
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Telaah Pustaka 

Sejauh dari hasil pengamatan penulis yang telah melakukan pencarian dari 

berbagai sumber refrensi-refrensi jurnal, buku, thesis, skripsi bahwasanya 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis belum pernah diteliti. Namun, hanya 

saja adapun penelitian terdahulu yang serupa telah dikaji oleh Fadillah, (2009). 

Penelitian ini memakai teori yang serupa yaitu Corporate Sosial Responsibility 

(CSR) yaitu hanya saja bedanya peneliti fokus mengenai keberhasilan kegiatan 

Corporate Sosial Responsiblity melalui pengungkapan dan audit Corporate Social 

Responsibility (CSR) dengan mengungkapkan suatu CSR melalui laporan audit 

terkait penggambaran CSR dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan CSR. 

Berbeda dengan penelitian baru yang akan dikaji fokus pada program CSR dan 

tujuannya mengarah pada Maqashid Syarariah. Populasi yang digunakan oleh 

peneliti yaitu laporan perusahaan. Dengan menggunakan metode library research 

dengan pendekatan kualitatif, sedangkan penelitian baru ini menggunakan metode 

analisis deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus lapangan. Hasil yang 

disampaikan oleh penelitian Fadillah, (2009) yaitu bahwa investor telah melek 

akan CSR dengan menunjukan implementasinya CSR pada kemajuan perusahaan. 

Dengan hal itu perusahaan juga meningkatkan motivasi bagi sebuah perusahaan 

tidak hanya dalam meningkatkan implementasi CSR sebaik mungkin. Selain itu, 

juga mampu mengungkapkan audit CSR dengan baik untuk mencapai efektivitas. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arianda, (2015) dalam penelitian 

yang menjelaskan mengenai implementasi program tanggung jawab sosial dan 

lingkungan untuk membentuk sutau strategi citra perusahaan dengan 

menggunakan populasi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Sbu Dw Ii. 

Dalam penelitian ini hampir serupa karena salah satu teori yang digunakan peneliti 

yaitu CSR pada objek perusahaan BUMN selain non-perbankan. Dengan memiliki 
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kesamaan menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif dan metode 

penelitian studi kasus. Hanya saja peniliti menggunakan satu teori CSR dan lebih 

berfokus pada pencapaian pembentukan citra sebuah perusahaan. Hasil dari 

penelitian tersebut yaitu menunjukan bahwa implementasi program tanggung 

jawab sosial dan lingkungan PT PGN SBU DW II selain menggunakan tahaapan-

tahapan public relations yang terdiri dari analisis situasi, rumusan tujuan, 

penentuan publik, sasaran, juga menerapkan 3 pola CSR yang terdiri dari 

sentralisasi, desentralisasi dan program kombinasi (Arianda, 2015). 

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darmawati, (2014) mengenai 

penerapan CSR dalam perspektif Islam. Dimana CSR dalam perspektif Islam 

memiliki tujuan yang sama dalam Maqashid Syariah. CSR dalam perspektif Islam 

juga merupakan konsep ihsan yang mulia dapat memberikan suatu manfaat bagi 

orang lain untuk mendapat berkah Allah. Metode yang digunakan dalam penelitian 

library research. Hasil yang dijelaskan dalam penelitian ini yaitu bahwa tidak dapat 

dipungkiri Islam sangat mendukung dalam penerapan CSR yang dapat mencegah 

dan bertanggung jawab dari suatu bisnis dalam menciptakan banyak permasalahan 

sosial. Secara tidak langsung bisnis dalam memanfaatkan sumber daya alam harus 

diimbangi dengan tanggungjawab pemeliharaannya. Adanya kemauan baik dari 

CSR secara tidak langsung merupakan anjuran dalam Islam. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muchlis & Sukirman, (2016) 

merupakan jenis penelitian yang serupa mengenai teori yang digunakan dalam 

penelitian dengan teori CSR dan Maqashid Syariah. Hanya saja penelitian ini objek 

yang diteliti yaitu Bank Muamalat. Sedangkan penelitian baru yang ingin peneliti 

lakukakan pada perusahaan BUMN non-perbankan dan Maqashid Syariah yang 

digunakan dalam konsep yang berbeda. Dengan tujuan yang dilakukan peneliti 

sebelumnya yaitu untuk memahami implementasi konsep Maqashid Syariah pada 

Corporate Sosial Responsibility (CSR) yang ada pada Bank Muamalat. Dengan 

menggunakan metode yang digunakan peneliti sebelumnya hampir serupa dalam 

penelitian yang ingin dikaji yaitu studi kasus dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu bahwa konsep 

kepatuhan terhadap agama yang sesuai dengan maqashid syariah yaitu kepatuhan 
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terhadap syariah, dengan berkewajiban wanita dalam menggunakan jilbab. 

Sedangkan konsep menjaga jiwa dipahami dalam kewajiban membayar zakat 

setiap bulannya dipotong 2,5% dari gaji perbulan. Lalu untuk konsep menjaga akal 

dengan memberikan pendidikan terhadap karyawannya. Untuk menjaga keturunan 

diwujudkan dalam pemenuhan kebutuhan karyawannya. Dan terakhir dalam 

menjaga harta lebih ditujukan kepada kesejahteraan stakeholder dan nasabah. 

Dalam penelitian yang serupa mengenai salah satu teori yang digunakan yaitu 

Maqashid Syariah yang dilakukan oleh Sudrajat & Sodiq, (2016). Dalam penelitian 

ini membahas mengenai pengukuran kinerja pada bank umum syariah yang ada di 

Indonesia berdasarkan indeks Maqashid Syariah dengan konsep Abu Zahrah. 

Hanya saja objek yang diteliti oleh peneliti berbeda oleh Sudrajat & Sodiq, 2016) 

objek pada perbankan sedangkan peneliti baru yang ingin diteliti pada perusahaan 

BUMN non-perbankan. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, karena 

dalam penelitian tersebut mendeskripsikan nilai indeks maqashid secara mandiri 

tanpa membuat perbandingan veriabel lain. Hasil yang diperoleh dari penelitian 

tersebut yaitu dengan rating peringkat bank umum syariah sebagai berikut: 1) Bank 

Panin Syariah, 2) BCA Syariah, 3) bank Muamalat, 4) Bukopin Syariah, 5) BRI 

Syariah, 6) BNI Syariah, 7) Bank Syariah Mandiri, 8 ) Maybank Syariah, 9) Bank 

Mega Syariah. Dalam penelitian ini memuktikan bahwa Maqashid Syariah 

memiliki tujuan yang sama dengan perbankan (Sudrajat & Sodiq, 2016). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mohammed & Razak, (2008) dengan 

melakukan penelitian terkait pengukuran kinerja yang ada Islamic Bussines pada 

tujuannya terhadap teori Maqashid Syariah dalam perspektif Abu Zahrah. 

Sehingga nantinya memperoleh model ukuran kinerja Islamic Bussines berdasarka 

tujuan Maqashid Syariah. Dalama penelitian menggunakan metode operasional 

pendekatan perilaku digunakan untuk mengukur Maqashid Syariah menjadi 

indikator kinerja Islamic Bussiness terukur yang kemudian digunakan untuk 

menguji enam bank syariah. Dengan hasil penelitian Bank-bank dievaluasi dan 

diberi peringkat pada tiga tingkatan berdasarkan pada: 1) rasio kinerja, 2) indikator 

kinerja dan 3) Indeks Maqasid secara keseluruhan. 
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Pada penelitian Maqashid Syariah yang dilakukan oleh Mohammed & Taib, 

(2015) dengan penelitiannya mengukur suatu kinerja yang berada diperbankan 

dengan menggunakan Maqashid Syariah dengan model Performance Measure 

from the theory of Maqasid al-Syariah (PMMS). Penelitian ini menguji 24 bank 

konvensional dengan menggunakan Maqashid Syariah perspektif Abu Zahrah. 

Dalam konsep indikator yang dipakai dalam penelitian ini mengenai perspektif 

Abu Zahrah ada beberapa indikator yang sesuai pada tujuan CSR perusahaan 

BUMN. Hanya berbeda dalam penelitian tersebut menggunakan metode 

kuantitatif. Dengan hasil menunjukan yang diukur dengan Mann-Whitney U-Test 

bahwa Islamic Banking baik ketika diukur menggunakan model PMM daripada 

ketika diukur menggunakan kinerja perbankan konvensional. 

Adapun penelitian yang serupa dilakukan oleh Utami, (2018) yaitu penelitian 

ini melakukan analisis penerapan program CSR pada perusahaan BUMN yaitu PT. 

Semen Indonesia dan melihat apa kontribusi perusahaan tersebut pada Community 

Development dengan persepektif Maqashid Syariah menurut Al-Ghazali. Hanya 

saja dalam penelitian menggunakan konsep Maqashid Syariah yang berbeda. 

Dalam penelitian tersebut serupa penelitian yang baru diteliti yaitu menggunakan 

metode analisis deskriptif pendekatan kualitatif, karena penelitian tersebut 

bertujuan mengumpulkan informasi dengan cara wawancara lalu menarik 

kesimpulan dari hasil studi lapangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut 

yaitu bahwa dalam penerapan CSR pada PT Semen Indonesia sudah diterapkan 

dengan baik, tetapi ada salah satu yang kurang optimal dalam pelaksanaan program 

kemitraan. Hal tersebut karena tenaga kerja yang ditugaskan dalam melakukan 

Community Development (COMDEV) kurang jumlahnya dibandingkan dengan 

mitra binaan yang dilakukan perusahaan. Dalam penelitian membuktikan bahwa 

Maqashid Syariah dapat digunakan pada tujuan perusahaan BUMN non-

perbankan. 

Penelitian terdahulu mengenai Maqashid Syariah pada perusahaan islami yang 

dilakukan oleh Hadi K. , (2012) dengan ini peneliti mencoba melakukan penelitian 

dalam bagaimana pembuatan indikator perusahaan islami yang sesuai dengan 

Maqashid Syariah. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi literature 
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dengan cara menurunkan sebuah faktor menjadi indikator. Hasil yang diperoleh 

pada penelitian tersebut yaitu bahwa implementasi faktor agama diperusahaan 

dengan indikator adanya kepatuhan syariah. Kemudian untuk implementasi faktor 

hidup dengan peningkatan kualitas suatu sember daya manusia dengan indikator 

terjaminnya hidup, akal, dan keluarga karyawan. Selanjutnya untuk Implementasi 

faktor akal perusahaan dengan indikator penggunaan manajemen islami. Dan 

terakhir implementasi faktor keturunan dengan menggunakan indikator tidak 

melakukan kecurangan dalam usahanya agar menjadi keberkahan dan keuntungan. 

Perbedaan dan Persamaan Telaah Pustaka 

 

No. 

 

Peneliti 

 

Judul 

Penelitian 

 

Persamaan 

 

Perbedaan 

   Penelitian 

Terdahulu 

Penelitian 

akan 

dilaksankan 

1. Sri 

Fadillah 

Keberhasilan 

Kegiatan 

Corporate 

Social 

Resposibility 

Melalui 

Pengungkapan 

Dan Audit 

Corporate 

Social 

Resposibility 

Menggunakan 

salah satu teori 

yang serupa 

yaitu 

Corporate 

Sosial 

Responsibility. 

Dengan 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif. 

Fokus terhadap 

Responsibility 

(CSR) dengan 

mengungkapkan 

suatu CSR 

melalui laporan 

audit terkait 

penggambaran 

CSR dalam 

rangka 

meningkatkan 

efektivitas 

kegiatan CSR. 

Dalam 

penelitian 

tersebut 

penelitian 

baru yang 

atelah dikaji 

fokus pada 

program 

CSR dan 

tujuannya 

mengarah 

pada 

Maqashid 

Syarariah. 

Sedangkan 

metode 

pelitian yang 

akan 

dilaksanakan 
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menggunakan 

metode library 

research. 

menggunaka

n analisis 

deskriptif 

dengan jenis 

penelitian 

studi kasus 

lapangan. 

2.  Agung 

Asmara

citra 

Arianda 

Implementasi 

Program 

Tanggung 

Jawab Sosial 

Dan 

Lingkungan 

Sebagai 

Strategi 

Pembentukan 

Citra 

Perusahaan 

(Studi Kasus 

Program 

Corporate 

Social 

Responsibility 

PT. 

Perusahaan 

Gas Negara 

(Persero) Tbk 

Sbu Dw Ii) 

satu teori yang 

digunakan 

peneliti yaitu 

CSR pada 

objek 

perusahaan 

BUMN selain 

non-

perbankan. 

Selain itu, 

memiliki 

kesamaan 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif tipe 

deskriptif dan 

metode 

penelitian 

studi kasus 

Menggunakan 

satu teori CSR 

dan lebih 

berfokus pada 

pencapaian 

pembentukan 

citra sebuah 

perusahaan 

Penelitian 

yang telah 

dilaksanakan 

menggunaka

n teori CSR 

dan 

menggunaka

n pencapaian 

tujuan 

maqashid 

syariah. 

3.  Darmaw

ati 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Dalam 

Persamaan 

salah satu teori 

yang di 

gunakan 

Hanya saja 

dalam 

penerapan 

tersebut 

Dalam 

penelitian 

yang telah 

dilakukan 
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Perspektif 

Islam 

menggunakan 

CSR 

memakai sudut 

pandang 

perspektif Islam. 

Metode yang 

digunakan 

dalam penelitian 

library research 

menggunaka

n 2 teori 

yaitu CSR 

dan 

Maqashid 

Syariah. 

Metode 

penelitian 

studi kasus. 

4.  Saiful 

Muchlis

, Anna 

Strisna 

Sukirma

n 

Implementasi 

Maqashid 

Syariah Dalam 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Di PT. Bank 

Muamalat 

Indonesia 

Menggunakan 

kedua teori 

yang sama 

yaitu CSR dan 

Maqashid 

Syariah. 

Penelitian ini 

objek yang 

diteliti yaitu 

Bank Muamalat 

dengan CSR 

melalui Focus 

Grup Discussion 

(FGD)  dan 

penelitian 

menggunakan 

maqashid 

syariah konsep 

Al-Ghazali. 

Penelitian 

baru yang 

telah peneliti 

lakukakan 

pada 

perusahaan 

BUMN non-

perbankan 

dan 

Maqashid 

Syariahyang 

digunakan 

dalam 

konsep yang 

berbeda 

5.  Anton 

Sudrajat

, 

Amirus 

Sodiq 

Analisis 

Penilaian 

Kinerja Bank 

Syariah 

Berdasarkan 

Indeks  

Maqasid 

Shari'ah (Studi 

Menggunakan 

salah satu teori 

yang sama 

yaitu 

Maqashid 

Syariah. Selain 

itu, metode 

yang 

Membahas 

mengenai 

pengukuran 

kinerja pada 

bank umum 

syariah yang ada 

di Indonesia 

berdasarkan 

Dalam 

penelitian 

yang telah 

dilaksanakan 

mencoba 

melakukan 

analisis pada 

penerapan 
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Kasus Pada 9 

Bank Umum 

Syariah Di 

Indonesia 

Tahun 2015) 

digunakan 

studi kasus 

dengan 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif 

indeks 

Maqashid 

Syariah dengan 

konsep Abu 

Zahrah. Selain 

itu objek yang 

diteliti yaitu 

perbankan. 

program 

CSR dan 

pencapaian 

tujuannya 

menggunaka

n 

pengembang

an Maqashid 

Syariah 

Indeks 

Pembanguna

n Terpadu (I-

DEX). Selain 

itu, objek 

yang diteliti 

sebuah 

perusahaan 

Perseroan 

Terbatas. 

6.  Mustafa 

Omar 

Moham

med, 

Dzuljast

ri Abdul 

Razak 

The 

Performance 

Measures of 

Islamic 

Banking Based 

on the 

Maqasid 

Framework 

Dalam 

penelitian 

sama-sama 

menggunakan 

teori yang 

sama yaitu 

dengan 

Maqashid 

Syariah. 

Metode 

operasional 

pendekatan 

perilaku 

digunakan untuk 

mengukur 

Maqashid 

Syariah menjadi 

indikator kinerja 

Islamic 

Bussiness. 

Selain itu 

penelitian yang 

diukur yaitu 

Sedangkan 

untuk 

penelitian 

yang sudah 

dilaksanakan 

menggunaka

n metode 

studi kasus 

dengan 

terjun 

langsung 

kelapangan 

diwilayah 

sekitar 
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sebuah kinerja 

yang terdapat 

diperbankan 

Islam. 

perusahaan 

dan 

mengukur 

pencapaian 

tujuan pada 

kesesuaian 

Maqashid 

Syariah. 

7.  Mustafa 

Omar 

Moham

med, 

Fauziah 

Md Taib 

Developming 

Islamic 

Banking 

Performance 

Measures 

Based on 

Maqashid Al-

Syariah 

Framework : 

Case of 24 

Selected 

Banks  

Dalam 

penelitian ini 

terdapat salah 

satu teori yang 

akan diteliti 

yaitu 

Maqashid 

Syariah. 

Penelitiannya 

mengukur suatu 

kinerja yang 

berada 

diperbankan 

dengan 

menggunakan 

Maqashid 

Syariah dengan 

model 

Performance 

Measure from 

the theory of 

Maqasid al-

Syariah 

(PMMS). 

Menggunakan 

Maqashid 

Syariah 

perspektif Abu 

Zahrah. Selain 

itu penelitian 

tersebut 

menggunakan 

Penelitian 

yang telah 

dilaksanakan 

akan 

berfokus 

pada 

pencapaian 

tujuan CSR 

pada 

Maqashid 

Syariah dan 

apakah dapat 

membantu 

masyarakat 

sekitar. 

Dengan 

menggunaka

n konsep I-

DEX dengan 

mengembang

kan dari 

pemikiran 

Maqashid 

Syariah. 

Selain itu, 
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metode 

kuantitatif 

metode yang 

digunakan 

yaitu metode 

kualitatif. 

8.  Fajriati 

Utami 

Implementasi 

Corporate 

Social 

Responsibility   

Pt Semen 

Indonesia 

(Persero) Tbk 

Dan 

Kontribusinya 

Terhadap 

Community 

Development 

Perspektif 

Maqashid 

Syariah 

Menggunakan 

kedua teori 

yang sama 

yaitu 

Maqashid 

Syariah dan 

CSR, selain itu 

objek yang 

diteliti 

merupakan 

perusahaan 

Perseroan 

Terbatas, dan 

juga metode 

penelitian 

tersebut 

hampir sama 

dengan 

menggunakan 

studi lapangan 

pendekatan 

kualitatif. 

Penelitian ini 

secara umum 

menggunakan 

pemikiran Al-

Ghazali, lalu 

untuk hasilnya 

penelitian ini 

hanya 

berpatokan pada 

beberapa 

program yang 

ada di CSR, 

peneliti tidak 

menyiapkan 

konsep indikator 

CSR. 

Sedangkan 

untuk 

penelitian 

yang telah 

dilaksanakan 

menggunaka

n dan untuk 

konsep 

indikator 

CSR nya 

penulis akan 

menggunaka

n patokan 

regulasi 

CSR. 

9.  Kuncor

o Hadi 

Implementasi 

Maqoshid 

Syariah 

Sebagai 

Indikator 

Terdapat 

kesamaan teori 

dalam 

penelitian 

yaitu 

mengenai 

Penelitian 

tersebut hanya 

menggunakan 

satu konsep 

teori Maqashid 

Syariah yang 

Untuk 

penelitian 

yang telah 

dilaksanakan 

menggunaka

n dua konsep 
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Perusahaan 

Islami 

Maqashid 

Syariah. 

Dengan 

menggunakan 

kualitatif. 

diambil dari 

literature. Untuk 

objek yang 

diteliti yaitu 

lebih fokus pada 

perusahaan 

Islami. 

teori yaitu 

CSR dan 

Maqashid 

Syariah. 

Dengan 

konsep 

Maqashid 

Syariah yang 

berbeda 

dengan 

menggunggu

nakan 

pengembang

an Maqashid 

Syariah 

Indeks 

Pembanguna

n Terpadu (I-

DEX).dan 

melakukan 

studi 

lapangan. 

Serta objek 

yang diteliti 

merupakan 

perusahaan 

perseroan 

terbatas. 

Tabel 2.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian 

Sumber : Data diolah  

Penelitian yang baru diteliti ini merupakan penelitian yang menggunakan teori 

yang benar-benar baru menggunakan Maqashid Syariah pengukuran I-DEX. 

Walaupun ada penelitian yang serupa menggunakan teori Corporate Social 



19 

 

 
 

Responsibility (CSR) dan Maqashid Syariah. Hanya saja Penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh (Muchlis & Sukirman, (2016) merupakan jenis penelitian yang 

serupa mengenai teori yang digunakan dalam penelitian dengan teori CSR dan 

Maqashid Syariah. Hanya saja penelitian ini objek yang diteliti yaitu Bank 

Muamalat. Sedangkan penelitian baru yang ingin peneliti lakukakan pada 

perusahaan BUMN non-perbankan dan Maqashid Syariah yang digunakan dalam 

konsep yang berbeda. Maqashid Syariah yang digunakan untuk penelitian baru ini 

dengan pengukuran I-DEX. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Muchlis & 

Sukirman, (2016) yang dilakukan peneliti sebelumnya yaitu untuk memahami 

implementasi konsep Maqashid Syariah pada Corporate Social Responsibility yang 

ada pada Bank Muamalat. Dengan menggunakan metode yang digunakan peneliti 

sebelumnya hampir serupa dalam penelitian yang ingin dikaji yaitu studi kasus 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Peneliti yang baru diteliti menggunakan perpaduan dua teori pertama kali yaitu 

Corporate Social Responsibility(CSR)  dan teori Maqashid Syariah pengukuran I-

DEX. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang serupa yang dilakukan oleh 

(Utami, (2018) peneliti melakukan analisis terhadap implementasi CSR pada 

perusahaan PT.Semen Indonesia (Persero) dengan melihat kontibusinya terhadap 

Community Development berdasarkan perspektif Maqashid Syariah. Dalam 

penelitian ini juga melihat peran CSR terhadap pemberdayaan manusia atau sama 

saja dengan Community Development (COMDEV). Peneliti melakukan 

pengukurannya menggunakan Maqashid Syariah pemikiran Al-Syatibi yaitu ; 

dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Dalam penelitiannya mencoba menjelaskan 

program-program yang hanya sering dilaksankan seperti Program Bina Lingkungan 

dan Program Kemitraan. Selanjutnya, peneliti membahas program Community 

Development yang masuk dalam perspektif Maqashid Syariah. Tetapi peneliti 

kurang rinci program mana saja yang termasuk dalam indikator Maqashid Syariah. 

Walaupun begitu hasil akhir dari penelitian tersebut menghasilkan bahwa Program 

Bina Lingkungan yang dilakukan PT. Semen Indonesia telah menerapkan 5 hal 

perlindungan yang ada di Maqashid Syariah (Utami, 2018). 
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B. Kerangka Teori 

1. Maqashid Syariah 

Secara bahasa Maqashid terdiri dari 2 kata, yaitu maqashid dan syariah. 

Kata Maqashid merupakan bentuk jamak dari maqshad yang dapat berarti 

maksud dan tujuan. Sedangkan untuk syariah itu sendiri secara bahasa 

mempunyai arti jalan ke sumber air, yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh 

setiap muslim. Syariat yang merupakan jalan hidup muslim yaitu syariat yang 

sesuai dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah untuk manusia, 

memiliki tujuan agar menjadi pedoman untuk mencapai kebahagiaan hidup 

didunia maupun diakhirat (Asmawi, 2012). Dalam Maqashid al-Syariah dalam 

arti Maqashid Syariah mengandung empat aspek, yaitu (Jamal, 2012) ; 

a. Tujuan awal syariah yakni kemaslahatan manusia didunia maupun 

diakhirat. 

b. Syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami. 

c. Syariah sebagai hukum taklif yang harus dilakukan. 

d. Tujuan dari hukum syariah membawa manusia kenaungan hukum. 

Aspek pertama berkaitan dengan hakikat yang lainnya Maqashid al-

syariah. Aspek kedua saling berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariah 

dapat dipahami sehingga dapat mencapai kemaslahatan yang terkandung. 

Untuk aspek ketiga berkaitan dengan penrapan ketentuan syariah dalam rangka 

penerapan ketentuan syariah untuk mewujudkan kemaslahatan. Aspek ini 

berkaitan dengan penerapan manusia. Aspek yang terakhir menyangkut 

kepatuhan manusia sebagai mukallaf terhadap hukum-hukum Allah (Jamal, 

2012). Semua yang terdapat pada aspek tersebut merupakan tujuan Allah dalam 

menetapkan hukum yang diberikan pada hambanya semata-mata untuk 

kemaslahatan hambanya didunia dan akhirat. 

2. Integrated Development Indeks (I-DEX) 

 Ada konsep lain yang dikembang dari Maqashid Syariah. Konsep ini 

dikembangkan dari tiga tingkatakan Maslahah dari Abu Zahrah dan lima elemen 

dari Al-Ghazali. Mewakili dari pemikiran para ahli maka terbentuknya sebuah 

konsep Integrated Development Indeks (I-DEX) atau disebut juga dengan Indeks 
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Pembangunan Terpadu. Konsep ini diadopsi dengan metode operasionalisasi 

Sekaran. Ini memecah konsep atau konsep abstrak (C) menjadi perilaku 

karakteristik yang dapat diamati, yang dia sebut sebagai dimensi (D). Dimensi 

tersebut kemudian dipecah menjadi perilaku terukur yang disebut elemen (E). 

Dia mengutip contoh kehausan sebagai konsep. Perilaku orang yang haus adalah 

minum banyak cairan (Dimensi) (Amin, Yusof, Haneef, Muhammad, & Oziey, 

2015). Tingkat kehausan dapat diukur dengan jumlah gelas yang diminum oleh 

setiap individu yang haus (Elemen). Komponen yang digunakan yaitu : 

1) Hifdh Al-Din (Pelestarian Agama) 

Dalam menyelamatkan individu muslim dari terpengaruhnya oleh segala 

sesuatu yang melanggar dan dapat menghancurkan fundamental. Oleh 

karena itu, perlu adanya pelestarian tanah untuk kepentingan agama dan 

melestarikan pembelajaran agama (Amin, Yusof, Haneef, Muhammad, & 

Oziey, 2015). 

2) Hifdh Al-Aql (Pelestarian Kecerdasan) 

Pelestarian kecerdasan ini berarti perlindungan pikiran orang-orang dari 

apapun yang membuat mereka dalam kekacauan. Jika terjadi cacat maka 

akan mempengaruhi pikiran seseorang sehingga bisa saja terjadi sebuah 

kejahatan yang dapat menghancurkan. Dapat menyebabkan banyak 

penipuan dan eksploitasi. Layanan kecerdasan sangat penting untuk 

mempertahankan dinamismenya untuk menanggapi perubahan lingkungan 

sosial-ekonomi, dan intelektual (Amin, Yusof, Haneef, Muhammad, & 

Oziey, 2015). 

3) Hifdh Al-Nafs (Pelestarian Kehidupan) 

Pelestarian kehidupan manusia dimaksud yaitu dimana manusia dapat 

bertahan hidup dari dalam dengan memenuhinya suatu rezeky manusia 

melalui kebutuhan fisik dan biologis manusia dalam hal makanan dan 

minuman, serta pemenuhan kebutuhan spiritual. Selain itu manusia dapat 

bertahan hidup dari luar melalui perlindungan kehidupan manusia dari 

bahaya dilingkungan. Untuk dapat perlindungan, manusia harus memenuhi 

persediaan pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu harus melindungi diri dari 
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ancaman dan penyakit  melalui perawatan medis, obat pencegahan, 

penyediaan layanan publik untuk meminimalisir timbulnya bahaya (Amin, 

Yusof, Haneef, Muhammad, & Oziey, 2015). 

4) Hifdh Al-Mal (Pelestarian Kekayaan) 

Pelestarian properti berarti melindungi kekayaan masyarakat dari 

kehancuran dan dari pengalihan ke tangan orang lain tanpa kompensasi. 

Larangan terhadap ketidakadilan, merampas harta benda anak yatim, 

pemborosan, iri hati, memberi ukuran pendek dan berat, korupsi di tanah 

(Amin, Yusof, Haneef, Muhammad, & Oziey, 2015). 

5) Hifdh Al-Nasl (Pelestarian Keturunan) 

Pelestarian keturunan yang dimaksud yaitu dimana hak-hak dasar anak-anak 

dalam Islam pada berbagai tahap kehidupan mereka, tepat sebelum konsepsi 

atau bahkan pernikahan hingga tahap tertentu kehidupan mereka bertujuan 

untuk memastikan perlindungan keturunan umat Islam. Hak-hak ini 

termasuk, antara lain, memilih ibu yang baik untuk mereka, memberi 

makan, tempat tinggal, pendidikan, pengasuhan yang tepat dan perawatan 

kesehatan (Amin, Yusof, Haneef, Muhammad, & Oziey, 2015). 

Integrated Development Indeks (I-DEX) Indekes Pembengunan Terpadu 

Komponen Maqashid Dimensi Elemen 

Hifdh Al-Din 1. Pengayaan spiritual 

2. Merangkul standar 

moral yang baik 

3. Praktik keagamaan 

1. Iman yang kuat; 

pendaftaran sekolah 

agama. 

2. Tingkat korupsi; amal; 

pekerjaan sosial / 

pekerjaan sukarela. 

3. Melakukan sholat; 
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Hifdh Al-Aql  1. Memanfaatkan intelek 

2. Mengembangkan 

Kecerdasan 

(perkembangan fisik 

otak) 

3. Mengembangkan 

Kecerdasan 

(kecakapan non-fisik / 

mental) 

4. Menjaga pikiran dari 

pengaruh negatif (mis. 

Anggur, narkoba, 

takhayul) 

1. Pekerjaan; peluang 

penelitian; kebebasan 

berbicara dan berpikir. 

2. Kesehatan;; 

pencemaran 

lingkungan. 

3. Keadaan kesehatan 

mental; pendidikan; 

akses ke internet 

4. Media; langkah-

langkah melawan 

minuman keras; 

kegiatan kriminal / 

ilegal 

Hifdh Al-Nafs 1. Pemenuhan 

Kebutuhan Dasar 

(fisik):  

2. Pemenuhan 

Kebutuhan Dasar 

(spiritual) 

3. Pemenuhan 

Kebutuhan Moral 

4. Pemenuhan 

Kebutuhan Sosial. 

5. Perlindungan dari 

ancaman (manusia). 

6. Perlindungan dari 

ancaman (non-

manusia) 

a. Penyediaan makanan, 

air, listrik, 

perlengkapan, 

kesehatan, 

kesejahteraan 

material; berarti 

mencari nafkah. 

b. Pendidikan (agama & 

non-agama). 

c. Hak asasi Manusia;  

d. Keadilan sosial; 

lembaga pernikahan / 

keluarga; kehidupan 

komunitas 

e. Keamanan publik; 

stabilitas dan 

keamanan politik 
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f. Perawatan kesehatan 

preventif; pelayanan 

medis. 

Hifdh Al-Mal 1. Perlindungan 

kepemilikan dan 

properti  

2. Perlindungan 

kekayaan dan properti 

dari kerusakan / 

Pencegahan bahaya 

dan kesulitan dalam 

kekayaan dan 

keuangan 

3. Pelestarian kekayaan 

melalui perlindungan 

nilainya 

a. Hak / kepemilikan 

properti; akses ke 

peradilan; undang-

undang. 

b. Asuransi. 

c. Stabilitas harga. 

d. Perantara keuangan. 

e. Hukum 

ketenagakerjaan;  

Hifdh Al-Nasl 1. Kelangsungan hidup 

dan kemajuan 

keluarga 

2. Perlindungan generasi 

masa depan 

3. Perlindungan progeni 

4. Perkembangan 

generasi masa depan 

a. Perkawinan / lembaga 

keluarga; keamanan 

publik; keamanan 

hidup. 

b. Kelestarian 

lingkungan; 

keberlanjutan 

ekonomi. 

c. kesehatan reproduksi; 

kematian anak. 

d. Pendidikan; melek 

huruf. 

Tabel 2.2 Indikator Integrated Development Indeks (I-DEX) 

Sumber : (Amin, Yusof, Haneef, Muhammad, & Oziey, 2015) 
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3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bentuk perusahaan (Persero) 

yang dimana sebagian besar modal dan sumber daya yang dimiliki oleh negara 

harus melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara. Sehingga 

segala peraturan dan keputusan kerja perusahaan yang ada di BUMN diatur oleh 

Pemerintahan RI (Arif & Ukassa, 2010). Dalam hal ini segala ketentuannya 

tentuan BUMN telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah seperti yang sudah 

tertulis dalam UU No. 19 tahun 2003 dan manurut Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 19 

tahun 2003 perusahaan BUMN dibagi menjadi dua yaitu : 

a. Persero, adalah BUMN yang terbentuk perseroan terbatas yang modalnya 

terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% saham dimiliki oleh 

Negara RI yang yang bertujuan mengejar keuntungan. 

b. Perum, adalah BUMN yang dimana seluruh modalnya dimiliki oleh negara 

dan memiliki saham tidak terbagi, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum 

berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi serta mengejar 

keuntungan berdasarkan prinsip pengeloalaan perusahaan. 

Komponen dalam pengambilan keputusan memiliki peran penting yang 

diambil oleh BUMN untuk sistem perekonomia Indonesia. Sebuah keputusan 

yang diambil oleh BUMN dapat mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan 

di sektor rumah tangga, sektor swasta ataupun sektor luar negeri. Perusahaan 

BUMN memiliki peran penting dalam menentukan roda perekonomian, khusus 

untuk mendorong perkembangan di sektor industri, memperluas kesempatan kerja 

dan usaha. Karena BUMN dapat menyangkup hampir semua sektor ekonomi 

(Yulianti, 2014). 

4. Corporate Sosial Responsibility 

Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) 

merupakan suatu bentuk tanggung jawab perusahaan untuk mengatur suatu 

proses usaha dalam memproduksi. Dimana perusahaan memiliki kemampuan 

untuk menanggapi keadaan sosial yang ada, dapat memanfaatkan lingkungan 

hidup, serta juga dapat memelihara lingkungan hidup. Konsep CSR ini juga 

melibatkan melibatkan kemitraan, sumber daya masyarakat dan masyarakat 
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setempat (Rudito & Famiola, 2013). Dalam penerapan CSR merupakan suatu 

bentuk pembuktian tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh 

perusahaan. Oleh karenanya baik perusahaan BUMN maupun perusahaan 

BUMS, BUMD, dan para wirausaha lainnya seharusnya mempunya tanggung 

jawab moral dalam melaksanakan semua usahanya (Sudarwanto & Ciptorukmi, 

2012). 

5. Regulasi Corporate Sosial Responsibility 

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan 

Terbatas. UU ini mengatur mengenai Perseroan Terbatas terkait Sumber Daya 

Alam yang harus memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Terdapat 

pada Pasal 74 ayat (1) UU PT berbunyi “Perseroan yang menjalankan kegiatan 

usahanya dibidang atau berkaitan denga sumber saya alam wajib melaksanakan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Dalam UU yang telah ditetapkan, 

apabila tidak dijalankan akan ada sanksi yang dijatuhkan bagi perusahaan sesuai 

dengan perundang-undangan (UUD Nomor 40 Tahun 2007). 

Lalu selain itu Peraturan Pemerintah juga mengatur pelaksanaan tanggung 

jawab sosial dan lingkunga pada perseroan terbatas. Pemerintah menerapkan PP 

No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab sosial sebagai pelaksana dari pasal 

74 UU PT diatas No.47 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh mantan Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono. Mengenai mekanisme pelaksanaan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan perseroan. Salah satunya Pasal 4 ayat (1) PP. No.47 

tahun 2012 berbunyi “Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh 

direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat 

persetujuan Dewan komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar 

perseroan, kecuali ditentukan lain dalam perturan perundang-undangan” (UUD 

Nomor 47 tahun 2012) 

Dalam penjelasan No.22 Tahun 2001 Undang-Undang mengenai minyak 

dan gas bumi tidak secara tersurat menjelaskan mengenai tanggung jawab sosial 

pada perusahaan. Akan tetapi bila dipahami dengan seksama, ada satu aturan 

dimana menjelaskan mengenai CSR. Tersapat pada Pasal 11 ayat (3) huruf p, 

yang berbunyi “ Kontrak kerja sama dimaksud dalam ayat (1) wajib paling tidak 
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sedikit ketentuan pokok yaitu : Pengembangan masyarakat sekitarnya dan 

jaminan hak-hak masyarakat adat”. Dalam pasal tersebut menyimpulkan bahwa 

suatu tanggung jawab sosial tidak bisa terlepas tanpa peran masyarakat sekitar. 

Karena secara tidak langsung lingkungan dan masyarakat sekitar ikut 

mendukung suatu kemajuan perusahaan (UUD Nomor 22 Tahun 2001). 

UU No.19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negata dan Peraturan 

Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang program Kemitraan Badan 

Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan peogram Bina Lingkungan 

mengatur tentang suatu kewajiban tanggung jawab sosial pada sebuah 

perusahaan BUMN. Pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 

tentang program kemitraan Badan Usaha Milik Negara denagn Usaha Kecil dan 

Program Bina Lingkungan lebih jelas lagi dijelaskan tentang teknis pelaksanaan 

tanggung jawab sosial perusahaan yang dijalankan oleh seluruh BUMN, baik 

yang berbentu Perum, Perseroan, maupun Perseroan Terbuka. Hal tersebut 

ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) : “Perum dan Persero wajib melaksanakan 

Program kemitraan dan program Bina Lingkungan dengan memenuhi 

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini”. Dalam penjelasan pasal 

tersebut sudah jelas bahwa seluruh BUMN apapun bentuknya harus 

melaksanakan program Kemitraan dan Bina Lingkugan (Dewi, Nurjaya, & 

Sihabudin, 2014). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Setiasih, 2016) telah merangkum 

berbagai peraturan perundang-undangan tentang Corporate Sosial 

Responsibility (CSR) yang masih tersebar sejak tahun 1995. Beberapa produk 

hukum mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial diantaranya yaitu: 

a. Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden No.90 Tahun 1995 mengenai perlakuan 

pajak penghasilan atas bantuan yang diberikan pada Pembinaan Keluarga 

Sejahtera I menyatakan bahwa  wajib pajak badan mapun orang individu 

dapat membantu sampai dengan maksimal 2% dari laba atau penghasilan 

setelah pajak penghasilan setelah 1 tahun pajak untuk suatu pembinaan 

keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera. 
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b.Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden No.92 Tahun 1996 mengenai perubahan 

Keputusan Presiden No.90 Tahun 1995 mengenai perlakuan oajak 

penghasilan untuk Bantuan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Keluarga 

Sejahtera I menyatakan bahwa wajib pajak badan maupun orang individu 

menjadi wajib memberikan bantuan untuk pembinaan keluarga prasejahtera 

dan keluarga sejahtera I sebesar 2% dari laba penghasilan setelah pajak 

penghasilan dalam 1 tahun pajak. 

c. Dalam keputusan Preside No.98 Tahun 1998 mengenai pencabutan 

Keputusan Presiden No.90 Tahun 1995 mengenai pemberlakuan pajak 

penghasilan atan bantuan yang diberikan untuk pembinaan Keluarga 

Sejahtera I sebagaiman telah diubah dengan keputusan Presiden No.92 Tahun 

1996 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 2 ayat (1) Keputusan 

Presiden No.90 Tahun 1995 tentang perlakuan pajak penghasilan telah diubah 

dengan Keputusan Presiden No.92 Tahun 1996; 

d.Pasal 2 ayat (1) huruf (e) UU No.19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) menyatakan bahwa maksud dan tujuan didirikannya 

BUMN adalah untuk turun aktif dalam memberikan bimbingan dan bantuan 

kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat; 

e. Penjelasan dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Mentri BUMN No. Kep-

236/MBU/2003 menyatakan bahwa BUMN wajib melaksanakan Program 

Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) dengan memenuhi 

ketentuan yang sudah diatur dalam keputusan ini. 

f. Pasal 15huruf (b) UU No.25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal 

menyatakan bahwa setiap pananaman modal  berkewajiban melaksanakan 

tanggung jawab sosial, menurut penjelasan Pasal 15 huruf (b) UU No.25 

Tahun 2007 adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan 

penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan baik yang serasi, 

seimbangm dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya 

masyarakat setempat; 
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g.Pasal 16 huruf (d) UU No.25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal 

menyatakan bahwa penanam modal bertanggung jawab dalam menjaga 

kelestarian lingkungan hidup; 

h.Pasal 17 UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang 

mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib 

mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang 

memeunhi standar kelayakan lingkungan hidup, yag pelaksanaanny a diatur 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan pada 

pasal 17 UUPM dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan 

yang disebabkan oleh kegiatan eksploitasi sumber daya alam; 

i. Pasal 74 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

menyatakan bahawa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya 

dibidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan, menurut Pasal 1 angka (3) UU No.40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah komitmen perseroan untuk 

berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yang dapat 

berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang 

bermanfaat, baik bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, maupun 

masyarakat pada umumnya. Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya 

ketentuan ini, menurut keterangan Pasal 74 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 

mengenai Perseroan Terbatas, adalah untuk menciptakan hubungan 

Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, 

dan budaya masyarakat setempat. 

Dengan kata-kata ‘lingkungan” yang dimaksud pada semua pasal diatas 

lebih ditekankan pada pengertian lingkungan hidup sebagaimana telah 

dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolann 

Lingkungan Hidup, menyatakan : bahwa lingkungan hidup adalah satu 

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, 

termasuk manusia dan perilakunya, yang dapat mempengaruhi alam itu sendiri 

untuk keberlangsungan kehidupan yang sejahtera bagi manusia serta makhluk 

hidup lainnya (Setiasih, 2016). 
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Dengan penjelasan sebuah pasal yang telah dirangkum sebagai sumber 

hukum yang kuat dalam penerapan Corporate Social Responsibility (CSR). 

Cangkupan program CSR yang harus dilaksanakan pada perusahaan selain 

harus mementingkan lingkungan dari sumber daya alam yang perusahaan 

kelola, tetapi juga harus mementingkan lingkungan sekitar perusahaan, 

manusia, sumber daya manusia, dan kesejahteraan manusia. Dalam penelitian 

(Sembiring, 2005) merangkum beberapa faktor yang mempengaruhi dalam 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Disebutkan beberapa 

komponen indikator dalam pengungkapan tanggung jawab sosial pada 

perusahaan : 

a. Lingkungan 

Lingkungan merupakan tempat semua makhluk hidup, benda dan kondisi, 

termasuk didalamnya manusia dan termasuk pada tingkah laku perbuatan 

dalam ruang tempat manusia dan jasad hidup lainnya (Harum, 1995). Dalam 

Undang-Undang RI No.32 tahun 2009, mengenai Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, dikatakan bahwa; Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan 

benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk pada perilaku manusia dan 

perilakunya, yang dapat mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 

kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (Undang-

Undang Nomor 32, Tahun 2009). 

b. Energi 

Energi yaitu sesuatu yang bersifat abstrak sulit dibuktikan dengan 

wujudnya, tetapi bisa dirasakan keberadaanya. Untuk energi alam merupakan 

sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan memenuhi 

kebutuhan hidup manusia agar berjalan dengan baik. Energi alam bisa dapat 

diperoleh dari dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya 

(Pudjanarsa & Nursuhud, 2013). 

c. Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat 

Kesehatan kerja merupakan spesialisasi dari ilmu-ilmu kedokteran yang 

bertujuan untuk mendapat pelayanan kesehatan setinggi-tingginya. Dalam hal 

ini dapat mempengaruhi keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan 
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usaha perusahaan untuk menciptakan kondisi yang aman bagi pekerja dengan 

memberikannya perlindungan didalam lingkungan kerja. Agar dalam 

pekerjaan merasakan kenyamanan, serta rasa aman dalam bekerja (Rahmawati, 

2007). 

d. Ketenagakerjaan 

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada pada usia produktif untuk 

bekerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan, menjelaskan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan suatu barang dan jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat (Undang-Undang No 13 

Tahun 2003). 

e. Produk 

Produk merupakan segala sesuatu barang dan jasa yang diolah dalam 

meningkatkan nilai dalam barang tersebut. Selanjutnya, produk ditawarkan 

perusahaan dalam memuaskan kebutuhan dan permintaan konsumen. 

Pelanggan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya melalui produk yang 

diperlukan. Terdapat tiga jenis produk yaitu, barang fisik, jasa, dan gagasan 

(Rivai, 2012). 

f. Keterlibatan Masyarakat 

Keterlibatan masyarakat yaitu dimana perlunya suatu dorongan mental dan 

emosional yang timbul dari partisipasi masyarakat untuk berkontribusi pada 

tujuan kelompok dan juga saling berbagi tanggung jawab untuk mencapai 

tujuan (Annisa, 2017). 

6. Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangun ekonomi 

yang melingkupi nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan mengenai paradigma 

beru pembangunan, yang bersifat “people-centered, participatory, empowering, 

and sustainable”. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota 

masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan suatu nilai-nilai budaya 

modern agar masyarakat juga mau bekerja keras, hemat, keterbukaan, dan 

bertanggungjawab adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan (Chambers, 
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1995). Dalam pemikiran pemberdayaan yang ditujukan upaya mensejahterakan 

masyarakat, beberapa sisi lain dari pemberdayaan masyarakat (Kartasasmita, 

2001): 

Pertama, menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat 

berkembang (enabling). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap 

manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. 

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat 

(empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain 

dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah 

nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan 

akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat 

menjadi makin berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok 

adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam 

sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan 

kerja, dan pasar (Kartasasmita, 2001). 

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Perlindungan dan 

pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep 

pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi 

dari interaksi, karena hal itu justru akan adanya diskriminasi terhadap kaum kecil. 

Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang 

tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Sehingga 

pemberdayaan masyrakat ini kaum yang lebih kuat harus melindgungi dan 

merangkul kaum yang lemah (Kartasasmita, 2001). 

 


