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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia memiliki banyak bentuk usaha dan perusahaan, diantaranya yaitu: 

Usaha Mikro Kecil, Perusahaan Perseorangan, Perusahaan Firma, Perusahaan 

Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), Badan Usaha Miliki Desa (BUMD), Koperasi, dan Yayasan. Hal ini 

disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada data yang disampaikan terakhir 

tahun 2016 mencatat bahwa mulai dari Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha 

Menengah Besar (UMB) telah mencapai jumlah 26.422.256 yang tersebar dari 

semua kategori usaha. Untuk menguasai jalannya suatu perindustrian di negara 

Indonesia, maka sangat dibutuhkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

BUMN bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat agar 

dapat memperhatikan kepentingan publik. Dalam hal ini BUMN memiliki tanggung 

jawab untuk melayani kepentingan publik dan memfasilitasi pelayanan publik. 

Semakin besarnya sebuah perusahaan dalam menjalankan aktivitas pemanfaatan 

sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan produksi, baik secara langsung 

ataupun tidak langsung banyak lingkungan hidup yang berubah ataupun dapat 

mengganggu lingkungan. Dengan itu perusahaan BUMN harus bisa bertanggung 

jawab dalam aspek pembangunan berkelanjutan dan terciptanya keseimbangan 

ekonomi dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukannya tingkat kesadaran 

pada kalangan komunitas bisnis yang diwujudkan melalui Corporate Social 

Responsibility (CSR) (Fahham, 2012). 

Tujuan dari CSR yaitu meningkatkan masyarakat yang lebih berkualitas dan 

menjaga keseimbangan lingkungan hidup, terutama pada sekitar lingkungan 

perusahaan, komunitas setempat, dan masyarakat. Kontribusi CSR untuk 

mempertahankan suatu lingkungan agar terciptanya pembangunan berkelanjutan. 

Hal tersebut dapat mendukung terjalinnya suatu hubungan yang serasi antar 
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perseroan dalam menyeimbangkan lingkungan, nilai norma, dan budaya 

masyarakat setempat (Lestari, Puspaningtyas, & Prakoso, 2017). Dengan begitu 

perusahaan mampu menjaga suatu lingkungannya dengan baik, perusahaan dapat 

terhindar dari segala ancaman yang dapat berdampak buruk bagi perusahaan. 

Ketika perusahaan mencoba memanfaatkanya dengan optimal dan dapat menjaga 

sebuah tanggung jawab maka tindakan tersebut akan meminimalisir suatu ancaman 

dari berbagai pihak yang merasa dampak kerusakannya. 

Secara umum bahwa CSR merupakan upaya sebuah perusahaan dalam 

pembuatan program-program yang bersifat eksternal dan internal. Program bersifat 

eksternal yaitu dimana sebuah perusahaan melakukan kemitraan terhadap 

perusahaan lain untuk menjalankan sebuah program dalam kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan hidup yang berada diwilayah sekitar perusahaan. 

Sedangkan untuk yang program yang bersifat internal yaitu dimana perusahaan 

dapat memenuhi produksi perusahaan dengan baik sehingga dapat mencapai suatu 

profit yang optimal dan hasilnya dapat memberikan kesejahteraan pada 

karyawannya (Suhadi, Febrian, & Turamiyah, 2014). Hal ini menunjukan bahwa 

terjadi konektivitas antara kepedulian masyarakat, menjaga keseimbangan 

lingkungan dan upaya dalam mencapai laba perusahaan. Konsep ini memliki tiga 

aspek yang saling berkaitan yaitu : profit merupakan sesuatu laba yang harus 

dicapai masyarakat, kemudian people lingkungan masyarakat sekitat perusahaan, 

terakhir planet dimana ini merupakan lingkungan sumberdaya fisik perusahaan 

(Hadi N. , 2011). Jelas dikatakan bahwa CSR tidak hanya merupakan suatu konsep 

yang banyak mencari keuntungan semata. CSR (Corporate Sosial Responsibility) 

merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang harus tetap melekat pada setiap 

perusahaan agar dapat menciptakan sebuah hubungan yang seimbang dengan 

lingkungan, norma, dan nilai budaya yang ada dimasyarakat.  Selain itu, perusahaan 

juga di untungkan dengan meningkatkan citra positif suatu perusahaan. 

Adanya program CSR diperusahaan yang ditujukan untuk pemberdayaan 

masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat ini ditujukan untuk kegiatan sosial 

yang difokuskan pada pemecahan masalah sosial. Selain itu, tidak hanya fokus pada 

sosial saja, tetapi juga aspek politik, ekonomi, budah dan lingkungan (Phillips & 
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Pittman, 2009). Bahwa Community Development (Comdev) merupakan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat yang diseleng garakan secara sistematis, terencana, dan 

diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, 

ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik (Rahman, 2009). 

Didalam suatu ajaran Islam seharusnya perusahaan tidak perlu memikirkan 

berapa besar keuntungan yang didapat oleh perusahaan, untung atau ruginya sebuah 

perusahaan. Diutamakan pada seberapa besar dana yang dikeluarkan dapat berguna 

dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan makhluk hidup (Prastowo & 

Huda, 2011). Adanya program CSR yang dibentuk, terdapat suatu program-

program pemberdayaan untuk masyarakat yang benar-benar mampu 

mensejahterakan masyarakatnya. Selain itu perlunya suatu musyawarah bersama 

dengan masyarakat sebelum membentuk sebuah program untuk pemberdayaan 

masyarakat, agar program CSR yang terlaksana menjadi tepat sasaran kepada 

masyarakat. CSR sejatinya merupakan suatu kegiatan sosial dimana melakukan 

suatu kebermanfaatan dari sebagian harta yang dititpkan oleh Allah SWT untuk 

yang berhak menerimanya. Disisi lain perusahaan juga harus memikirkan sebuah 

zakat perusahaan. CSR yang dipandang dari segi Islam ke maslahatan dimana 

artinya adalah kemanfaatan. Manfaat dengan cara yang baik yaitu menarik hal-hal 

bersifat menguntungkan dan menghindari hal-hal yang bersifat merugikan (Hendar, 

2015). 

Dalam penerapan CSR sudah dipastikan penerapannya untuk kemanfaatan 

masyarakat. Dengan itu secara tidak langsung konsep CSR telah menjadi sutu 

bagian dari perspektif Islam yang juga hampir memiliki kesamaan tujuan dengan 

suatu prinsip dalam persepektif Islam. Untuk keberadaan program CSR yang baik 

sesuai dengan maksud dan tujuan Islam dapat dilihat penerapan program CSR 

tersebut melalui Maqashid Syariah (Muchlis & Sukirman, 2016). Dengan begitu 

CSR memiliki tujuan yang sama dengan Maqashid Syariah. Maqashid Syariah 

merupakan suatu tujuan hukum untuk dapat memastikan bahwa tujuan yang 

dilakukan bagi manusia dapat berdampak baik didunia dan akhirat, dan harus 

diwujudkan dengan cara yang terbaik. Untuk tujuan dari penerapan CSR yang 

berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Hallaq, 2000). Dalam hal ini Maqashid 
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Syariah memiliki tujuan yang sama dengan program CSR yang pada sebuah 

perusahaan dalam mementingkan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal ini dapat 

dianalisis bahwa penerapan CSR diperusahaan dapat golongkan lebih dominan 

memiliki kesamaan pada salah satu kategori Maqashid Syariah. 

Tanggung jawab dari program CSR tersebut dilakukan untuk menjamin 

sebuah kemanfaatan bersama, baik untuk perusahaan maupun lingkungan sekitar 

dan  masyarakatnya. Dalam hal ini sebenarnya perusahaan sangat membutuhkan 

lingkungan masyarakat dalam membangun sebuah perusahaan. Pemanfaat sumber 

daya alam juga dibutuhkan untuk memenuhi produksi. Dalam aktivtas tersebut 

dapat berpotensi memunculkan suatu problem sosial dan lingkungan ekosistem. 

Akan tetapi terkadang masih ada saja beberapa perusahaan BUMN masih 

mempersulit mengakses suatu informasi terkait kondisi perusahaan dan 

memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakatnya. Seperti yang telah 

diungkapkan oleh Bapak Ahmad yang tinggal didaerah Pekanbaru bahwa dana CSR 

yang disalurkan tidak hanya dikeluarkan untuk sosial yang non-agama tetapi untuk 

bantuan dana religius juga (Ahmad, 2019). Selain pernyataan dari salah seorang 

warga Pekanbaru, juga diungkapkan salah satu masyarakat yang tinggal didaerah 

Kab.Kepulauan meranti yaitu Bapak.Effendi mengungkapkan terdapat kasus yang 

terjadi pada perusahaan PLN di Kab, Kepulauan Meranti ini dengan adanya 

permasalahan beasiswa. PT.PLN seperti yang diketahui bahwa perusahaan tersebut 

memberikan fasilitas terhadap beasiswa, apalagi untuk masyarakat sekitar. Akan 

tetapi yang dirasakan masyarakat sekitar merasa kurangnya informasi dan 

pemberitahuan terkait beasiswa pendidikan (Effendi, 2019). Kemudian terkait 

lingkungan didaerah sekitar pabrik masih terdapat sisa limbah pabrik yang dibuang 

sembarangan. Dengan begitu membuat lingkungan sekitar menjadi tercemar. 

Beberapa kasus fakta yang memang harus dianalisis dari suatu perusahaan BUMN 

yang seharusnya memeliki sebuah tanggung jawab pada mayarakat sekitar dan 

lingkungan. Dengan melihat masalah yang terjadi peneliti sangat tertarik untuk 

melakukan penelitian pada tanggung jawab sosial yang ada diperusahaan tersebut 

yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi (Effendi, 2019) 
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Dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan dan terkait 

penelitian-penelitian terdahulu yang serupa, menjadi alasan penulis untuk 

melakukan penelitian dengan konsep penelitian yang baru. Walapun terdapat 

beberapa penelitian yang serupa, tetapi banya penelitian yang melakukan pada 

perbankan. Selain itu, penulis akan melakukan penelitian yang dilakukan pada 

perusahaan BUMN non-perbankan sangat jarang dilakukan. Penelitian ini 

merupakan penelitian pertama yang melakukan sebuah konsep penelitian dengan 

menganalisis penerapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) pada perusahaan 

dan dengan pencapaian tujuan menggunakan Maqashid Syariah. Apakah dalam 

pemberdayaan masayarakat dengan menerapkan program CSR memiliki 

keterkaitan dan pencapaian satu sama lain dengan Maqashid Syariah. Untuk dapat 

membantu pencapaian pada kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran. 

B. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang yang telah di jelaskan dapat diambil sebuah 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi Corporate Sosial Responsibility (CSR) 

diperusahaan PT.PLN Provinsi Riau ? 

2. Bagaimana analisis Corporate Sosial Responsibility (CSR) terhadap 

Maqashid Syariah di perusahaan PT.PLN Provinsi Riau ? 

C. Tujuan Penelitian 

Apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang dan telah terdapat beberapa 

rumusan masalah yang dapat menjadi tujuan sebuah penelitian yaitu : 

1. Untuk melihat sejauh mana implementasi Corporate Sosial 

Responsibility (CSR) PT.PLN Provinsi Riau. 

2. Untuk dapat menganalisis implementasi Corporate Sosial 

Responsibility (CSR) yang sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah. 

D. Manfaat Penelitian 

Bagi peneliti diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi 

pembaca. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Manfaat Akademis 

Penelitian dapat diharapkan ikut memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu Ekonomi, khususnya pada bidang Ilmu Ekonomi 

Islam. Dimana dalam ilmu ekonomi Islam, selain menjadi seorang ahli 

ekonom yang sukses juga menjadi seorang ahli ekonom yang amanah 

dengan melakukan segala pekerjaan dengan tanggung jawab pada ahli 

profesi bidangnya masing-masing. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

dan pengetahuan peneliti. Selain itu, diharapkan dapat memberikan 

motivasi dan rujukan bagi peneliti lainnya dalam pelitian tanggung 

jawab sosial dan Maqashid syariah dengan model yang berbeda. 

b. Bagi Perusahaan, sebagai kontribusi pemikiran yang dapat berarti bagi 

perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan dan dapat menjadi 

sebuah pertimbangan penting dalam penerapan tanggung jawab sosial 

harus lebih meningkatkan pelaporan tanggung sosial yang lebih baik 

lagi. 

c. Bagi Investor, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

pengetahuan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial dan 

digunakan untuk mempertimbang suatu ukuran moneter dalam 

mengambil keputusan penanaman modal. 

d. Bagi Masyarakat, untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat 

dalam memantau dan mengontrol suatu kegiatan perusahaan untuk lebih 

bertanggung jawab dan mendapatkan hak-hak yang seharusnya 

diperoleh oleh masyarakat. 

E. Sistematika Penulisan 

Bab ini I akan menjelaskan terkait yang pertama, gambaran dari sutu latar 

belakang seuatu permasalahan yang ditemukan dilapangan yang perlu diangkat 

untuk diteliti. Kedua,  terdapat rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan 

permasalahan yang disampaikan dari penjelasan latar belakang. Ketiga, tujuan 
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penelitian mengenai pernyataan yang diharapkan oleh peneliti dari suatu 

rumusan masalah yang diangkat. Keempat, manfaat penelitian merupakan , dan 

sistematikan pembahasan. 

Pada Bab II ini akan membahas yang pertama mengenai tinjauan pustaka 

yang berhubungan penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung terkait 

mengenai penelitian ini. Kedua, landasan teori yang menjelaskan mengenai 

teori-teori yang mendukung penelitian sesuai dengan variabel yang akan diteliti 

berdasarkan refrensi dan literature yang tepat. 

Pada Bab III ini akan menggambarkan suatu metode penelitian yang dipakai 

dalam penelitian untuk menganalisis serta untuk menjawab sebuh rumusan 

masalah pada penelitian yang terdiri dari: pertama, desain penelitian. Kedua, 

lokasi penelitian. Ketiga, waktu pelaksanaan. Keempat, objek penelitian. 

Kelima, sumber data. Keenam, teknik pengumpulan data. Ketujuh, teknik 

analisis data, dan terakhir instrumen penelitian. 

Bab IV ini merupakan yang paling pokok. Pada bab ini akan menjelaskan 

mengenai data yang telah diperoleh dilapangan, lalu dilakukannya sebuah 

analisis data sesuai dilapangan dan menguraikan data-data yang telah diolah 

dengan metode penelitian yang telah direncanakan sebelumnya. Setelah 

melakukan sebuah analisis yang diperoleh dari lapangan, peneliti akan 

memberikan pembahasan dari sebuah penelitian untuk menjawab sebuah 

rumusan masalah. 

Pada Bab V ini berisi mengenai penutup yang terdiri dari pertama, 

kesimpulan berisi pernyataan singkat dan jelas yang diambil dari keseluruhan 

dari isi analisis dan pembahasan pada BAB IV. Kedua, saran merupakan 

pendapat penulis untuk memberikan masukan dan solusi untuk penelitian lebih 

baik lagi dan memberikan masukan dari peneliti untuk Perusahaan  yang telah 

diteliti dan juga bagi peneliti selanjutnya.


