurunan 

sampai 50%, hal inilah yang menjadi salah satu faktor rendahnya 

skor rata-rata keseluruhan yang diperoleh perusahaan pada periode 

2016 dan 2017. 

 



TABEL 4.1. 4 Tingkat Pengungkapan Kinerja Sosial 

Perusahaan berdasarkan indeks ISR PT. Unilever Indikator 

Sosial / Masyarakat 

No Keterangan  UNILEVER 

2015 2016 2017 

1 Sedekah /Donasi 1 1 1 

2 Wakaf 0 0 0 

3 Qardhasan 0 0 0 

4 Biaya relawan 1 1 1 

5 

 

Pendidikan: 

a. Skema Adopsi 

0.5 0.5 0.5 

b. Beasiswa 0 0 0.5 

6 Lulusan Kerja 1 1 1 

7 Generasi Muda 1 1 1 

8 Kemiskinan 1 1 1 

9 Kepedulian Anak 1 1 1 

10 Amal/Hadiah/Kegiatan Sosial 1 1 1 

11 Mensponsori Kesehatan 

Masyarakat, Rekreasi/Budaya 

1 0 0 

 TOTAL 8.5 6.5 8 

 RATA2 0.77 0.68 0.72 

Sumber. Hasil Olah Data (2018) 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Skor rata-rata yang 

diperoleh PT. Unilever  Indonesia tidak konsisten dari tahun 2015 

sampai tahun 2017. Tingkat pengungkapan kinerja sosial 

berdasarkan indeks Islamic Social Reporting (ISR) mengalami 

perubahan selama periode 2015-2017 yakni sempat mengalami 

penurunan dan mengalami kenaikan.  

Pada tahun 2015 tingkat pengungkapan kinerja sosial 

berdasarkan indeks Islamic Social Reporting (ISR) terkait dengan 



indikator sosial pada PT. Unilever Indonesia pada tahun 2015 ialah 

sebesar 77%, sedangkan pada tahun 2016 tingkat pengungkapan 

indikator sosial berdasarkan indeks Islamic Social Reporting (ISR) 

mengalami penurunan menjadi 59%. Skor yang diperoleh pada 

tahun tersebut merupakan skor terendah yang diperoleh PT. 

Unilever  Indonesia terkait pengungkaan tanggung jawab sosial 

perusahaan yang dikaji berdasarkan indeks Islamic Social 

Reporting (ISR).  

Pada tahun 2017 tingkat pengungkapan kinerja sosial 

berdasarkan indeks Islamic Social Reporting (ISR) terkait dengan 

indikator sosial atau kepedulian perusahaan terhadap masyarakat 

mengalami peningkatan yang cukup baik, skor pengungkapan 

kinerja sosial berdasarkan indeks ISR terkait dengan indikator 

sosial atau kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yakni 

sebesar 72%.  

Faktor menurunnya skor yang diperoleh PT. Unilever 

Indonesia Tbk. pada tahun 2016 ialah disebabkan tidak adanya 

pengungkapan mengenai item wakaf dan item Qard Hasan atau 

dana kebajikan. Dalam laporan tahunan yang dipublikasikan 

perusahaan menunjukkan bahwa  tidak ada kegiatan sosial dalam 

bentuk perwakafan yang dilakukan oleh PT. Unilever Indonesia. 

Selain item wakaf, item Qard Hasan atau dana kebajikan juga 

tidak diungkapkan. Perusahaan tidak mengungkapkan adanya dana 

yang dialokasikan untuk permodalan pihak kedua tanpa adanya 

keuntungan financial bagi perusahaan. Sangat disayangkan PT. 

Unilever Indonesia yang telah terdaftar di Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) konsisten tidak mengungkapkan dua item  

tersebut dalam laporan tahunan mereka selama periode 2015-2017. 

Dalam laporan tahunan perusahaan tahun 2016 dan 2017 

tidak ada pengungkapan mengenai kegiatan mensponsori event  

atau kegiatan yang dapat menunjang permberdayaan masyarakat, 

baik dalam hal lingkungan, kesehatan, pendidikan dan lain 



sebagainya. Akan tetapi, pada tahun 2015 dalam laporan tahunan 

perusahaan dicantumkan bahwa perusahaan sempat menjadi 

sponsor dalam kegiatan yang dapat mengembangkan masyarakat, 

yakni Melalui Lifebuoy CliniShield, Perusahaan menjadi sponsor 

sebuah kampanye bersama PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit 

Indonesia) untuk mencegah infeksi yang ditularkan dari rumah 

sakit, terutama selama periode pasca-operasi kritis, melalui cuci 

tangan dengan sabun secara benar dan konsisten. 

Faktor lain yang menyebabkan skor yang diperoleh 

perusahaan tidak konsisten ialah pada item beasiswa. Hanya pada 

tahun 2017 perusahaan mengungkapkan adanya kebijakan 

mengenai pemberian beasiswa. Pada tahun 2015 dan 2016 

perusahaan tidak mengungkapkan item tesebut, pada tahun 2017 

produk Fair Lovely meluncurkan program beasiswa untuk 50 siswa 

perempuan untuk mengenyam pendidikan ditingkat Universitas.  

Beberapa kegiatan sosial perusahaan ialah memberikan 

bantuan tunai untuk keluarga miskin, memberikan edukasi tentang 

kesehatan gigi dan pelayanan gigi gratis pada bulan kesehatan gigi 

nasional dimulai dari pertengahan bulan september sampai 3 bulan. 

Selain itu, perusahaan juga banyak memberikan edukasi dalam hal 

lain, seperti memberikan edukasi kepada para gadis remaja dan ibu 

mereka tentang cara mengikutsertakan sayuran ke dalam masakan 

sehari-hari mereka. 

Berbagai kegiatan sosial perusahaan yang berhubungan 

dengan keberlanjutan masyarakat lebih banyak tidak diungkapkan 

pada laporan tahunan perusahaan, melainkan pada pada file 

lainnya, menurut penulis sangat disayangkan perusahaan tidak 

mencantumkan alamat atau website dalam laporan tahunannya 

yang dapat dikunjugi pembaca untuk mengetahui kegiatan sosial 

lainnya yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab 

sosial perusahaan kepada masyarakat.    



Skor rata-rata yang diperoleh PT. Unilever Indonesia pada 

indikator sosial atau hubungan dengan masyarakat sebesar 72,3%, 

menurut  penulis skor tersebut sudah cukup baik dibandingkan 

rata-rata skor pada indikator tenaga kerja. Menurut penulis, sangat 

disayangkan beberapa item tidak disebutkan dalam laporan 

tahunan perusahaan, melainkan tercantum di laporan kegiatan 

keberlanjutan perusahaan. Akan tetapi, item-item tersebut tetap 

diberikan skor atau nilai oleh penulis sebab sudah dipublikasikan 

oleh perusahaan.     

TABEL 4.1. 5 Tingkat Pengungkapan Kinerja Sosial 

Perusahaan berdasarkan indeks ISR PT. Unilever Indonesia 

Indikator Lingkungan 

No Keterangan  UNILEVER 

2015 2016 2017 

1 Konservasi Lingkungan 1 1 1 

2 Satwa Liar Yang Terancam 

Punah 

0 0 0 

3 Pencemaran Lingkungan 1 1 1 

4 Pendidikan Lingkungan 1 1 1 

5 Produk Lingkungan/Proses Yg 

Terkait 

1 1 1 

6 Audit Lingkungan/Verifikasi 

Inependen/Pemerintahan  

1 1 1 

7 Sistem Manej. Lingkungan 

/Kebijakan 

1 1 1 

  TOTAL 6 6 6 

  RATA2 0.85 0.85 0.85 

Sumber. Hasil Olah Data (2018) 

Tingkat pengungkapan kinerja sosial perusahaan 

berdasarkan indeks Islamic Social Reporting (ISR) terkait dengan 

indikator produk dan jasa pada PT. Unilever Indonesia hampir 



sempurna, hanya ada satu item yang tidak diungkapkan dalam 

laporan tahunan. Selama 3 periode yakni dari tahun 2015-2017 

pengungkapan kinerja sosial berdasarkan indeks Islamic Social 

Reporting (ISR) PT. Unilever pada indikator lingkungan  sangat 

baik, skor yang diperoleh perusahaan tidak mengalami penurunan 

atau kenaikan. Skor yang diperoleh PT. Unilever Indonesia terkait 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan 

indeks Islamic Social Reporting (ISR) pada indikator produk dan 

jasa   masing-masing sebesar 85%. 

Tidak sempurnanya tingkat pengungkapan kinerja sosial 

perusahaan berdasarkan indeks ISR pada indikator lingkungan 

disebabkan oleh faktor tidak adanya pengungkapan mengenai item 

kepedulian perusahaaan terhadap kehidupan fauna terutama satwa 

liar dan satwa yang terancam punah. Pada laporan tahunan 

perusahaan selama periode 2015-2017, pengungkapan kinerja 

sosial perusahaan berfokus kepada lingkungan sekitarnya seperti 

kegiatan bank sampah, pada kegiatan ini sampah-sampah disekitar 

masyarakat dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi barang jadi 

yang mempunyai nilai. 

Selain itu, perusahaan berusaha meminimalkan dampak 

dari operasional mereka terhadap lingkungan perusahaan. Dalam 

laporan tahunan perusahaan periode 2015-2017 dijelaskan bahwa 

dampak operasional perusahaan berkurang sampai 50%. Hal ini 

menunjukkan bahwa PT. Unilever Indonesia mempunyai 

kepedulian yang cukup tinggi terhadap lingkungan disekitarnya. 

Oleh karena itu, perusahaan mendapatkan berbagai penghargaan 

yang berkenaan dengan lingkungan hidup, salah satunya ialah 

mendapatkan penghargaaan Gold Plus pada skema sertifikasi 

Green Mark untuk fitur dan kinerja ramah lingkungan. 

TABEL 4.1. 6 Tingkat Pengungkapan Kinerja Sosial 

Perusahaan berdasarkan indeks ISR PT. Unilever Indonesia 

Indikator Tata Kelola Perusahaan 



No Keterangan  UNILEVER 

2015 2016 2017 

1 Status kepatuhan syariah 0 0 0 

2 Struktur kepemilikan: 

komposisi kepemilikan 

saham 

1 1 1 

3 Papan strukturmuslim  dan 

nonmuslim 

0 0 0 

4 Kegiatan terlarang sperti :  

a. praktek monopoli 

0.25 0.25 0.25 

b. penimbunan barang yang 

diperlukan 

0 0 0 

c. praktek bisnis penipuan 0 0.25 0.25 

d. kegiaatan lainnya 0.25 0.25 0.25 

5 Kebijakan anti-korupsi 1 1 1 

 TOTAL 2.5 2.75 2.75 

 RATA2 0.50 0.55 0.55 

Sumber. Hasil Olah Data (2018) 

Skor rata-rata yang diperoleh PT. Unilever Indonesia terkait 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dikaji 

berdasarkan indeks ISR pada indikator tata kelola sebesar 53,3%. 

Oleh karena itu, menurut penulis pada indikator tata kelola 

perusahaan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial PT. 

Unilever Indonesia kurang baik tetapi cukup stabil. 

 Pada tahun 2015 tingkat pengungkapan kinerja sosial 

berdasarkan indeks Islamic Social Reporting (ISR) terkait dengan 

indikator tata kelola perusahaan pada PT. Unilever Indonesia ialah 

sebesar 50%, sedangkan pada tahun 2016 dan tahun 2017 tingkat 

pengungkapan kinerja sosial berdasarkan indeks Islamic Social 

Reporting (ISR) dari indikator tenaga kerja pada PT. Unilever 

memperoleh skor yang sama yakni 55%. 



Pada indikator ini, item mengenai tindakan terlarang 

mempunyai empat sub item, sebagaimana yang telah disampaikan 

pada bab sebelumnya untuk setiap item mendapatkan skor 

maksimal 1. Oleh karena itu, agar item tersebut bernilai 1 penulis 

memberikan skor 0,25 pada setiap sub itemnya.  

Pada indikator tata kelola perusahaan ini,  tingkat 

pengungkapan kinerja sosial PT. Unilever Indonesia Tbk. 

berdasarkan indeks Islamic Social Reporting (ISR) cukup rendah 

dibandingkan indikator lainnya, sebab terdapat item dan sub item 

yang tidak diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan 

mereka. Item yang konsisten tidak diungkapkan oleh perusahaan 

ialah  item status kepatuhan syariah, walaupun perusahaan sempat 

menyatakan bahwa tidak menerapkan beberapa hal yang dilarang 

hukum negara, pada kenyataannya perusahaan tidak 

mengungkapkan adanya kepatuhan terhadap agama Islam.  

Selain faktor kepatuhan terhadap hukum Syariah yang tidak 

diungkapkan oleh perusahaan. Item adanya  papan struktur muslim 

dan nonmuslim perusahaan juga tidak diungkapkan oleh 

perusahaan. Pada  item kegiatan terlarang perusahaan tidak 

mengungkapkan sub item tindakan penimbunan. Sangat 

disayangkan perusahaan tidak mengungkapkan sub item yang 

berkaitan tentang penimbunan barang-barang produksi,  padahal 

larangan mengenai penimbunan merupakan salah satu nilai dasar 

dalam bisnis Islam (Huda, Nasution, Idris, & Wiliasih, 2008).  

Dalam laporan tahunan PT. Unilever Indonesia periode 

2015-2017 terkait indikator tata kelola perusahaan terdapat dua 

item yang konsisten perusahaan ungkapkan setiap tahunannya 

yakni item mengenai komposisi kepemilikan saham dan kebijakan 

anti korupsi. Komposisi kepemilikan saham sangat penting 

dipublikasikan, sebab dari informasi tersebut dapat diketahui 

kepemilikan dan kepemimpinan perusahaan, sehingga wajar jika 

item ini disebutkan oleh perusahaan pada semua laporan tahunan 



perusahaan, bahkan akan menjadi pertanyaan jika tidak 

diungkapkan oleh perusahaan. Selain itu, perusahaan sangat 

konsisten mengungkapkan adanya kebijakan anti korupsi. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan menjunjung tinggi kejujuran dan 

keadilan.   

Berdasarkan hasil oleh data, skor rata-rata yang diperoleh 

PT. Unilever Indonesia mengenai kinerja sosial perusahaan yang 

dikaji berdasatkan indek Islamic Social Reporting (ISR) sebesar 

69,23%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat 

pengungkapan kinerja sosial PT. Unilever Indonesia berdasarkan 

indeks Islamic Social Reporting (ISR) sudah cukup baik, bahkan 

lebih baik dibandingkan dengan pengungkapan kinerja sosial 

lembaga atau perusahaan syariah pada penelitian terdahulu. Salah 

satunya penelitian yang dilakukan oleh Ahzar & Trisnawati (2013), 

hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa tingkat pegungkapan 

kinerja sosial berdasarkan indeks ISR pada perbankan syariah di 

indonesia yang go puclic pada tahun 2009-2011 masih lebih tinggi 

skor yang diperoleh PT. Unilever Indonesia. Skor tertinggi 

diperoleh oleh bank Mega Syariah dan BRI Syariah yakni sekitar 

50,68%, skor tersebut masih jauh tertinggal dibandingkan skor 

yang diperoleh PT. Unilever Indonesia.   

Selain penelitian Ahzar & Trisnawati (2013) untuk melihat 

apakah skor yang diperoleh PT. Unilever Indonesia sudah cukup 

baik dibandingkan dengan skor yang diperoleh oleh lembaga atau 

instansi syariah pada penelitian sebelumnya, dapat dilihat juga dari 

penelitian Fauziah & Yudho (2013). Mereka melakukan penelitian 

yang sama hanya saja objek dan periode yang diteliti mereka 

berbeda. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa skor 

tertinggi diperoleh bank Muamalat dengan persentase skor sebesar 

73%.  

Pada tahun 2014, terdapat hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa skor yang diperoleh PT. Unilever Indonesia 



sudah cukup baik. Penelitian tersebut dilakukan oleh Putri & 

Yuyetta (2014). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa 

bahwa rata-rata tingkat pengungkapan kinerja sosial perusahaan 

yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dari tahun 

periode 2011-2012 hanya sebesar 18,5%. 

Bersadarkan hasil penelitian – penelitian tersebut, dapat 

diketahui bahwa skor yang diperoleh PT. Unilever Indonesia masih 

cukup baik, sebab skor rata-rata yang diperoleh PT. Unilever 

Indonesia sekitar 69,23%, skor tersebut jauh lebih baik 

dibandingkan skor yang diperoleh  bank Mega Syariah dan BRI 

Syariah pada penelitian Ahzar & Trisnawati dan skor rata-rata 

yang diperoleh dari hasil penelitian Putri & Yuyetta, sedangkan 

jika dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Fauziah & Yudho skor yang diperoleh PT. Unilever Indonesia 

tidak jauh tertinggal yakni hanya selisih 4%.  

Oleh karena itu, menurut penulis tingkat pengungkapan 

kinerja sosial PT. Unilever sudah cukup baik, sebab persentase 

pengungkapan kinerja sosial atau tanggung jawab sosial 

perusahaan berdasarkan indeks Islamic Sosial Reporting (ISR) 

yang diperoleh PT. Unilever Indonesia pada periode 2015-2017 

lebih tinggi dan tidak jauh tertingal dibandingkan skor yang 

diperoleh perusahaan atau lembaga syariah pada penelitian-

penelitian sebelumnya.  

 

2. PT. Procter & Gamble 

a. Profil  Singkat Perusahaan 

Perusahaan Procter & Gamble merupakan salah satu 

perusahaan keluarga yang berdiri di Amerika Serikat pada tahun 

1837. Pada  awal terbentuknya perusahaan ini, kegiatan usahanya 

masih sangat sederhana yakni masih beroperasi secara door to 

door. Perusahaan Procter & Gamble pertama kali didirikan oleh 

William Procter dan James Gamble, sedangkan produk pertama 



mereka sabun dan lilin, kemudian usaha kecil mereka ini 

mengalami perkembangan yang sangat pesat bahkan produk yang 

mereka hasilkan  berhasil dipasarkan  diratusan negara (PT Procter 

& Gamble Indonesia, 2018) . 

Pada tahun 1979 perusahaan Procter & Gamble mulai 

memasuki Indonesia, awal masuknya perusahaan Procter & 

Gamble ke Indonesia dengan cara  meakuisisi PT. Richardson 

Merrel Indonesia. Kemudian, pada tahun 1989  PT. Richardson 

Merrel Indonesia diganti namanya menjadi PT. Procter & Gamble. 

Tujuan dari perusahaan ini menyediakan produk dan pelayan yang 

berkualitas tinggi untuk konsumen dunia baik untuk masa sekarang 

atau masa depan, tujuan ini terbukti dari pertumbuhan volume 

produk perusahaan dari waktu kewaktu (PT Procter & Gamble 

Indonesia, 2018).  

Perkembangan Purusahaan Procter & Gamble sudah sangat 

pesat, saat ini Perusahaan Procter & Gamble  mempunyai 

konsumen di 150 negara, untuk mempertahan dan meningkatkan 

kondisi tersebut perusahaan melakukan beberapa strategi seperti 

memahami keinginan konsumen, selalu berinovasi dengan 

memperhatikan setiap kualitas produk agar bisa berskala global, 

selain itu perusahaan lebih mengutamakan tenaga kerja lokal agar 

bisa mendapatkan simpati pasar lokal (Mandaladiki, 2015). 

Berbeda dengan PT. Unilever Indonesia, jika PT. Unilever 

Indonesia telah terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), 

PT. Procter & Gamble yang dikepalai oleh David S. Taylor 

terdaftar di indeks saham konvensional luar negeri. Dengan 

demikian,  walaupun PT. Procter & Gamble mengutamakan tenaga 

kerja lokal, saham perusahaan Procter & Gamble tidak terdaftar di 

Indonesia. Saham perusahaan ini terdaftar di beberapa indeks 

saham luar negeri seperti  Bursa Efek New York (New York Stock 

Exchange) dengan kode perusahan PG. 



PT. Procter & Gamble  sudah mempunyai dua perusahaan 

di Indonesia yakni PT. Procter & Gamble Operations Indonesia 

dan PT. Procter & gamble Products Indonesia. PT. Procter & 

Gamble Operations Indonesia sempat mendapatkan penghargaan 

sebagai perusahaan terbaik dalam mempekerjakan tenaga kerja 

lokal, sebab perusahaan benar-benar meunggulkan tenaga kerja 

lokal dibandingkan tenaga kerja asing. Selain itu, perusahaan ini 

berhasil memberdayakan wanita hal ini terlihat dari 100% jumlah 

seluruh pegawai PT. Procter & Gamble di dunia 40% ialah wanita, 

mayoritas posisi manajer di PT. Procter & Gamble diduduki oleh 

wanita. Oleh karena itu, perusahaan ini bisa berkembang pesat di 

Indonesia dan produk yang mereka pasarkan bisa diterima 

masyarakat baik masyarakat lokal ataupun masyarakat luar.  

 

b. Tingkat Pengungkapan ISR   

Tingkat  pengungkapan tangungjawab sosial PT. Procter & 

Gamble terkait dengan indikator-indikator yang ada pada indeks 

Islamic Social Reporting (ISR) dapat dilihat pada tabel-tabel 

berikut ini; 

 

TABEL 4.2. 1 Tingkat Pengungkapan Kinerja Sosial 

Perusahaan berdasarkan indeks ISR PT. Procter & Gamble 

Indikator keuangan dan Investasi 

No Keterangan  PROCTER  & 

GAMBLE 

2015 2016 2017 

1 Riba 0,5 0,5 0,5 

2 Gharar 1 1 1 

3 Zakat :  

A. Metode Yang Digunakan 

0 0 0 

 B. Jumlah Zakat 0 0 0 



 C. Penerima Zakat 0 0 0 

4 Kewajiban Atas  

Keterlambatan Piutang dan 

Penghapusan Piutang Tak 

Tertagih 

0 0 0 

5 Current Value Balance Sheet 

(CVBS) 

1 1 1 

6 Value Added Statement (VAS) 1 1 1 

 TOTAL 3.5 3.5 3.5 

  RATA2 0.58 0.58 0.58 

Sumber. Hasil Olah Data (2018) 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat 

pengungkapan kinerja sosial perusahaan berdasarkan indeks 

Islamic Social Reporting (ISR) terkait dengan indikator keuangan 

dan investasi pada PT. Procter & Gamble periode 2015-2017 sudah 

cukup baik, sebab skor rata-rata yang diperoleh perusahaan cukup 

stabil dan tidak termasuk dalam kategori pengungkapan kinerja 

sosial perusahaan yang rendah. Skor rata-rata yang diperoleh PT. 

Procter & Gamble terkait dengan indikator keuangan dan investasi 

pada periode 2015 – 2017 tidak mengalami perubahan baik 

peningkatan atau penurunan yakni masing-masing memperoleh 

skor sebesar 58%. 

Skor yang diperoleh perusahaan masih sangat jauh dari kata 

sempurna, hal ini disebabkan terdapat beberapa item yang tidak 

diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan mereka. Item 

– item tersebut ialah zakat dan penghapusan piutang. Menurut 

penulis dapat dimaklumi jika perusahaan tidak mengungkapkan 

item tersebut, sebab pada dasarnya PT. Procter & Gamble 

merupakan perusahaan konvensional yang tidak memperhatikan 

nilai-nilai Islam secara menyeluruh seperti kewajiban membayar 

zakat. Selain itu, perusahaan juga berorientasi pada profit maka 

otomatis perusahaan akan meminimalkan kemungkinan yang dapat 



merugikan perusahaan seperti penghapusan atau pengalihan 

piutang.   

PT. Procter & Gamble memang tidak mengungkapkan item 

zakat, tetapi perusahaan mengungkapkan item gharar dan riba. 

Item riba yang diungkapkan oleh perusahaan menggunakan istilah 

uncertainty. Dalam laporan tahunannya perusahaan selalu 

mengungkapkan adanya ketidakpastian mengenai keuangan 

perusahaan diakhir bulan setiap periodenya. Oleh karena itu, agar 

tidak menimbulkan spekulasi dan kesalahpahaman bagi pemangku 

kepentingan atau pembaca mengenai kondisi keuangan perusahaan, 

di laporan tahunan perusahaan tidak pernah ada laporan keuangan 

pada bulan akhir di periode tersebut, laporan keuangan pada bulan 

tersebut akan diinformasikan pada laporan keuangan dilaporan 

tahunan perusahaan periode selanjutnya. Oleh karena itu, karena 

kebijakan perusahaan tersebut penulis memberikan skor 1 pada 

item gharar, sebab walaupun perusahaan merupakan perusahaan 

konvensional perusahaan sudah berusaha tidak memberikan 

informasi yang incomplete.  

Pada item riba penulis memberikan skor 0,5, dengan 

mengunakan istilah interest, PT. Procter & Gamble 

mengungkapkan bahwa terdapat sebagian dana tersebut yang 

digunakan untuk kegiatan sosial. Tidak sempurna skor yang 

diberikan kapada item tersebut disebabkan perusahaan hanya 

menggunakan sebagian dana riba tersebut untuk kegiatan sosial, 

sedangkan sisa dana tersebut sudah pasti digunakan untuk kegiatan 

operasional perusahaan, oleh karena itu penulis hanya memberikan 

skor setengah dari nilai maksimal. 

Secara keseluruh total skor yang diperoleh perusahaan 

Pocter & Gamble terkait indikator keuangan dan investasi sudah 

cukup baik, sebab skor yang diperoleh perusahaan lebih dari 50% 

dari total skor yang diharapkan dan skor tersebut cukup stabil 

selama periode 2015-2017. Skor rata-rata yang diperoleh 



perusahaan berkaitan indikator keuangan dan investasi periode 

2015-2017 ialah sebesar 58%.   

 

TABEL 4.2. 2 Tingkat Pengungkapan Kinerja Sosial 

Perusahaan berdasarkan indeks ISR PT. Procter & Gamble 

Indikator Produk dan Jasa 

No Keterangan  PROCTER & 

GAMBLE 

2015 2016 2017 

1 Produk Yang Ramah 

Lingkungan 

1 1 1 

2 Status Kehalalan Produk 0 0 0 

3 Kualitas Dan Keamanan Produk 1 1 1 

4 Keluhan Konsumen/Indikator 

Yang Tidak Terpenuhi Dlm 

Peraturan 

0.5 0.5 0.5 

  TOTAL 2.5 2.5 2.5 

  RATA2 0.62 0.62 0.62 

Sumber. Hasil Olah Data (2018) 

 

Berdasarkan tabel 4.2.2 dapat disimpulkan bahwa tingkat 

pengungkapan kinerja sosial perusahaan berdasarkan indeks 

Islamic Social Reporting (ISR) terkait dengan indikator produk dan 

jasa pada PT. Procter & Gamble periode 2015-2017 seperti 

indikator keuangan dan investasi yakni tidak mengalami 

perubahan, skor yang diperoleh pada tiga periode tersebut bersifat 

tetap. 

Skor yang diperoleh PT. Procter & Gamble berkenaan 

dengan kinerja sosial perusahaan berdasarkan indeks Islamic 

Social Reporting (ISR) dari tahun 2015 sampai tahun 2017 sudah 

cukup baik, terkait dengan indikator produk dan jasa tingkat 



pengungkapan kinerja sosial PT. Procter & Gamble pada tahun 

2015-2017 masing-masing sebesar 62%.  

Tidak sempurnanya tingkat pengungkapan kinerja sosial 

PT. Procter & Gamble terkait indikator produk dan jasa disebabkan 

oleh tidak sempurnanya perusahaan mengungkapkan mengenai 

keluhan atau komplain konsumen pada perusahaan dan tidak 

adanya pengungkapan mengenai sertifikasi halal produk 

perusahaan.  

Produk PT. Procter & Gamble memang tidak mendapatkan 

sertifikasi halal dari lembaga manapun, tetapi kualitas dari produk 

perusahaan sudah terjamin. Sebelum  perusahaan mendistribusikan 

produk mereka, produk tersebut terlibih dahulu dikaji oleh 

ilmuwan sesuai bidangnya. Saat ini PT. Procter & Gamble sudah 

mempunyai sekitar 500 ilmuwan yang ditugaskan mengkaji setiap 

produk baru yang dihasilkan oleh perusahaan.  

Jika pada item status kehalalan produk tidak diungkapkan 

oleh perusahaan dalam laporan tahunannya, item mengenai 

keluhan konsumen hanya diungkapkan sekedarnya. Perusahaan 

hanya mengungkapkan bahwa perusahaan menerima kritik dan 

saran dari pihak eskternal, perusahaan tidak mengungkapkan 

contoh ktitik atau keluhan kepada perusahaan dari konsumen 

dalam laporan tahunan perusahaan seperti pada laporan tahunan 

pada PT. Unilever Indonesia. Oleh karena itu, penulis hanya 

memberikan skor setengah dari nilai maksimal yakni 0.5.    

TABEL 4.2. 3 Tingkat Pengungkapan Kinerja Sosial 

Perusahaan berdasarkan indeks ISR PT. Procter & Gamble 

Indikator Tenaga Kerja 

No Keterangan  PROCTER & 

GAMBLE 

2015 2016 2017 

1 Sifat Pekerjaan: :  0.3 0.3 0.3 



a. Jam atau Hari  Kerja 

 b. Liburan 0 0 0 

 c. Manfaat Lain 0.33 0.33 0.33 

2 Pendidikan dan 

pelatihan/pengembangan SDM 

0.5 1 1 

3 Kesempatan yang sama 0.5 1 1 

4 Keterlibatan Karyawan 0.5 1 1 

5 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 0.5 1 1 

6 Lingkungan Kerja 0.5 1 1 

7 Karyawan Khusus (Mantan Nara 

Pidana, Cacat Dll) 

0 0 0 

8 Pelaksanaan Sholat Jamaah Antar 

Manajer, Pegawai dan Manajer, 

dan antar Pegawai 

0 0 0 

9 Karyawan Muslim Diizinkan 

Melakukan Kewajibannya  seperti 

Sholat & Puasa Wajib Ketika  Jam 

& Hari Kerja 

0 0 0 

10 Tempat dan waktu  Ibadah bagi 

Karyawan 

0 0 0 

 TOTAL 3.13 5.63 5.63 

  RATA2 0.313 0.56 0.56 

Sumber. Hasil Olah Data (2018) 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat 

pengungkapan kinerja sosial perusahaan berdasarkan indeks 

Islamic Social Reporting (ISR) terkait dengan indikator tenaga 

kerja pada PT. Procter & Gamble periode 2015-2017 mengalami 

peningkatan, sebab skor yang diperoleh pada tahun 2015 cukup 

rendah tetapi pada tahun 2016 dan 2017 skor yang diperoleh 

mengalami peningkatan yang cukup baik.  



Skor kinerja sosial perusahaan berdasarkan indeks Islamic 

Social Reporting (ISR) yang diperoleh PT. Procter & Gamble 

terkait dengan indikator tenaga kerja pada tahun 2015 hanya 

sebesar 3,13%, sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 skor yang 

diperoleh perusahaan mengalami peningkatan, walaupun masih 

jauh dari kata sempurna tetapi peningkatannya sudah cukup 

dibandingkan tahun sebelumnya yakni masing – masing sebesar 

56%. 

Rendahnya skor yang diperoleh perusahaan pada tahun 

2015 disebabkan oleh banyaknya item yang tidak diungkapkan 

oleh perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan, diantaranya; 

item liburan tenaga kerja dan lingkungan kerja. Perusahaan tidak 

mengungkapkan liburan dan kondisi lingkungan tenaga kerja. 

Beberapa item yang sangat fundamental dalam indeks ISR juga 

tidak diungkapkan oleh perusahaan seperti adanya kegiatan 

beribadah bersama, disediakan tempat dan waktu beribadah bagi 

karyawan dan tidak adanya larangan bagi karyawan yang ingin 

melakukan kewajiban sebagai seorang muslim ketika hari-hari 

kerja.  

Pada tahun 2016 dan 2017 dalam laporan tahunan 

perusahaan dicantumkan website yang menjelaskan kinerja sosial 

perusahaan terhadap pihak internal dan pihak eksternal perusahaan, 

dari website  tersebut terdapai informasi yang lengkap mengenai 

item-item tersebut. Oleh karena itu, dari laporan tahunan PT. 

Procter & Gamble pada tahun 2015 terdapat beberapa item yang 

mendapatkan skor 0.5 atau setengah dari nilai maksimal tetapi 

mendapatkan skor 1 pada dua periode selanjutnya. 

 

TABEL 4.2. 4 Tingkat Pengungkapan Kinerja Sosial 

Perusahaan berdasarkan indeks ISR PT. Procter & Gamble 

Indikator Sosial/ Masyarakat 



No Keterangan  PROCTER & 

GAMBLE 

2015 2016 2017 

1 Sedekah /Donasi 1 1 1 

2 Wakaf 0 1 1 

3 Qardhasan 0 0 0 

4 Biaya relawan 0.5 1 1 

5 Pendidikan:  

a. Skema Adopsi 

0.5 0.5 0.5 

 b. Beasiswa 0.5 0.5 0.5 

6 Lulusan Kerja 0.5 1 1 

7 Generasi Muda 1 1 1 

8 Kemiskinan 0 1 1 

9 Kepedulian Anak 1 1 1 

10 Amal/Hadiah/Kegiatan Sosial 1 1 1 

11 Mensponsori Kesehatan 

Masyarakat, Rekreasi/Budaya 

1 1 1 

 TOTAL 7 10 10 

  RATA2 0.63 0.90 0.90 

Sumber. Hasil Olah Data (2018) 

 

Skor pengugkapan kinerja sosial perusahaan berdasarkan 

indeks Islamic Social Reporting (ISR) terkait dengan indikator 

sosial atau kemasyarakatan yang diperoleh PT. Procter & Gamble 

pada periode 2015-2017 cukup baik, sebab skor yang diperoleh 

mengalami kenaikan dan  stabil. 

 Pada tahun 2015 skor yang diperoleh PT. Procter & 

Gamble cukup baik yakni hanya 63%, tetapi dua tahun berikutnya 

skor kinerja sosial perusahaan berdasarkan indeks Islamic Social 

Reporting (ISR) terkait dengan indikator sosial yang diperoleh 

perusahaan mengalami peningkatan dan stabil yakni pada tahun 

2016 dan 2017 masing-masing memperoleh skor sebesar 90%. 



Rendahnya skor yang diperoleh PT. Procter & Gamble 

terkait indikator sosial pada tahun 2015 disebabkan oleh informasi 

yang diungkapkan sangat singkat, seperti; biaya relawan dan 

lulusan kerja, hal ini sama dengan kondisi laporan tahunan 2015 

terkait indikator tenaga kerja. Perusahaan mencantumkan adanya 

dana yang digunakan untuk para relawan dan lulusan kerja 

masyarakat, tetapi perusahaan tidak mencantumkan detailnya 

pengelolaan dana untuk item tersebut. Akan tetapi, sebagaimana 

yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa laporan tahunan PT. 

Procter & Gmable tahun 2016 dan 2017 mencumkan website untuk 

melengkapi data tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2016 dan 

2017 skor yang diperoleh perusahaan hampir sempurna.  

Skor keseluruhan yang diperoleh PT. Procter & Gamble 

terkait indikator sosial pada tahun 2016 dan tahun 2017 hampir 

sempurna, ketidaksempurnaan skor yang diperoleh disebabkan 

oleh item Qard Hasan atau dana kebajikan yang tidak diungkapkan 

oleh perusahaan. Menurut penulis, perusahaan tidak adanya dana 

kebajikan disebabkan oleh tidak inginnya perusahaan menanggung 

risiko keuangan. 

Selain memberikan pendidikan kepada masyarakat seperti 

dalam bentuk bimbingan atau pengarahan dan beasiswa bagi 

lulusan kerja, perusahaan juga menunjukkan bentuk kepeduliannya 

kepada anak-anak dan masyarakat yang terkena bencana alam. 

Salah satu kegiatan sosial PT. Procter & Gamble ialah memberikan 

5.000 lebih peralatan kebersihan kepada masyarakat Malaysia 

setelah mereka mengalami bencana banjir. Perusahaan juga sempat 

mengirim ribuan popok khusus bayi prematur dan popok khusus 

bayi normal kepada negara Afrika setelah negara tersebut 

mengalami musibah gizi buruk dan terkena virus, selain itu 

perusahaan juga mengirim 300 ribu produk untuk membantu para 

pengungsi Suriah di Turki.  



Di Indonesia PT. Procter & Gamble bekerja sama dengan 

berbagai LSM seperti Rumah Zakat, Palang Merah Indonesia, 

Wahana Visi Indonesia (World Vision) dan ChildFund Indonesia 

dalam penanggulangan bencana alam seperti Bencana Tsunami di 

Aceh, Gempa bumi di Yogyakarta dan Padang dan lokasi lainnya. 

Selain itu, perushaaan  telah membantu memberikan akses ke lebih 

dari 14 milyar liter air bersih melalui program Children’s Safe 

Drinking Water ( CSDW)  selama 14 tahun terakhir.   

Salah satu pemberian perusahaan yang sangat membantu 

masyarakat ialah alat penyaring air yang dinamakan Purifier of 

Water. PT. Procter & Gamble bekerja sama dengan US Centers for 

Disease Control and Prevention membuat alat tersebut 

menggunakan teknologi canggih. Alat tersebut berhasil mengubah 

air yang tercemar menjadi air yang layak minum. Pemberian 

perushaan ini penulis anggap sebagai bentuk wakaf kepada 

masyarakat, sebab alat tersebut ada untuk  diambil manfaatnya oleh 

masyarakat sampai puluhan tahunan kedepan. Website yang 

dicantumkan perusahaan dalam laporan tahunannya sangat 

membantu skor yang diperoleh perusahaan. Rata-rata skor yang 

diperoleh PT. Procter & Gamble terkait indikator sosial periode 

2015-2017 ialah sebesar 81%.  

 

TABEL 4.2. 5 Tingkat Pengungkapan Kinerja Sosial 

Perusahaan berdasarkan indeks ISR PT. Procter & Gamble 

Indikator  Lingkungan 

No Keterangan PROCTER & 

GAMBLE 

2015 2016 2017 

1 Konservasi Lingkungan 1 1 1 

2 Satwa Liar Yang Terancam 

Punah 

1 1 1 



3 Pencemaran Lingkungan 1 1 1 

4 Pendidikan Lingkungan 1 1 1 

5 Produk Lingkungan/Proses Yg 

Terkait 

1 1 1 

6 Audit Lingkungan/Verifikasi 

Inependen/Pemerintahan  

1 1 1 

7 Sistem Manej. 

Lingkungan/Kebijakan 

1 1 1 

 TOTAL 7 7 7 

 RATA2 1 1 1 

Sumber. Hasil Olah Data (2018) 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat 

pengungkapan kinerja sosial perusahaan berdasarkan indeks 

Islamic Social Reporting (ISR) terkait dengan indikator lingkungan 

pada PT. Procter & Gamble pada periode 2015-2017 sangat 

sempurna yakni 100%.  

PT. Procter & Gamble memberikan pelatihan dan edukasi 

mengenai pentingnya menjaga kebersihan air agar tidak tercemar 

dan tidak mengandung uncur yang berbahaya. Dalam sistus web 

yang dicantumkan di laporan tahunan perusahaan  diungkapkan 

bahwa dalam mengelola produk perusahaan meminimalkan 

dampak negatifnya kepada lingkungan sekitar, selain itu 

perusahaan juga telah mendapatkan beberapa penghargaan yakni   

Stockholm Industry Water Award - Stockholm International Water 

Institute, 016 by Mix Marcomm Magazine – Indonesia, Conciencia 

Award 2016 – Honorable Mention, Children’s Environmental 

Health Excellence Award - U.S. Environmental Protection Agency, 

APAC Excellence Award 2016 ( 3 Besar Program Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan Terbaik di kawasan APAC), Ron Brown 

Award for Corporate Leadership (co-recipient): atas upaya 

menyediakan air bersih layak konsumsi untuk negara-negara 



berkembang, dengan penekanan pada hubungan tenaga kerja 

dan komunitas) dan beberapa penghargaan lainnya. 

Item yang tidak ada dalam laporan tahunan PT. Unilever 

Indonesia tetapi ada pada laporan tahunan PT.  Procter & Gamble 

ialah item satwa liar atau terancam punah. PT. Procter & Gamble 

menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap hewan-hewan yang 

terancam punah, hal ini dibuktikan dengan adanya produk minyak 

dari perusahaan yang khusus menyelamatkan 75.000 hewan 

berbulu. 

Selanjutnya skor yang diperoleh PT. Procter & Gamble 

terkait  pengungkapan kinerja sosial perusahaan berdasarkan 

indeks Islamic Social Reporting (ISR) dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini;  

 

TABEL 4.2. 6 Tingkat Pengungkapan Kinerja Sosial 

Perusahaan berdasarkan indeks ISR PT. Procter & Gamble 

Indikator Tata Kelola Perusahaan 

No Keterangan  PROCTER & GAMBLE 

2015 2016 2017 

1 Status Kepatuhan Syariah 0 0 0 

2 Struktur Kepemilikan: 

Komposisi Kepemilikan 

Saham 

1 1 1 

3 Papan Strukturmuslim VS 

Nonmuslim 

0 0 0 

4 Kegiatan Terlarang seperti 

:  

a. Praktek Monopoli 

0.25 0.25 0.25 

b. Penimbunan Barang 

yang Diperlukan 

0.25 0.25 0.25 

c. Praktek Bisnis Penipuan 0.25 0.25 0.25 



d. Kegiaatan Lainnya 0.25 0.25 0.25 

5 Kebijakan Anti-Korupsi 1 1 1 

  TOTAL 3 3 3 

  RATA2 0.6 0.6 0.6 

Sumber. Hasil Olah Data (2018) 

Berdasarkan tabel 4.2.6 dapat disimpulkan bahwa tingkat 

pengungkapan kinerja sosial perusahaan berdasarkan indeks 

Islamic Social Reporting (ISR) terkait dengan indikator tata kelola 

perusahaan yang diperoleh PT. Procter & Gamble sudah cukup 

baik, walaupun masih cukup jauh dari kata sempurna tetapi skor 

yang diperoleh cukup stabil dan tidak mengalami perubahan. 

Pada periode 2015-2017 skor yang diperoleh perusahaan 

terkait pengungkapan kinerja sosial perusahaan berdasarkan indeks 

Islamic Social Reporting (ISR) dari indikator tata kelola 

perusahaan tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Skor yang 

diperoleh PT. Procter & Gamble dari indikator tata kelola 

perusahaan masing-masing sebesar 60%. 

Pada indikator ini perusahaan tidak mengungkapkan adanya 

item mengenai kepatuhan perusahaan terhadap syariah dan adanya 

papan struktur antara muslim dan nonmuslim. Walaupun 

perusahaan tidak mencatumkan kepatuhan perusahaan terhadap 

aturan Islam, PT. Procter & Gamble mengungkapkan bahwa 

perusahaan sangat melarang segala tindakan yang dapat merugikan 

pihak lain, seperti; penipuan, judi, korupsi dan penimbunan. Dalam 

laporan tahunannya, perusahaan mengungkapkan bahwa stok yang 

ada digudang hanya sebatas dibutuhkan, maka dapat dikatakan 

bahwa perusahaan tidak menimbun produk agar barang menjadi 

langka dan harga menjadi naik.   

 

 

 



3. Perbandingan Tingkat Pengungkapan ISR pada PT. Unilever 

Indonesia dan PT. Procter & Gamble 

a. Indikator Keuangan dan Investasi 

Dua perusahaan diatas konsisten tidak mengungkapkan 

item item zakat pada laporan tahunan perusahaan periode 2015-

2017. Pada indikator ini sangat disayangkan PT. Unilever 

Indonesia tidak mengungkapkan salah satu unsur yang sangat 

penting yakni gharar atau ketidakpastian yang ada pada 

kegiatan usaha atau kegiatan operasional mereka baik dari sisi 

kualitas ataupun kuantitasnya. Hal tersebut sangat disayangkan, 

jika mengingat PT. Unilever Indonesia bukan hanya salah satu 

perusahaan yang besar di Indonesia tetapi dia juga terdaftar di 

Indeks Saham Syariah (ISI).  

Salah satu poin yang seharusnya diungkapkan oleh PT. 

Unilever Indonesia sebagai anggota ISSI ialah kebijakan-

kebijakan perusahaan  yang berkenaan dengan kewajiban setiap 

individu sebagai makhluk yang beragama, sebab PT. Unilever 

Indonesia sudah terdaftar di indeks Saham Syariah Indonesia 

sejak bulan Januari tahun 1982, seharusnya hal tersebut bukan 

hal yang baru untuk diungkapkan perusahaan dalam laporan 

tahunan perusahaan. Jika kebijakan-kebijakan tersebut sudah 

ada tetapi belum dicantumkan dalam laporan tahunan 

perusahaan, alangkah lebih baik jika untuk periode selanjutnya 

bisa diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. 

Selain item zakat, PT. Procter & Gamble juga tidak 

mengungkapkan item penghapusan atau pengalihan piutang. 

Akan tetapi, PT. Procter & Gamble tidak berani mencantumkan 

laporan keuangannya pada bulan terakhir di periode tersebut, 

ketidakberanian tersebut disebabkan oleh kesadaran perusahaan 

bahwa sebelum berakhirnya periode terdapat beberapa 

ketidakpastian atau gharar dalam keuangan seperti pajak, 

kontruksi pasar, jumlah dan kualitas dalam transaksi mereka. 



Olah karena itu, untuk menghindari ketidakpastian tersebut 

laporan keuangan di bulan terakhir setiap periode tidak 

dicantumkan perusahaan dalam laporan keuangan pada periode 

tersebut, melainkan perusahaan cantumkan pada periode 

selanjutnya. Selain poin ketidakpastian atau gharar, dalam 

laporan tahunannya perusahaan juga mengungkapkan hasil 

yang diperoleh perusahaan dari bunga atau riba. Walaupun 

tidak detail tetapi perusahaan dengan noteben bukan syariah ini 

sudah mengungkapkan adanya perbedaan hasil yang 

disebabkan oleh faktor bunga pinjaman atau riba. 

Dua item tersebut (riba dan gharar) merupakan salah satu 

item yang terdapat di indeks ISR,  mengingat PT procter & 

Gamble merupakan perusahaan dengan basic nonislamic tetapi 

perusahaan mencantumkan dua item tersebut dalam laporan 

tahunan, hal ini menjadi salah satu nilai plus bagi perusahaan.  

 

b. Indikator Produk dan Tenaga Kerja 

Pada indikator produk PT. Procter & Gamble mendapatkan 

skor lebih rendah dibandingkan dengan PT. Unilever 

Indonesia. Pada indikator produk PT. Unilever mendapatkan 

rata-rata skor 100%, sedangkan PT. Procter & Gamble sebesar 

62.5%.  Rendahnya skor yang diperoleh PT. Procter & Gamble 

disebabkan oleh tidak adanya pencantuman mengenai lebelisasi 

halal pada produk mereka, dan pada item keluhan konsumen 

perusahaan tidak mencantumkan secara lengkap layaknya PT. 

Unilever Indonesia.  

Walaupun produk PT. Procter & Gamble tidak mempunyai 

label halal dari MUI, produk mereka terjamin kualitasnya 

melalui beberapa penghargaan yang telah disebutkan di awal 

pembahasan. Selain itu, setiap perusahaan akan membuat 

produk baru, produk tersebut akan dikaji terlebih dahulu oleh 

beberapa ilmuwan untuk menjamin kualitas dan keamanannya.  



Pada indikator tenaga kerja PT. Procter & Gamble dan PT. 

Unilever Indonesia sama-sama tidak mencantumkan item yang 

sangat penting dalam indeks ISR, yakni item adanya karyawan 

khusus seperti mantan narapidana atau karyawan cacat. Selain 

itu, dua perusahaan ini tidak mencantumkan item tersedianya 

tempat dan waktu beribadah bagi karyawan baik secara 

individu atau bersama-sama (berjamaah). Hal tersebut sangat 

disayangkan jika tidak diungkapkan perusahaan, menurut 

penulis perusahaan sudah membuat kebijakan mengenai item-

item tersebut tetapi sangat disayangkan tidak diungkapkan oleh 

dua perusahaan tersebut.  

Skor rata-rata yang diperoleh PT. Procter & Gamble pada 

indikator tenaga kerja sebesar 48%, skor tersebut lebih rendah 

dibandingkan dengan skor rata-rata yang diperoleh PT. 

Unilever Indonesia yakni sebesar 51%. Rendahnya skor 

tersebut disebabkan oleh rendahnya skor yang diperoleh PT. 

Procter & Gamble pada tahun 2015 yakni 31.3%, sedangkan 

skor yang diperoleh PT. Unilever Indonesia sebesar 59%. Akan 

tetapi, pada dua periode berikutnya skor yang PT. Procter & 

Gamble cukup tinggi bahkan melebihi skor yang diperoleh PT. 

Unilever Indonesia  pada periode yang sama. Skor yang 

diperoleh PT. Procter & Gamble masing-masing sebesar 56%, 

sedangkan skor yang diperoleh PT. Unilever Indonesia masing-

masing 46%.  

Perbaikan skor yang diperoleh PT. Procter & Gamble pada 

periode 2016 dan 2017 disebabkan adanya alamat atau website 

yang dicantumkan perusahaan pada laporan tahunan mereka. 

Alamat yang dicantumkan tersebut memberikan informasi 

terkait kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan berkenaan 

dengan indikator tenaga kerja. 

 

 



c. Indikator Sosial dan Lingkungan 

Pada indikator sosial PT. Unilever memiliki rata-rata skor 

yang lebih rendah dibandingkan PT. Procter & Gamble. 

rendahnya rata-rata skor yang diperoleh PT. Unilever 

disebabkan oleh menurunnya skor yang diperoleh perusahaan 

pada tahun 2016. Jika pada tahun 2015 skor yang diperoleh PT. 

Unilever Indonesia sebesar 77%, pada tahun berikutnya skor 

yang diperoleh turun drastis yakni menjadi 68%. Akan tetapi, 

pada tahun 2017 skor yang diperoleh mulai membaik walaupun 

tidak sebaik pada tahun 2015, setidaknya skor yang diperoleh 

meningkat menjadi 73%.  

Pada tahun 2017 skor yang diperoleh PT. Unilever 

Indonesia meningkat dibandingkan tahun 2016, pada laporan 

tahunan perusahaan  tahun 2017 perusahaan mengungkapkan 

tersedianya dana beasiswa untuk mahasiswa atau siswa yang 

ingin melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.  

Pada indikator sosial atau kemasyarakat pada laporan PT. 

Unilever Indonesia tidak mengungkapkan adanya bantuan 

wakaf dan Qard Hasan atau biaya kebajikan kepada 

masyarakat, perusahaan hanya mengungkapkan tersedianya 

biaya pendidikan untuk masyarakat yang tidak mampu dan 

beberapa bantuan kegiatan sosial  seperti buka puasa  bersama 

anak yatim, hal-hal tersebut sudah lazim dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan besar seperti mereka.  

Jika skor yang diperoleh PT. Unilever Indonesia terkait 

indikator sosial mengalami penurunan, PT. Procter & Gamble 

sebaliknya. Pada indikator ini PT. Procter & Gamble 

mengalami peningkatan yang signifikan yakni pada tahun 2015 

skor yang diperoleh sebesar 64%, tetapi dua periode 

selanjutnya skor yang diperoleh meningkat menjadi hampir 

sempurna yakni masing-masing sebesar 91%.  



Untuk indikator lingkungan PT. Unilever Indonesia 

memperoleh rata-rata skor yang lebih rendah juga 

dibandingkan PT. Procter & Gamble. Rendahnya skor yang 

diperoleh PT. Unilever Indonesia disebabkan tidak adanya item 

mengenai perlindungan terhadap satwa liar atau terancam 

punah. Skor rata-rata yang diperoleh PT. Unilever Indonesia 

sebesar 86%, sedangkan PT. Procter & Gamble sebesar 100%.  

Untuk indikator sosial dan lingkungan PT. Procter & 

Gamble lebih memilih memisahkannya dengan laporan tahunan 

mereka, agar pembaca bisa fokus pada objek yang ingin 

diketahuinya dan informasi yang disampaikan bisa maksimal. 

Dalam laporan tahunan PT. Procter & Gamble tahun 2016 dan 

2017, perusahaan mencantumkan tautan atau website yang 

mengungkapkan berbagai kinerja sosial perusahaan berkaitan 

dengan indikator sosial dan tenaga kerja dan lingkungan, tautan 

tersebut ialah http://www.pg.com/citizenship. 

PT. Procter & Gamble mempunyai komitmen yang cukup 

tinggi berkenaan dengan hubungan perusahaan dengan 

masyarakat yakni ingin menjadi perusahaan yang paling 

bertanggung jawab secara sosial di dunia. Jadi tindakan sosial 

perusahaan tidak hanya dalam lingkup lokal melainkan dalam 

lingkup internasional, hal ini dapat dilihat dari beberapa 

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.  

Contohnya, pada tahun 2017 perusahaan mengirimkan 

5000 lebih peralatan kebersihan kepada negara Malaysia 

setelah mereka mengalami bencana banjir, pada tahun 2016 

perusahaan sempat mengirim beribu-ribu popok untuk bayi 

yang terlahir prematur dan bayi yang terlahir normal pada 

negara Afrika setelah negara tersebut mengalami musibah gizi 

buruk dan terkena virus, dan perusahaan sempat mengirim 300 

ribu produk untuk membantu para pengungsi Suriah di Turki. 

Untuk menjaga kelesatarian lingkungan dan penyelamatan 

http://www.pg.com/citizenship


hewan, perusahaan meminimalkan penggunaan peralatan atau 

meterial yang dapat mengganggu lingkungan, selain itu 

perusahaan sempat menyelamatkan ribuan satwa liar melalui 

salah satu produk mereka. 

 

d. Indikator Tata Kelola Perusahaan 

Pada indikator tata kelola perusahaan rata-rata skor yang 

diperoleh PT. Unilever Indonesia lebih rendah dibandingkan 

dengan skor yang diperoleh PT. Procter & Gamble. Rata-rata 

skor yang diperoleh  PT. Unilever Indonesia sebesar 53%, 

sedangkan PT. Procter & Gamble sebesar 60%. Dua 

perusahaan tersebut sama-sama tidak mengungkapkan item 

kepatuhan perusahaan terhadap peraturan Islam dan item papan 

struktur muslim dan nonmuslim.  

Perbedaan rata-rata skor yang diperoleh dua perusahaan 

tersebut disebabkan item penimbunan dan item penipuan. PT. 

Procter & Gamble secara konsisten mengungkapkan dua item 

tersebut dalam laporan tahunan mereka, sedangkan PT. 

Unilever Indonesia selama tiga periode pada laporan tahunan 

mereka perusahaan tidak mengungkapkan item penimbunan 

dan pada tahun 2015 perusahaan tidak mengungkapkan item 

penipuan.   

 

Secara umum persentase pengungkapan aktifitas tanggung 

jawab sosial perusahaan atau kinerja sosial perusahaan PT. 

Unilever Indonesia Tbk. dan PT. Procter & Gamble ialah sebagai 

berikut; 

 

 

 

 



TABEL 4.3. 1 Perbandingan Tingkat Pengungkapan 

Kinerja Sosial Perusahaan berdasarkan indeks ISR  pada  PT. 

Unilever Indonesia dan PT. Procter & Gamble  Periode 2015-

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber. Hasil Olah Data (2018) 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat 

pengungkapan tanggung jawab sosial atau kinerja sosial dari PT. 

Unilever Indonesia mengalami perubahan pada setiap tahunnya, 

sedangkan pada PT. Procter & Gamble terlihat lebih stabil. Pada tahun 

2015 tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial PT. Unilever 

Indonesia jika dikaji berdasarkan indeks Islamic Social Reporting 

(ISR) yakni sebesar 72,06%, sedangkan pada tahun selanjutnya 

pengungkapan kinerja sosial perusahaan mengalami penurunan yakni 

menjadi 67.23%. Pada tahun 2017 PT. Unilever Indonesia mulai 

menunjukkan perbaikan atau peningkatan pada pengungkapan 

tanggung jawab sosial mereka, pada tahun tersebut tingkat 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan indeks 

Islamic Social Reporting (ISR) ialah sebesar 68.39%.  

Tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial atau kinerja sosial 

perusahaan berdasarkan indeks Islamic Social Reporting (ISR) pada 

PT. Procter dan Gamble terlihat lebih stabil, walaupun pada tahun 

2015 tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

No Tahun Nama Perusahaan 

PT.  Unilever 

Indonesia Tbk. 

PT. Procter & 

Gamble 

1 2015 72,06% 60,76% 

2 2016 67,23% 73,55% 

3 2017 68,39% 73,55% 

4 Rata-rata 69.23% 69,29% 



berdasarkan indeks Islamic Social Reporting  (ISR) cukup  rendah 

yaitu 60,76%, tidak menjadi alasan untuk tidak meningkatkan tingkat 

pengungkapan tanggung jawab sosial atau kinerja sosial perusahaan 

pada periode-periode selanjutnya. Peningkatan pada kinerja sosial pada 

PT. Procter & Gamble dapat dilihat pada tahun-tahun selanjutnya 

yakni pada tahun 2016 dan 2017, pada periode tersebut pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan mengalami peningkatan yang sangat 

signifikan dan cukup stabil masing-masing ialah 73.55%.  

Secara umum pengungkapan kinerja sosial berdasarkan indeks 

Islamic Social Reporting (ISR) pada PT. Unilever Indonesia berfokus 

kepada indikator produk dan jasa, sebab pada indikator ini skor yang 

diperoleh PT. Unilever Indonesia sangat sempurna yakni 100%. Hal 

ini bukan hal yang baru bagi pembaca, sebab produk dari PT. Unilever 

Indonesia sudah terjamin kualitas dan kehalalannya melalui labelisasi 

halal produk mereka oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).  

Secara umum pengungkapan kinerja sosial berdasarkan indeks 

Islamic Social Reporting (ISR) pada PT. Procter & Gamble sudah 

cukup baik. Mengingat PT. Procter & Gamble bukanlah perusahaan 

yang terdaftar di indeks saham syariah dimanapun, maka skor yang 

diperoleh perusahaan dapat dikatakan sudah cukup baik. Walaupun 

PT. Procter & Gamble terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE) 

atau di indeks saham konvensional, laporan tahunan mereka tetap 

mengungkapkan beberapa poin penting yang yang seharusnya ada 

dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di indeks saham 

syariah. 

Rata-rata skor pengungkapan kinerja sosial perusahaan 

berdasarkan indeks Islamic Social Reporting (ISR) dari dua 

perusahaan di atas sudah cukup baik, sebab skor rata-rata yang 

diperoleh melebihi 50% dari total keseluruhan item yang harus 

diungkapkan perusahaan. Skor rata-rata yang diperoleh PT. Unilever 

Indonesia ialah 69,23%, sedangkan skor rata-rata yang diperoleh PT. 

Procter & Gamble ialah sebesar 69,29%.  



Sekilas skor yang diperoleh dua perusahaan tersebut tidak jauh 

berbeda, keduanya hanya beda tipis yakni hanya sebesar 0.06%. 

Menurut penulis dari hasil olah data dapat disimpulkan bahwa rata- 

rata skor yang diperoleh PT. Procter & Gamble lebih baik 

dibandingkan dengan PT. Unilever Indonesia, sebab skor yang 

diperoleh PT. Procter & Gamble lebih stabil dan mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan skor yang diperoleh PT. Unilever 

Indonesia Tbk yang sempat mengalami penurunan di tahun 2016.  

Jika melihat dasar dari kedua perusahaan di atas seharusnya PT. 

Unilever Indonesia mempunyai rata-rata skor yang lebih baik 

dibandingkan dengan PT. Procter & Gamble, sebab sebagaimana yang 

telah disampaikan pada bagian awal bahwa PT. Unilever Indonesia 

merupakan salah satu perusahaan multinasional yang membuka cabang 

di Indonesia dan telah tercatat sebagai salah satu perusahaan yang 

terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), sedangkan PT. 

Procter & Gamble terdaftar di indeks saham non syariah seperti New 

York Stock Exchange (NYSE) di Amerika. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa walaupun perusahaan 

terdaftar di indeks saham syariah atau merupakan lembaga syariah 

tidak menjadi acuan atau bukti bahwa perusahaan tersebut memiliki 

tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang baik 

jika dikaji berdasarkan indeks Islamic Social Reporting (ISR). Begitu 

pula sebaliknya, perusahaan yang dasarnya bukan lembaga yang 

syariah tidak menjadi acuan atau tumpuan bahwa ia mempunyai 

tingkat pengungkapan kinerja sosial lebih rendah dari lembaga syariah.    

 

 


