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BAB II 

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI 

 

A. Kajian Penelitian Terdahulu 

Ini bukanlah satu-satunya penelitian tentang Corporate Social 

Responsibility. Tetapi ada penelitian lain untuk kemudian dinilai sebagai 

penelitian pendahuluan, dan penelitian tersebut tidak hanya sebagai 

literatur tetapi juga untuk melengkapi penelitian ini. Secara umum ada 

beberapa penelitian yang ditemukan tentang Corporate Sosial 

Responsibility. Kendati demikian, penelitian-penelitian itu tidak secara 

khusus dan spesifik mengurai dan mendalami, tetapi penelitian-penelitian 

itu hanya menguraikan Corporate Sosial Responsibility pada tataran 

teoritis dan menjelaskan pada aspek normatif struktural. Oleh karena itu 

seperti apakah literatur atau penelitian-penelitian itu ? 

 

1. Penelitian Ika Safitri yang berjudul Analisis Hukum Terhadap 

Pengaturan Corporate Social Responsibility (csr) Pada Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 

menjelaskan tanggung  jawab sosial perusahaan atau yang lebih 

dikenal dengan istilah CSR bukanlah hal baru dalam dunia usaha di 

Indonesia. Konsep CSR tersebut sudah mulai dikenal dan 

dipraktekkan di Indonesia sekitar tahun 1970-an. Dalam 

pengertiannya yang paling klasik, CSR masih dipersepsikan sebagai 
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suatu ideologi yang bersifat amal (charity) dari pihak pengusaha 

kepada masyarakat di sekitar tempat beroperasinya perusahaan. Di 

samping itu, hingga kini masih banyak juga pihak yang 

mengidentikkan konsep CSR dengan Community Development (CD). 

CSR tidak dapat disederhanakan hanya sebatas Community 

Development (CD) oleh karena sesungguhnya historis keberadaan 

Community Development (CD) dan CSR sangat berbeda.
17

 

2. Penelitian Hasan Asy‟ari yang berjudul Implementasi Corporate 

Social Responsibility (csr) Sebagai Modal Sosial, bahwasanya 

hubungan antara komunitas dan perusahaan telah mengalami 

pergeseran. Awalnya perusahaan meluncurkan program Community 

Development (CD) dalam upayanya membina hubungan dengan 

komunitas. Kemudian dengan aktivitas CSR sebagai lisensi social 

untuk beroperasi. Terakhir, perusahaan dituntut untuk mempunyai 

peranan kepemimpinan dalam komunitasnya. Namur, ternyata hanya 

sekedar menjalankan aktivitas CSR tidaklah lagi mencukupi. Sekali 

lagi, ini bukan berarti CSR kehilangan relevansinya. CSR tetap 

penting dan harus dijalankan. Namun disamping CSR, perusahaan 

perlu mengambil insentif kepemimpinan sosial.
18

 

                                                           
17

 Ika Safitri, Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Corporate Social Responsibility (csr) 

Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Fakultas Hukum 

Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2008. 
18

 Hasan Asy‟ari, Implementasi Corporate Social Responsibility (csr) Sebagai Modal 

Sosial Pada PT.NEWMONT, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009. 
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3. Mila Hiswatus Sholihah pada penelitiannya, Pola Komunikasi 

Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) BANK 

INDONESIA, pada dasarnya implementasi program CSR mempunyai 

tujuan yang sangat baik yaitu untuk mengatasi permasalahan ekonomi 

makro di Indonesia yang selama ini masih belum terselesaikan yaitu 

kemiskinan dan pengangguran. Namun, dalam praktik dan 

implementasinya program tersebut masih memiliki berbagai kendala 

dan hambatan salah satunya yaitu stagnan dana. Maka dari itu 

diperlukan suatu analisis kritis pada pola komunikasi pihak 

stakeholder yang terlibat dalam implementasi program tersebut 

dengan menggunakan teori tindakan rasionalitas komunikatif Jurgen 

Habermas.
19

 

4. Penelitian Syamsul Hidayat (2014) menjelaskan bahwa selama ini 

pengungkapan dan pelaporan Corporate Social Responsibility yang 

dilakukan oleh perusahaan termasuk juga perbankan dan lembaga-

lembaga keuangan syariah masih menggunakan index konvensional 

seperti Global Reporting Initiative Index (Indeks GRI). Hal ini 

tentunya kurang tepat karena Indeks GRI belum menggambarkan 

prinsip-prinsip Islam seperti belum mengungkapkan terbebasnya dari 

unsur riba, gharar, dan transaksi-transaksi yang diharamkan oleh 

                                                           
19

 Mila Hiswatus Sholihah, Pola Komunikasi Implementasi CSR (Corporate Social 

Responsibility) BANK INDONESIA (Studi Evaluatif Implementasi CSR Bank Indonesia 

Surabaya dalam Tinjauan Rasionalitas Komunikatif sebagai Upaya Mewujudkan Good 

Corporate Governance Pada Program Pemberdaya, Fakultas Ekonomi Universitas Erlangga, 

Surabaya, 2012. 
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Islam. Beberapa tahun belakangan telah muncul trobosan dalam 

pengukuran index CSR berdasarkan prinsip syariah yaitu Islamic 

Social Reporting Index (ISR). ISR merupakan index tanggungjawab 

sosial yang telah diisikan dengan nilai-nilai dalam ekonomi Islam 

seperti zakat, status kepatuhan syariah dan transaksi yang sudah 

terbebas dari unsur riba dan gharar serta aspek-aspek sosial seperti 

sedekah, wakaf, qordul hasan, serta pengungkapan peribadahan di 

lingkungan perusahaan jauh sebelum adanya Corporate Social 

Responsibility, Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) sudah lebih ada 

karena islam sudah mengatur sedemikian rupa untuk dimanfaatkan.
20

 

5. Dalam Skripsi Fadilla Purwitasari yang berjudul Analisis Pelaporan 

Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Prespektif 

Shariah Enterprise, pelaporan CSR merupakan praktik yang dibentuk 

berdasarkan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat. Pada sektor 

perbankan syariah, nilai-nilai norma yang digunakan adalah nilai-nilai 

agama Islam, atau disebut juga dengan nilai-nilai syariah.
21

 

6. Tesis dalam Penelitian Edy Nugroho Widiharto berjudul 

“Implementasi „Program Desa Kita‟ di Dusun Manding Kabupaten 

Bantul” memaparkan, adanya program CSR secara faktual dapat 

mendongkrak perekonomian  dan melakukan pemberdayaan terhadap 

                                                           
20

 Syamsul Hidayat, pengungkapan dan pelaporan Corporate Social Responsibility yang 

dilakukan oleh perusahaan Perbankan. 
21

 Fadilla Purwitasari,  Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan 

Syariah Dalam Prespektif Shariah Enterprise (Studi Kasus Pada Laporan Tahunan Bank 

Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Indonesia). Fakultas Ekonomika dan Bisnis 

Universitas Diponegoro, Semarang, 2011. 
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masyarakat menengah ke bawah. Program ini juga dapat 

mengembangkan potensi daerah seperti pendidikan, industri maupun 

pariwisata. Dengan demikian, CSR dapat dikatakan memiliki potensi 

menyejahterakan sekaligus membentuk ekonomi mandiri dalam 

masyarakat yang terlibat.
22

 

7. Penelitian Nadia Rahma pada judulnya Analisis Penerapan Islamic 

Social Reporting Index Dalam Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility Perbankan Syariah Indonesia menjelaskan 

bahwasannya indikator masyarakat (society theme) yang merupakan 

inti dari kegiatan Corporate Social Responsibility memperoleh skor 

sangat baik sebesar 81,82%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan 

sangat menyadari tanggung jawab sosial dan keterlibatan perusahaan 

dengan masyarakat adalah bagian penting dari ISR. Sedangkan 

indikator pengungkapan terendah ialah indikator lingkungan 

(environment theme) sebesar 23,81%.  Dikarenakan dalam sebuah 

perusahaan dengan pemenuhan tanggung jawab terhadap stakeholder, 

bukan item yang memenuhi unsur .
23

 

8. Penelitian Meutia menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan merupakan suatu cara bagi perusahaan untuk 

mengkomunikasikan kepada para stakeholder bahwa perusahaan 
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 Edy Nugroho Widiharto, “Implementasi „Program Desa Kita‟ di Dusun Manding 

Kabupaten Bantul”, Magister Studi Kebijakan, 2008. 
23

 Nadia Rahma, Analisis Penerapan Islamic Social Reporting Index Dalam 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Indonesia, Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012. 
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memberi perhatian pada pengaruh sosial dan lingkungan yang 

ditimbulkan perusahaan. Selanjutnya Meutia  menyatakan bahwa teori 

yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial 

perusahaan, dalam hal ini bank syariah, adalah Shariah Enterprise 

Theory. Hal ini karena dalam Shariah Enterprise Theory dijelaskan 

bahwa Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya 

yang dimiliki oleh para stakeholder adalah amanah dari Allah yang di 

dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan 

dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi 

Amanah. 

9. Penelitian Yuniarti  saat itu meneliti tentang pengungkapan tanggung 

jawab sosial pada laporan tahunan dan informasi web site di sektor 

perbankan Indonesi dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

Penelitian Yuniarti menguji tentang hubungan pengungkapan 

informasi CSR dengan ukuran perusahaan, status listing (listed atau 

unlisted), status kepemilikan (pemerintah atau swasta), dan jenis 

kegiatan usaha (devisa atau non devisa). 

10. Penelitian Sampurna menjelaskan bahwasannya dalam berbagai 

instrumen indikator bagi pelaksanaan komitmen CSR perusahaan 

demi pemenuhan target pengembangan berkelanjutan seperti halnya, 

isu lingkungan hidup, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, 

perlindungan konsumen, tata kelola perusahaan, praktik operasional 

yang adil, dan pengembangan masyarakat. Dan bila dititik lebih lanjut 
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yang dikemukakan dalam penelitian Sampurna  sebenarnya prinsip-

prinsip tersebut merupakan representasi berbagai komitmen yang 

dapat bersinergi dengan pengalaman prinsip kehidupan Islami. 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penulis belum menemukan dalam 

penelitian yang menjelaskan secara detail tentang implementasi 

Corporate Sosial Responsibility pada perusahaan baik yang bergerak 

dibidan pertanian maupun secara umum.  

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah : 

1. Lokasi penelitian, penelitian sebelumnya dilakukan di tempat atau 

lokasi yang berbeda dengan yang penulis teliti, sedangkan penelitian 

ini dilakukan pada Perusahaan Penggilingan Padi UD. Hamzah 

Sulawesi Selatan. 

2. Objek yang diteliti, peneliti sebelumnya berbeda dalam pembahasan 

yang penulis teliti, sebab dalam penelitian meneliti tentang 

Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan 

Penggilingan Padi ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam (Studi  Pada 

UD.Hamzah Sulawesi Selatan). 

3. Pada kajian yang terdahulu belum terdapat implementasi yang 

ditujukan kepada Usaha Dagang melainkan lebih ke Perseroan 

Terbatas. 

4. Pada kajian yang terdahulu belum ada yang meneliti Corporate Social 

Responsibility di perusahaan pertanian atau penggilingan padi. 
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Gambar 2.1. Kerangka Teori 

Sumber :  Buku dari Dwi Kartini, Corporate Social Responsibility, 

Transformasi Konsep Sustainability Management dan 

Implementasi di Indonesia, refika aditama, 2013. 

 

Dari bagan kerangka teori diatas, peneliti menjelaskan teori 

tersebut sebagai pisau analisa untuk mengantar pada penelitian ini, 

menjelaskan secara terperinci bahwa CSR terlaksana ketika perusahaan 

beroperasi dengan baik dengan mempunyai hubungan yang kuat dengan 

masyarakat dan tenaga kerja perusahaan, kalangan bisnis dan masyarakat 

memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme (saling mengisi 

dan menguntungkan). Bagi perusahaan, untuk mendapatkan dukungan dari 

masyarakat, setidaknya licence to operate, adalah suatu keharusan bagi 

perusahaan jika dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada 

masyarakat, sehingga bisa mendongkrak citra dan performa perusahaan. 

UD. Hamzah 

(Perusahaan 

Penggilingan 

padi) 
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(Corporate 

Social 
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Perusahaan merupakan salah satu sendi kehidupan masayarakat 

modern, karena  kehidupannya. Selain itu, perusahaan juga sebagai salah 

satusumber pendapatan  negara melalui pajak dan wadah tenaga kerja. 

Dapatdikatakan bahwa suatu perusahaan adalah setiap badan usaha yang 

menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, 

bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan 

dan atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan. Hubungan ideal antara 

bisnis dengan masyarakat menjadi suatu masalah perdebatan (a matter of 

debate). 

Pendukung konsep tanggung jawab sosial (social responsibility) 

memberi argumentasi bahwa suatu perusahaan mempunyai kewajiban 

terhadap masyarakat selain mencari keuntungan. Ada beberapa definisi 

tentang CSR, yang pada dasarnya adalah etika dan tindakan untuk turut 

berperan dalam keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan 

perusahaan. Pada hakekatnya setiap orang, kelompok dan organisasi 

mempunyai tanggung jawab sosial (social responsibility) pada 

lingkungannya. Tanggung jawab sosial seseorang atau organisasi adalah 

etika dan kemampuan berbuat baik pada lingkungan sosial hidup 

berdasarkan aturan, nilai dan kebutuhan masyarakat. Berbuat baik atau 

kebajikan merupakan bagian dari kehidupan sosial. Dan segi kecerdaan, 

berbuat kebajikan adalah salah satu unsur kecerdasan spiritual. Sementara 

dalam konteks perusahaan, tanggung jawab sosial itu disebut tanggung 

jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility--CSR). Secara 
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etik, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis 

dan legal kepada pesaham atau shareholder, tetapi juga mempunyai 

kewajiban terhadap pihak-pihak lain secara sosial termasuk masyarakat 

disekitarnya. Karena itu CSR adalah nilai moral yang semestinya 

dilaksanakan atas panggilan nurani pemilik atau pimpinan perusahaan 

bagi peningkatan kesejahteraan stakeholder perusahaan. Stakeholders 

adalah seseorang atau kelompok orang yang kena pengaruh langsung atau 

tidak langsung atau pada kegiatan bisnis perusahaan, atau yang 

mempengaruhi langsung atau tidak langsung kegiatan bisnis perusahaan. 

Stakeholders perusahaan meliputi pesaham, pemimpin, pekerja, penyedia 

barang dan jasa (mitra atau supplier), pesaing, konsumen, pemerintahan 

dan masyarakat. 

 

1. Pengertian CSR 

Corporate Social Responsibility (CSR)  adalah komitmen 

perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam 

pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan 

tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada 

keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan 

lingkungan.
24

 Kompleksitas permasalahan sosial (social problems) 

yang semakin rumit dalam dekade terakhir dan implementasi 

desentralisasi telah menempatkan Corporate Social Responsibility 

                                                           
24

 Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility , Penerbit Sinar Grafika, 

Jakarta, 2008, hlm. 02. 
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sebagai suatu konsep yang diharapkan mampu memberikan alternatif 

terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Dalam era 

desentralisasi merupakan momentum yang relevan bagi realisasi 

program Corporate Social Responsibility sebagai wujud keterlibatan 

sektor privat dalam memberdayakan masyarakat miskin sehingga 

mereka hadapi.
25

 

Hubungan ideal antara bisnis dengan masyarakat menjadi suatu 

masalah perdebatan (a mater of debate). Pendukung konsep tanggung 

jawab sosial (social responsibility) memeberi argumentasi bahwa 

suatu perusahaan mempunyai kewajiban terhadap masyarakat selain 

mencari keuntungan. Ada beberapa definisi tentang Corporate Social 

Responsibility, yang pada dasarnya adalah etika dan tindakan untuk 

urut berperan dalam keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan 

perusahaan.  

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab 

perusahaan terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomis. 

Jika berbicara tanggung jawab sosial perusahaan, yang dimaksudkan 

adalah kegiatan–kegiatan yang dilakukan perusahaan demi suatu 

tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi 

ekonomis. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih dahulu 

dikenal di negara-negara maju sebagai Corporate Social 

Responsibility (selanjutnya disebut CSR) pada saat ini telah mulai 
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diterapkan dalam beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, 

antara lain dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang 

penanaman modal dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas.
26

 Keduan Undang-Undang ini secara tegas 

mensyaratkan bahwa untuk melaksanakan suatu perusahaan yang 

melakukan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good 

Corporate Governance (selanjutnya disebut GCG), harus juga peduli 

terhadap kepentingan sosial dan lingkungan perusahaan yang 

melakasanakan tugas maupun pelaksanaan perusahaan tersebut dalam 

bidang sumber daya alam. 

CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap 

lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab 

lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan. 

Pelaksanaan kewajiban ini harus memerhatikan dan menghormati 

tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha tersebut, 

CSR merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki suatu 

tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, 

komunitas dan lingkungan dalam segala aspek oprasional 

perusahaan.
27

  

Pelaksanaan CSR akan berdampak pada kesinambungan dari 

perusahaan. Suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus 

mendasarkan faktor keungan belaka seperti halnya keuntungan atau 
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 Budi Untung, CSR dalam Dunia Bisnis, Andi, Yogyakarta, 2014, hlm. 01. 
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dividen, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial di 

lingkungan untuk saat ini maupun jangka panjang. Pada dasarnya, 

tanggung jawab sosial perusahaan dibedakan dari tanggung jawab 

lain. Bisnis selalu memiliki dua tanggung jawab: tanggung jawab 

ekonomis dan tanggung jawab sosial.
28

 

Tetapi perlu dicatat hal ini hanya berlaku untuk sektor swasta.  

Milton Friedman
29

 menyebut peningkatan keuntungan perusahaan 

sebagai tanggung jawab sosialnya, sebetulnya ia berbicara tentang 

tanggung jawab ekonomis saja, bukan tanggung jawab sosial. Namun 

perlu diakui, tanggung jawab ekonomis ini mempunyai aspek sosial 

yang penting dan mungkin terutama aspek itulah yang mau 

digarisbawahi oleh Friedman. Kinerja setiap perusahaan 

menyumbangkan kepada kinerja ekonomi nasional sebuah negara. 

Jika suatu perusahaan berhasil memainkan peranannya dengan baik di 

atas panggung ekonomi nasional, dengan sendirinya ia memberi 

kontribusi yang berarti kepada kemakmuran masyarakat.
30

 

 

2. Manfaat CSR 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis, 

namun itu bukan amal akan tetapi merupakan strategi bisnis inti dari 
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 Ibid., hlm. 05. 
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 Tom Cannon, Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial), PT.Elex 

Media Komputindo, Jakarta, 1995, hlm. 24. 
30

 Ibid., hlm. 78. 
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sebuah organisasi. CSR merupakan salah satu dari beberapa tanggung 

jawab sosial perusahaan kepada para pemangku kepentingan 

(stakeholder). Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan dalam 

hal ini adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau 

dapat dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun oprasi 

perusahaan dan selanjutnya dapat diklarifikasi bahwa pemangku 

kepentingan ke dalam dua hal kategori, yaitu:
31

 

a. Inside stakeholder, terdiri atas orang-orang yang memiliki 

kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta 

berada dalam organisasi perusahaan. Yang termasuk dalam inside 

stakeholder adalah pemegang saham (stakeholder), para manager 

(managers) dan karyawan (employees). 

b. Outside Stakeholder, terdiri dari orang-orang maupun pihak-pihak 

(Constituencies) yang bukan pemilik perusahaan, namun memiliki 

kepentingan terhadap perusahaan dan dipngaruhi oleh keputusan 

serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang termasuk ke 

dalam kategori Outside Stakeholder adalah pelanggan (Costumers), 

pemasok (Suppliers), pemerintah (Goverment), masyarakat lokal 

(local communities) dan masyarakat secara umum (general 

publik).
32

 Tanggung jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang 

dilaksanakan bersama antara berbagai perusahaan dan pemangku 

kepentingan dapat berkontribusi terhadap pembangunan 
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 Budi Untung, CSR dalam Dunia Bisnis, Andi, Yogyakarta, 2014, hlm. 18. 
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 Totok Mardikanto, Corporate social Responsibility (Tanggung Jawab Korporasi). 

Alfabeta Bandung 2014. hlm.131. 
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prekonomian mikro dan makro negara berkembang melalui 

manfaat berkelanjutan bagi semua pihak, sementara itu, dampak 

nasional secara optimum, kerja sama, dan komunikasi harus terus 

didorong dan disosialisasikan.
33

 

Pada dasarnya manfaat CSR itu sendiri adalah untuk pemberdayaan 

masyarakat yang nota bene miskin agar terbebas dari kemiskinan 

selain memberdayakan masyarakat dari sisi perusahaan jelas agar 

oprasional berjalan lancar tanpa gangguan jika hubungan antara 

perusahaan dan masyarakat tidak baik bisa dipastikan ada masalah, 

pelaksanaan program CSR belum sepenuhnya diterimah oleh 

masyarakat, itu disebabkan oleh minimnya perhatian perusahaan 

terhadap pelaksanaan CSR, tampak bahwa manfaat CSR bagi 

perusahaan antara lain :
34

 

1) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek 

perusahaan. 

2) Mendapatkan lisensi untuk beroprasi secara sosial 

3) Mereduksi resiko bisnis perusahaan. 

4) Membuka peluang pasar yang lebih luas. 

5) Memperbaiki hubungan dengan stakeholder. 
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Dapat diketahui bahwa beberapa manfaat Corporate Social 

Responsibility (CSR) yang dapat diterapkan oleh sebuah perusahaan 

antara lain yaitu : 

1. Manfaat CSR bagi Pemerintah 

a. Pembangunan dan percepatan pertumbuhan prekonomian mikro 

melalui  “tata kelola perusahaan yang baik/perubahan tata nilai” 

dan “praktik terbaik” akan mendorong terbentuknya pasar yang 

kondusif bagi investor lokal maupun asing. Perusahaan yang 

mendorong terlaksananya kegiatan CSR yag memberikan 

manfaat bagi masyarakat asalkan memenuhi kriteria 

pembangunan dan keberlanjutan tertentu dapat dipertimbangkan 

untuk mendapatkan intensif pajak.
35

 

b. Anggaran bersama CSR dapat berperan sebagai sumber 

pendapatan tambahan masyarakat (melalui penyediaan lapangan 

kerja dan penciptaan kemakmuran untuk mengurangi 

kemiskinan) 

c. Pelaksanaan CSR sangat memberikan manfat bagi pemerintah 

melalui CSR akan tercipta hubungan antara pemerintah dan 

perusahaan dalam mengatasi maslah sosial, seperti kemiskinan, 

rendahnya kualitas pendidikan, minimnya akses kesehatan dan 

lain sebagainya. 
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d. Tugas pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi 

rakyatnya menjadi lebih ringan dengan adanya partisipasi pihak 

perusahaan swasta melalui kegiatan CSR.
36

 

 

2. Manfaat CSR bagi Masyarakat. 

Dengan memperhatinkan masyarakat perusahaan dapat 

berkonstribusi terhadap peningkatan kualitas hidup bagi 

masyarakat, perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan 

cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan 

kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan 

kualitas hidup dan kompetensi masyarakat diberbagai bidan, 

dengan memperhatikan lingkungan perusahaan dapat ikut 

berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi 

terpeliharnya kualitas hidup ummat manusia dalam jangka panjang. 

Keterlibatan perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian 

lingkungan berarti perusahaan berpartisipasi dalam usaha 

mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana 

yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Dengan menjalankan 

tanggung jawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya 

mengejar laba dalam jangka pendek tetapi juga ikut berkontribusi 
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terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan 

dalam jangka panjang.
37

 

 Bahwasannya dapat di simpulkan hubungan masyarakat 

dengan komunikasi yang efektif dan manajemen hubungan dalam 

peranan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR akan 

diperoleh banyak manfaat bagi komunitas dalam bentuk :
38

 

a. Peluang penciptaan kesempatan kerja, pengalaman kerja, dan 

pelatihan. 

b. Pendanaan investasi komunitas, pengembangan infrastruktur. 

c. Keahlian komersial. 

d. Kompetensi teknis dan personal individual pekerja yang terlibat 

representasi bisnis sebagai promosi bagi prakarsa-prakarsa 

komunitas. 

 

Pemerintah dapat mengambil perang penting tanpa harus 

melakukan regulasi ditengah situasi hukum dan politik saat ini. 

Ditengah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami 

Indonesia pemerintah harus berperan sebagai kordinator 

penanganan krisis melalui CRS (Corporate Social Responsibility). 

Pemerintah bisa menetapkan bidan-bidan penanganan yang 

menjadi fokus, dengan masukan pihak yang kompoten. Intinya, 
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manfaat CSR bagi masyarakat yaitu dapat mengembangkan diri 

dan usahanya sehingga sasaran untuk mencapai kesejahteraan 

tercapai.
39

 

 

3. Manfaat CSR bagi Korporasi 

Perusahaan yang menerapkan CSR dengan benar akan 

mendapatkan dampak positif bagi keberlangsungan perusahaan itu 

sendiri. Melihat CSR bagi perusahaan, adalah :
40

 

a. Meningkatkan citra perusahaan. Dengan melakukan kegiatan 

CSR, konsumen dapat lebih mengenal perusahaan sebagai 

perusahaan yang selalu melakukan kegiatan yang baik bagi 

masyarakat. 

b. Memperkuat „Brand‟ Perusahaan. Melalui kegiatan memberikan 

produk knowledge kepada konsumen dengan cara membagikan 

produk secara gratis, dapat menimbulkan kesadaran konsumen 

akan keberadaan produk perusaahaan sehingga dapat 

meningkatkan posisi brand perusahaan. 

c. Mengembangkan kerjasama dengan para pemangku 

kepentingan. Dalam melaksanakan kegiatan CSR, perusahaan 

tentunya tidak mampu mengerjakan sendiri, jadi harus dibantu 

dengan para pemangku kepentingan, seperti, pemerintah daerah, 
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masyarakat, dan universitas lokal. Maka perusahaan dapat 

membuka relasi yang baik dengan para pemangku perusahaan 

tersebut. 

d. Membedakan perusahaan dengan pesaingnya. Jika CSR 

dilakukan sendiri oleh perusahaan, perusahaan mempunyai 

kesempatan menonjolkan keunggulan komperatifnya sehingga 

dapat membedakannya dengan pesaing yang menawarkan 

produk dan jasa yang sama. 

e. Menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan 

pengaruh perusahaan. Memiliki kegiatan CSR yang sesuai 

dengan kegiatan utama perusahaan memerlukan kreativitas. 

Merencanakan CSR secara konsisten dan berkala dapat memicu 

inovasi dalam perusahaan yang pada akhir dapat meningkatkan 

peran dan posisi perusahaan dalam bisnis global. 

f. Membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi 

perusahaan. Para investor pada saat ini sudah mempunyai 

kesadaran akan pentingnya untuk melakukan CSR. Demikian 

juga penyedia dana seperti perbankan, lebih memprioritaskan 

pemberian bantuan dana pada perusahaan yang melakukan CSR.  

g. Meningkatkan harga saham pada akhirnya jika perusahaan 

melakukan CSR yang sesuai dengan bisnis utamanya dan 

melakukannya konsisten dan rutin, masyarakat bisnis (investor, 

kreditur dan lain-lain), pemerintah, akademisi, maupun 
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konsumen akan makin mengenal perusahaan. Maka pemerintah 

terhadap saham perusahaan akan naik dan otomatis harga 

perusahaan juga akan meningkat.
41

 

 

3. Jenis-jenis CSR 

Pada kegiatan CSR dipandang sebagai tanggungjawab penuh 

masing-masing perusahaan. Kini lebih tepat membagi kegiatan CSR 

ke dalam tiga kategori:
42

 

a. Kategori pertama adalah kegiatan jenis serta pilihan mitra yang 

terlibat menjadi tanggungjawab penuh perusahaan. Hasil kegiatan 

kategori ini membawa manfaat langsung bagi perusahaan maupun 

masyarakat. Kegiatan yang masuk dalam kegiatan ini adalah CSR 

dalam turut pengembangan pasar, merek sebuah produk pertama 

kali yang masuk ke pasar biasanya akan mampu mempertahankan 

pangsa pasarnya asalkan merek tersebut mengembangkan dan 

memperbesar pasar melalui pendidikan, pembangunan, dan 

pengembangan masyarakat sekaligus meningkatkan gaya hidup 

mereka. Syaratnya, merek ini harus terus menerus berinovasi 

melakukan kegiatan pemasaran kreativ dan cerdas, serta kegiatan 

CSR lain untuk menunggu merek tersebut. 
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b. Kategori kedua yang kadangkala disebut dengan hubungan 

kemasyarakatan, berkaitan dengan kegiatan CSR yang pemilihan 

jenisnya bergantung kepada masyarakat atau penduduk di 

lingkungan perusahaan beroperasi. Kegiatan ini memeberikan 

manfaat langsung yang berkelanjutan bagi masyarakat serta 

manfaat langsung bagi perusahaan dalam bentuk langsung 

dukungan masyarakat, citra, dan penanggulangan (mitigasi) risiko 

reputasi jenis kegiatan ini mencakup :
43

 

1) Pemabangunan masyarakat dan peningkatan kompetensi  

2) Program terkait dengan keselamatan lingkungan, kesejahteraan 

masyarakat, kesehatan dan keselamatan masyarakat. 

3) Kegiatan  sukarela berupa proyek kemasyarakatan yang 

dilaksanakan oleh para karyawan pada waktu luangnya, yang 

didukung oleh perusahaannya. Peran serta karyawan dalam 

proyek kemasyarakatan CSR akan meningkatkan kebanggaan 

dan kesetiaan, dan merupakan sarana efektif untuk 

mempertahankan sumber daya manusia yang handal. 

 

c. Kategori Ketiga adalah tindakan filantropi perusahaan (Corporate  

Philanthropy) yang sering kali dilihat sebagai kegiatan CSR 

tradisional. Kegiatan dalam kelompok ini mencakup berbagai 

sumbangan amal dalam bentuk hibah tunai, sumbangan, atau 
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pelayanan, misalnya ketika terjadi bencana nasional. Meskipun 

tindakan seperti ini secara jangka pendek membantu, namun sering 

kali juga salah sasaran sehingga tidak memberi manfaat jangka 

panjang dan justru dapat memicu masalah yang tidak diingkan. 

Salah satu program amal populer dilakukan yang hanya membawa 

manfaat sesaat tanpa keberlanjutan adalah sunatan masal, atau 

kegiatan khitan gratis untuk masyarakat umum. Kegiatan ini 

dilaksanakan oleh banyak  perusahaan di Indonesia. Karena khitan 

hal wajib bagi anak-anak lelaki muslim (berusia antara 5-12 tahun) 

dan banyak keluarga yang tidak mampu membiayai tindakan 

operasi tersebut maka hal ini dianggap kegiatan CSR yang baik 

untuk menolong warga masyarakat.
44

 

 

Pelaksanaan kegiatan CSR yang masuk dalam kelompok ini 

biasanya didasarkan pada kebutuhan khusus (ad-hoc) dan sulit 

dipantau. Mengukur keberlanjutan hasil kegiatan CSR jenis inipun 

biasanya mustahil dilakukan, dan bahkan lebih buruk lagi. Kerap kali 

dana disalah gunakan untuk menutupi penyimpangan norma GCG 

berupa suap, penggelapan, atau pelanggaran lain. 
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4. Implementasi CSR di Indonesia 

Praktik kegiatan Corporate Social Responsibility  (CSR) di dunia 

telah berkembang sejak tahun 1950-an, dikhusus di Indonesia 

sebenarnya baru dimulai sejak 1990-an melalui program PUKK 

(Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi) kemudian berlanjut beragam 

istilah seperti; program kemitraan dan bina lingkungan (PK-BL) yang 

dilaksanakan oleh BUMN, Program Tanggung jawab Sosial 

Perusahaan/CSR yang dilakukan oleh BUMN dan Swasta, serta 

tanggungjawab sosial dan lingkungan seperti yang dimaksud dalam 

undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroa. Perhatian 

terhadap implementasi CSR semakin meningkat semenjak 

terbentuknya CFCD (Corporate Forum For Community Development) 

pada tanggal 24 September 2002.
45

  

Dewasa ini CSR atau TJSL memiliki makna strategis, karena 

berkaitan dengan banyak hal yang sedang aktual dan menjadi isu 

Nasional diantaranya adalah; 
46

 

a. Akselerasi tercapainya triple tracks pembangunan, meliputi 

pengurangan pengangguran, kemiskinan serta pertumbuhan 

ekonomi. 

b. Pengembangan ekonomi rakyat yang terdiri dari usaha mikro, kecil 

dan menengah (UMKM) serta koperasi. 
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c. Menggerakkan kembali semangat gotongroyong dan 

pengembangan kesetiakawanan sosial. 

d. Pentingnya kemitraan antar-ABG (Academic Businessman and 

Govermant)  bagi peningkatan relevansi pendidikan tinggi, baik 

dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi maupun serapan 

lulusan. 

 

Terdorong oleh motivasi bahwa pembangunan berkelanjutan yang 

hanya dapat dicapai atau dipertahankan mana kala tercipta 

keseimbangan antara aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan 

hidup telah melahirkan kesadaran baru dikalangan komunitas bisnis di 

Indonesia untuk melakukan CSR, oleh karena itu dan banyaknya 

persoalan kesenjangan sosial pemerintah mengambil keputusan untuk 

mengatur CSR dalam peraturan perundang-undangan. 

Secara konstitusional pemerintah mempunyai kewajiban untuk 

menciptakan kesejahteraan sosial sebagai perwujutan pembentukan 

negara pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang dasar-dasar sistem 

prekonomian atau tata susunan prekonomian dan kegoiatan-kegiatan 

prekonomian yang dikehendaki dalam negara republik Indinesia.
47
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Dalam konteks pembicaraan tentang penerapan nilai-nilai 

Pancasila dan pasal 33 UUD 1945 dalam pembangunan, pemerintah 

berwenang norma. Pengertian norma disini dibedakan dalam tiga 

bentuk yaitu ;
48

 

a. Norma Hukum 

b. Norma Moral 

c. Norma Pembangunan 

 

Pada pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahan di Indonesia 

dilihat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

penenaman modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang perseroan terbatas belum begitu jelas mengatur mengenai 

bentuk-bentuk pelaksanaan CSR. Sehingga ada beberapa perusahaan 

di Indonesia yang telah melaksanakan CSR dalam program yang 

disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dan korporasi itu sendiri. 

Penanaman program CSR tersebut juga beragam. Ada istilah 

community development, community empowerment, sustainnability 

development, program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), 

program kepedulian sosial atau secara tegas menyebut tanggung jawab 

perusahaan.
49
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5. Hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar 

Program CSR dapat dilihat sebagai suatu pertolongan dalam 

bentuk rekrutmen tenaga kerja dan memperjakan masyarakat sekitar, 

terutama sekali dengan adanya persaingan kerja diantara para lulusan 

sekolah akan terjadi peningkatan kemungkinan untuk ditanyakannya 

kebijakan CSR perusahaan pada rekrutmen tenaga kerja yang 

berpotesi maka dengan memiliki suatu kebijakan komprehensif akan 

menjadi suatu nilai tambah perusahaan. CSR dapat juga digunakan 

untuk membentuk suatu atmosfir kerja yang nyaman diantara para 

staf, terutama apabila mereka dapat dilibatkan dalam "penyisihan gaji" 

dan aktifitas "penggalangan dana" atapun suka relawan. 
50

 

Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat memunculkan 

kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan Corporate Social 

Responsibility (CSR). Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa 

korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan 

dirinya. sendiri saja sehingga ter-alienasi atau mengasingkan diri dari 

lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan suatu 

entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan 

lingkungan sosialnya. Hal yang sama juga terjadi pada aspek 

lingkungan hidup, yang menuntut perusahaan untuk lebih peduli pada 

lingkungan hidup tempatnya beroperasi. 
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Dapat diketahui bahwa hubungan CSR dalam masyarakat sekitar 

dengan adanya program tersebut, masyarakat menerima ide tersebut 

yang dimana konsep CSR diimplementasikan perusahaan dengan 

baik, sesuai dengan manajemen strategi yang mereka kelola 

menggunakan konsep CSR. Dalam pengembangan konsep CSR 

tersebut masyarakat sekitar perusahaan UD. Hamzah merasakan 

kesejahteraan yang berkesinambungan, dikarenakan perusahaan 

tersebut memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat sekitar 

antara lainnya dapat memperkerjakan masyarakat sekitar untuk 

menjadi karyawan perusahaan tersebut, tidak menimbulkan kerugian 

dari aspek limbah dan lain-lainnya.  

Perusahaan UD.Hamzah berada dikota kecamatan Maniangpajo 

yang dihuni sekitar 11.000 jiwa, yang dimana masyarakat 

Maniangpajo tidak terganggu dengan berdirinya perusahaan tersebut 

yang sudah lama beroperasi didaerah tersebut. Oleh karenanya, 

program CSR ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar daerah 

kecamatan Maniangpajo. 
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6. Pandangan Ekonomi Islam terhadap CSR 

Islam mempunyai prinsip pertanggung jawaban yang seimbang 

dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, 

antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial dan, antara 

suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tanggung jawab 

sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk 

melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana 

perusahaan itu berada.
51

 

Tanggung jawab Sosial (CSR) jelas bahwasannya memberikan 

peran penting untuk kehidupan lingkungan sekitar. Di dalam aktivitas 

perusahaan yang berkaitan satu sama lain, dalam pandangan konomi 

Islam bahwa CSR tiada kata lain selain ZIS. Peran zakat dalam CSR 

pada perusahaan dapat mewujudkan keseimbangan ekonomi dan 

sosial yang baik untuk perusahaan maupun lingkungan sekitar. 

Adapun zakat dalam penegertiannya suci, adalah membersihkan diri, 

jiwa, dan harta. Seseorang yang mengerluarkan zakat berarti dia telah 

membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan 

hartanya dari hak orang lain. Sementara itu, zakat dalam pengertian 

berkah adalah sisi harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara 

kualitatif akan mendapat berkah dan berkembang walaupun secara 
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kuantitatif jumlahnya berkurang.
52

  Adapun dalam aktivitas setiap 

perusahaan didalamnya ada hak-hak orang lain yang kurang mampu 

untuk dapat dibantu dengan cara pengeluaran zakat. Zakat 

memeberikan kontribusi untuk kesejahteraan perusahaan, dikarenakan 

dengan menyeimbangkan zakat didalam perusahaan dapat 

mengoptimalkan CSR. Bahwasannya dengan adanya zakat yang 

melipat gandakan, perusahaan berhak memberikan kepada masyarakat 

miskin ataupun karyawan yang membutuhkan untuk kemaslahatan 

umat. 

Beberapa tahun belakangan telah muncul trobosan dalam 

pengukuran index CSR berdasarkan prinsip syariah yaitu Islamic 

Social Reporting Index (ISR). Menurut Othman et al dalam Rusydiana 

(2013) menjelaskan bahwa “Indeks ISR merupakan tolak ukur 

pelaksanakaan tanggungjawab sosial perbankan syariah yang berisi 

kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI 

(Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 

Institutions)”.
53

 ISR merupakan index tanggungjawab sosial yang 

telah diisikan dengan nilai-nilai dalam ekonomi Islam seperti zakat, 

status kepatuhan syariah dan transaksi yang sudah terbebas dari unsur 

riba dan gharar serta aspek-aspek sosial seperti sodaqoh, waqof, 

qordul hasan, serta pengungkapan peribadahan di lingkungan 

perusahaan. 
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Jauh sebelum adanya CSR, Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) sudah 

lebih ada karena islam sudah mengatur sedemikian rupa untuk 

dimanfaatkan, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur‟an surat At-

Taubah ayat 60 :
54

 

                                  

                             

     

Artinya : 

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang 

fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para 

mu‟allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang 

yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang 

sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 

diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana .” 

 

Pengelolaan zakat infak shadaqah di Indonesia di nilai kurang 

maksimal,
55

 Indonesia dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia 

memliki potensi untuk kemiskinan melalaui kebijakan fiskal 

manajemen zakat, infak dan sedekah (ZIS). Dalam upaya optimalisasi 

ZIS agar efektif dan efisien, maka dilakukan program pemberdayaan 

masyarakat miskin. Hasil studi menunjukan bahwa distribusi ZIS 
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masih terdapat salah sasaran (target error) sebesar 91,9%, jika 

menggunakan kriteria kemiskinan BPS dan target error sebesar 54,1%, 

jika menggunakan kriteria Bank Dunia.
56

 

Islam memiliki berbagai prinsip terkait dengan kebijakan publik 

yang dapat dijadikan program pengentasan kemiskinan, sekaligus 

mencaiptakan lapangan kerja. Islam mendorong penciptaan anggaran 

negara yang memihak kepada kepentingan rakyat banyak dan orang 

miskin. Islam juga mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi 

pendapatan yang memihak rakyat miskin. ZIS menjadikan harta tidak 

terkonsentrasi hanya pada sekelompok masyarakat tertentu. 

Perkembangan lembaga amil zakat telah semakin memperkuat konsep 

ekonomi Islam secara teoritis dan empiris dalam membantu 

memecahkan masalah pembangunan di Indonesia, khususnya dalam 

mengatasi masalah kemiskinan.  

Masalah kesejahteraan rakyat yang menjadi perhatian banyak pihak 

antara lain bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosil dan 

ekonomi, serta penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah 

garis kemiskinan) di Indonesia selama ini sumber informasi dan 

datanya lebih banyak mengandalkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

dan hasil riset para akademisi dan pemerhati sosial. Kemiskinan yang 

masih melekat pada mayoritas penduduk beragama Islam yang 

menjadi perhatian negara, masyarakat serta kalangan usaha, dilakukan 
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dengan cara mengefektifkan pelaksanaan ZIS setidaknya karena faktor 

keyakinan dan pelaksanaan CSR melalui Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan (PKBL) karena faktor kepentingan keberlangsungan 

usaha itu sendiri. 

Sebuah perusahaan mengemban tanggung jawab sosial dalam tiga 

domain yaitu pelaku-pelaku organisasi, kesejahteran sosial 

masyarakat, dan lingkungan alam.
57

 

1. Pelaku-Pelaku Organisasi, meliputi ; 

a. Hubungan Perusahaan dengan Pekerja 

1) Keputusan Perekrutan, Promosi, dan lain-lain bagi 

pekerja. 

Islam mendorong kita untuk memperlakukan setiap muslim 

secara adil. Sebagai contoh, dalam perekrutan, promosi dan 

keputusan-keputusan lain dimana seorang manajer harus 

menilai kinerja seseorang terhadap orang lain, kejujuran 

dan keadilan adalah sebuah keharusan. 

2) Upah yang adil 

Upah harus direncanakan dengan cara yang adil baik bagi 

pekerja. Tenaga kerja yang telah disebutkan, adalah faktor 

produksi yang sangat penting, dan imbalannya disebut 

upah, dalam arti luas ialah pembyaran yang diberikan 

sebagai imbalan untu jasa tenaga kerja. 
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Persoalan upah ini amat sangat penting karena ia 

memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Jika para 

pekerja tidak memdapat upah yang memadai, hal itu tidak 

hanya akan memengaruhi nafkahnya saja, melainkan juga 

daya belinya.
58

 

 Pada hadist Rasulullah tentang mengenai Upah yang 

disanadkan oleh Abu Hurairah dan yang diriwayatkan oleh 

Bukhari yang mengemukakan bahwa di hari pembalasan, 

Rasulullah SAW akan menjadi musuh-ku di hari kiamat 

yaitu orang yang menyuruh orang lain bekerja, dan telah 

dikerjakannya, tetapi tidak dia bayar upahnya.
59

 

َعْن َأِب ُىَريْ رََة َرِضي اللَُّو َعْنُو َعِن النَِّبِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل قَاَل اللَُّو 

تَ َعاََل َثالثٌَة أَنَا َخْصُمُهْم يَ ْوَم الْ ِقَياَمِة َرُجٌل أَْعَطى ِب ُُثَّ َغَدَر َوَرُجٌل بَاَع 

  ُحرًّا فََأَكَل ََثََنُو َوَرُجٌل اْسَتْأَجَر َأِجريًا فَاْستَ ْوََف ِمْنُو وَلَْ يُ ْعِطِو َأْجرَهُ 

Artinya:  

Abu Hurairah berkata baha Rasul bersabda 

Firman Allah; ada tiga yang menjadi musuh saya 

di hari kiamat, pertama, orang yang berjanji pada-
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Ku kemudian ia melanggarnya. Kedua, orang yang 

menjual orang merdeka lalu ia memakan  hasil 

penjualannya. Dan ketiga, orang yang 

mempekerjakan orang lain yang diminta 

menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar 

upahnya. 

 

3) Penghargaan terhadap keyakinan pekerja 

Prinsip umum tauhid atau keesaan berlaku untuk semua 

aspek hubungan antara perusahaan dan pekerjaannya. 

Pengusaha Muslim tidak boleh memperlakukan 

perkerjaannya seolah-olah Islam tidak berlaku selama 

waktu kerja. Sebagai contoh, pekerja Muslim harus diberi 

waktu untuk mengerjakan shalat, tidak boleh dipaksa untuk 

melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan 

moral Islam, harus di beri waktu istirahat. 

4) Akuntabilitas 

Akuntabilitas beriorentasi untuk memperkuat reputasi 

perusahaan sebagai bagian skema pelaporan aktivitas CSR 

kepada para stakeholder dan bersifat dua arah. Maksudnya 

adalah aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan bisa 

terukur, rasional dan tertuju kepada komitmen yang telah 

menjadi konsensus bersama antara perusahaan dan 

stakeholder, tetapi di lain sisi aktivitas CSR tersebut 
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bersedia digugat oleh stakeholder apabila melenceng dari 

aturan main yang telah disepakati.
60

 

Meskipun stakeholder atau pekerja secara sengaja saling 

menipu satu sama lain, namun mereka berdua harus 

mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan Allah 

SWT. sebagai contoh; 

 ظُْلمٌ  اْلَغِنِّ  َمْطلُ 

 

Artinya:  

Menunda penunaian kewajiban (bagi yang 

mampu) termasuk kezholiman. (HR. Bukhari No. 

2400).
61

 

 

5) Hak Pribadi 

Jika seorang pekerja memiliki masalah fisik yang 

membuatnya tidak dapat mengerjakan tugas terentu atau 

jika seorang pekerja telah berbuat kesalahan di masa lalu, 

sang majikan tidak boleh menyiarkan berita tersebut. Hal 

ini akan melanggar hak pribadi sang pekerja. 
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b. Hubungan Pekerja dengan Perusahaan 

Berbagai persoalan etis mewarnai hubungan antara pekerja 

dengan perusahaan, terutama berkaitan dengan persoalan 

kejujuran, kerahasiaan, dan konflik kepentingan. Dengan 

demikian, seorang pekerja tidak boleh menggelapkan uang 

perusahaan dan juga tidak boleh membocorkan rahasia 

perusahaan kepada orang luar. Praktek tidak etis lain terjadi jka 

para manajer menambahkan harga palsu untuk makanan dan 

pelayanan dalam pembukuan keuangan perusahaan mereka. 

Beberapa dari mereka melakukan penipuan karena merasa 

dibayar rendah dan ingin mendapatkan upah yang adil. Pada 

saat yang lain, hal ini dilakukan hanya karena ketamakkan. 

Bagi para pekerja Muslim, 

 Allah SWT memberikan peringatan yang jelas di dalam 

Al-Qur‟an: 
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Artinya : 

“Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan 

perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun 

yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar 

hak manusia tanpa alasan yang benar 

(mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan 

sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk 

itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap 

Allah apa yang tidak kamu ketahui." (Al-Qur‟an 

Surah Al-A‟raaf  ayat 33).
62

 

 

Pekerja Muslim yang menyadari makna ayat diatas 

seharusnya tidak malakukan kegiatan bisnis dengan cara-cara 

yang tidak etis atau diluar dari ketentuan syariat agama. 

 

c. Hubungan Perusahaan dan Pelaku Usaha Lain
63

 

1. Distributor 

Terkaitan dengan distributor, etika bisnis menyatakan 

bahwa seseorang harus melakukan negosiasi dengan harga 

yang adil dan tidak mengambil keuntungan berdasarkan 

bagian atau kekuasaan yang lebih besar. Untuk 

menghindari kesalahpahaman di masa depan, Rasulullah 

SAW telah memerintahkan kita untuk membuat perjanjian 

kewajiban bisnis secara tertulis. Transaksi gharar antara 
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perusahaan dan pemasoknya juga dilarang dalam Islam. 

Selain persoalan di perbolehkannya praktek agensi secara 

umum, pedagang dilarang campurtangan dalam sistem 

pasar bebas melalui suatu bentuk perantaraan tertentu. 

Perantaraan semacam ini mungkin akan menyebabkan 

terjadinya inflasi harga. 

2. Pembeli atau Konsumen 

Pembeli seharusnya menerima barang dalam kondisi baik 

dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus di 

beritahu bila terdapat kekurangan-kekurangan pada suatu 

barang, Islam melarang praktek-praktek di bawah ini ketika 

berhubungan dengan konsumen atau pembeli:
64

 

a) Penggunaan alat ukur atau timbangan yang tidak tepat 

b) Penimbunan dan manipulasi harga 

c) Penjualan barang palsu atau rusak 

d) Bersumpah palsu untuk mendukung sebuah penjualan 

e) Membeli barang curian 

f) Larangan mengambil bunga atau riba 

3. Pesaing 

Meskipun negara negara barat menyatakan diri sebagai 

kawasan berdasarkan prinsip persaingan pasar, publikasi 

publikasi bisnis utama akan memperlihatkan bahwa sebuah 
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bisnis akan brusaha memenangkan dirinya dan 

mengeliminasi para pesaingnya. Dengan mengeliminasi 

para pesaingnya, sebuah perusahaan selanjutnya akan dapat 

memperoleh hasil ekonomi di atas rata rata melalui praktek 

praktek penimbunan dan monopoli harga. 

 

2. Kesejahteraan Sosial Masyarakat 

Tujuan pertama dan paling utama Islam adalah Falah
65

, itu 

lah sebabnya Al-Qur‟an, kitab suci Islam, mengagumi mereka yang 

berdoa kepada Tuhan :
66

 

                             

     

Artinya : 

Dan di antara mereka ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan 

Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di 

akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka". 

 

“Inilah doa yang sebaik-baiknya bagi seorang Muslim”.
67
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Kesejahteraan atau maslaha menurut Shatibi ialah 

pemilikan atau kekuatan dari barang atau jasa yang memlihara 

prinsip dasar dan tujuan hidup manusia di dunia. Shatibi telah 

mendeskripsikan lima kebutuhan dasar yang harus dipenuhi bagi 

eksisnya kehidupan manusia di dunia yaitu :
68

 

a. Kehidupan (Life/al nafs) 

b. Kekayaan (property/al maal) 

c. Keimanan (faith/al diin)  

d. Akal (intelect/al „aql) 

e. Keturunan (posterity/al nasl) 

Seluruh barang dan jasa yang akan memprtahankan kelima 

elemen ini disebut maslahah bagi manusia. 

Kesejahteraan sedemikian pentingnya untuk setiap aktivitas 

perbisnisan, apalagi dalam segi pembinaan sebuah perusahaan 

yang dimana sangat menginginkan sebuah kesejahteraan dari pihak 

perusahaan untuk lingkungan sekitar. Adapun lingkungan sekitar 

perusahaan mengharapkan kesejahteraan yang pertama dari 

penyediaan jaminan sosial bagi semua orang terhadap kecelakaan, 

sakit, pengangguran. Kedua, keadilan sosial atau distribusi bantuan 

kepada masyarakat. Ketiga, penyeediaan layanan pendidikan dan 

kesehatan gratis. Program-progrm kesejahteraan sosial pada 
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umunya meliputi pemberian dana bantuan keluarga, bantuan dana 

sekolah, bantuan medis.
69

 

Dalam rangka menjadikan perusahaan yang bersumberkan 

dari ekonomi yang adil dan merata, sistem ekonomi islam 

menetapkan sistem sedekah
70

 dengan kata lain penerapan 

Corporate Social Responsibility atau tanggaung jawab sosial 

perusahaan yang terperinci. Disamping itu berbagai pembtasan pun 

dibuat pula untuk menghalangi orang memperoleh kejujuran ilegal 

dan tidak adil, jika seluruh ajaran ekonomi dalam Islam 

dilaksanakan maka sebuah kegiatan perusahaan yang menghasilkan 

pendapatan yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial ekonomi 

akan tercapai dengan sendirinya. 

Konsep ekonomi Islam untuk sebuah kesejahteraan 

didasarkan pada filsafat Marxian atau prinsip-prinsip ekonomi 

kesejahteraan dari Profesor Pigou.
71

 Dimana konsep tersebut 

adalah kesejahteraan materiil dan sama sekali mengabaikan 

kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep Islam tentang sebuah 

kesejahteraan bertujuan mencapai kesejahteraan total untuk umat 

manusia, dalam hal ini perusahaan sebisanya harus 

mensejahterakan masyarakat sekitar agar dapat menunjang 
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kemaslahatan bersama. Bahwasannya dapat kita lihat dalam ayat 

(QS. Al-Anfal :41)
72

 

                              

                              

                                 

Artinya : 

“ Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu 

peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya 

seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak 

yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu 

beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan 

kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu 

di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa 

atas segala sesuatu”. 

 

  Dimaksud dengan rampasan perang (ghanimah) adalah 

harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui 

pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran 

dinamakan fa'i. pembagian dalam ayat ini berhubungan dengan 

ghanimah saja. Fa'i dibahas dalam surat al-Hasyr.  Maksudnya,  

seperlima dari ghanimah itu dibagikan kepada Allah dan RasulNya, 
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Kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muthalib, anak yatim, fakir 

miskin, Ibnussabil, sedang empat-perlima dari ghanimah itu 

dibagikan kepada yang ikut bertempur, yang dimaksud dengan apa 

Ialah: ayat-ayat Al-Quran, Malaikat dan pertolongan.
73

 

 Furqaan Ialah: pemisah antara yang hak dan yang batil. 

yang dimaksud dengan hari Al Furqaan ialah hari jelasnya 

kemenangan orang Islam dan kekalahan orang kafir, Yaitu hari 

bertemunya dua pasukan di peprangan Badar, pada hari Jum'at 17 

Ramadhan tahun ke 2 Hijriah. sebagian mufassirin berpendapat 

bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada hari permulaan turunnya Al 

Quranul Kariem pada malam 17 Ramadhan.
74

 

Dalam hal ini melakukan suatu kegiatan yang bersifat 

individualistik maupun berkelompok dalam menghasilkan 

keuntungan dalam suatu perusahaan maka hendaklah ada suatu 

pertanggung jawaban terhadap sosial ataupun masyarakat sekitar 

perusahaan, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah SWT 

dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 93 yang berbunyi
75

 : 
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Artinya: 

Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan 

kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa 

yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa 

yang dikehendaki-Nya. dan Sesungguhnya kamu akan 

ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. 

 

Ayat tersebut memaparkan sebuah landasan dan kaidah 

umum yang menyangkut hubungan Allah Swt dengan manusia 

lewat firman-Nya, Allah Swt tidak berkehendak memaksa manusia 

untuk beriman kepadanya, tapi Allah menginginkan manusia 

memilih akidah dan ajaran atas kehendak dan pilihan mereka 

sendiri. Tapi karena manusia tidak memilih agama dan akidah yang 

satu, mereka memiliki beragam agama dan kepercayaan. Meski 

demikian, Allah Swt telah memberikan sarana yang dapat menjadi 

petunjuk bagi manusia, yaitu petunjuk fitrah dan akal yang berasal 

dari dalam diri manusia dan para nabi dan kitab suci.
76

 Manusia 

dapat memilah antara kebenaran dan kebatilan lewat sarana 

tersebut. 

 Allah Swt tidak akan menghalangi orang-orang yang 

memilih jalan kesesatan dan berpaling dari jalan kebenaran. 

Demikian juga, orang-orang yang memilih jalan kebenaran, Allah 

akan membantu mereka meniti jalan yang benar ini. Perlu diketahui 
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bahwa kehendak dan kebebasan untuk memilih ini bukan berarti 

bentuk penistaan atas tanggung jawab. Manusia harus bertanggung 

jawab atas apa yang mereka pilih. Manusia tidak dipaksa untuk 

memilih sesuatu. Setiap orang berhak menentukan pilihannya; baik 

itu jalan kebenaran atau kesesatan. Tapi tanggung jawab, pahala 

dan siksa tetap pada posisinya. 

   Dari ayat tadi terdapat dua pelajaran yang dapat dipetik:
77

 

a. Di antara Sunnah Ilahi adalah memberikan kebebasan kepada 

manusia untuk menentukan pilihan dan mereka juga bebas 

memilih jalan hidupnya masing-masing. 

b. Semua perbuatan dan tingkah laku manusia baik itu kecil atau 

besar akan dimintai pertanggungjawaban di Hari Kiamat. 

 

Maka dari itu melakukan suatu kegiatan muamalah atau 

suatu usaha diperusahaan penggilingan padi UD. Hamzah 

hendaklah memikirkan atau menerapkan suatu tanggung jawab 

sosial terhadap buruh tenaga kerja di perusahaan dan masyarakat 

sekitar perusahaan penggilingan padi UD. Hamzah. 

Jika dilihat sejarah manusia dan kemanusiaan, maka agama 

Islam adalah agama yang berusaha sekuat tenaga menghapuskan 

perbudakan dan penindasan oleh manusia terhadap manusia yang 

lain. Seandainya dibuka pintu perbudakan hanyalah sekadar untuk 
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mengimbangi perbuatan orang-orang kafir terhadap kaum 

Muslimin itu. Sedangkan jalan-jalan untuk menghapuskan 

perbudakan dibuat sebanyak-banyaknya. Demikian pula prinsip-

prinsip musyawarah yang ditetapkan agama Islam lebih tinggi 

nilainya dari prinsip-prinsip demokrasi yang selalu diagung-

agungkan.  

Perbaikan-perbaikan tentang kedudukan wanita yang waktu 

itu hampir sama dengan binatang, dan pengakuan terhadap 

kedudukan anak yatim, perhatian terhadap fakir dan miskin, 

perintah melakukan jihad untuk memerangi kebodohan dan 

kemiskinan, sebagai mana  yang telah ditegaskan oleh Allah SWT 

dalam Al-Qur‟an surah Al Anbiyaa' (21) ayat 107.
78

 

                  

Artinya : 

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk 

(menjadi) rahmat bagi semesta alam. 

 

 Dengan demikian seluruh umat manusia memperoleh 

rahmat, baik yang langsung atau tidak langsung dari agama yang 

dibawa Muhammad. Tetapi kebanyakan manusia masih 
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mengingkari padahal rahmat yang mereka peroleh itu adalah 

rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 

Kaum Muslim dan organisasi tempat mereka bekerja juga 

diharapkan memberikan perhatian kepada kesejahteran umum 

masyarakat dimana mereka tinggal. Sebagai bagian masyarakat, 

pengusaha Muslim harus turut memperhatikan kesejateraan 

anggotanya yang miskin dan lemah. Bisnis Muslim harus memberi 

perhatian kepada usaha-usaha amal dan mendukung berbagai 

tindakan kedermawanan.at bila mereka sakit dan tidak dapat 

bekerja, dan lain-lain. Untuk menegakkan keadilan dan 

keseimbangan, keyakinan para pekerja non-muslim juga harus 

dihargai. 

 

3. Lingkungan Alam 

Corporate Sosial Responsibility sering kali dihubungkan 

dengan persoalan lingkungan hidup. Telah banyak yang dilakukan 

oleh perusahaan, pemerintah, dan maupun lembaga-lembaga 

internasional untuk mencegah terjadinya kerusakan alam atau 

lingkungan hidup. Di berbagai negara, sesungguhnya hukum 

tentang lingkungan hidup sudah diatur secara formal dalam 

perundang-undangan.
79
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Dalam Undang-Undang No 23 tahun 1997 tentang 

pengelolaan lingkungan hidup ini target yang tertulis dalam pasal 4 

yaitu :
80

 

a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara 

manusia dan lingkungan hidup; 

b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup 

yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina 

lingkungan hidup; 

c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa 

depan; 

d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; 

e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; 

f. Terlindunginya negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap 

dampak usaha dan atau kegiatan di luar wilayah negara yang 

menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan 

hidup. 

Dari sini dapat dilihat bahwa Pemerinta Indonesia telah 

cukup mengatur mengenai perseoalan lingkungan hidup melalui 

peraturan perundang-undangan. Walaupun pada prakteknya masih 

banyak terjadi pelanggaran dan menyimpang. 

Lebih dari itu semua, konsep CSR dalam lingkungan hidup 

adalah adanya pertanggungjawaban semua pihak, khususnya 
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perusahaan atas penggunaan sumber daya alam pada generasi 

berikutnya, sebab generasi masa depan juga memiliki hak atas 

ketersediaan sumber daya alam dan penggunaan lingkugan hidup 

yang sehat. Dari perspektif teori keadilan maka hak generasi masa 

depan tersebut tidak boleh dikorbankan dengan alasan apapun. 

Sementara lingkungan hidup hanya dapat lestari apabila konsep 

sustainable development  diterapkan dengan sungguh-sungguh. 

Disamping itu selain dalam Undang-undang tentang 

lingkungan hidup, dalam agama islam pun dianjurkan untuk peduli 

dan melindungi terhadap lingkungan, ini telah dibuktikan adanya 

beberapa ayat suci Al-Qur‟an yang membahas tentang pentinnya 

melindungi dan melestarinkan lingkungan hidup, sebagai contoh 

yang telah dipaparkan dalam Qur‟an surah Ar-Ruum ayat 41-42.
81
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Artinya : 

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 

karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan 

kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan 

mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). 

Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan 

perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang 

terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang 

yang mempersekutukan (Allah)." 

  

Dapat dianalisa bahwa ayat ini mengharapkan seorang 

muslim dapat menyadari pentingnya menjaga serta melestarikan 

alam lingkungan, dan juga tidak membuat kerusakan terhadap alam 

lingkungan. Dengan artian, jika akan melakukan sesuatu harus 

melalui pertimbangan pemikiran yang matang akan akibat yang 

ditimbulkannya agar tidak terjadi hal-hal yang sifatnya merusak 

lingkungan. 

Orang Islam terutama orang yang mampu, wajib 

memperhatikan dan memperdulikan nasib masyarakat, tenaga 

kerja, anak yatim, fakir maupun miskin. Maka dari itu telah 

ditegaskan dalam kitab suci Al-Qur‟an surah Al-Ma‟un ayat 1 

sampai 7 yaitu :
82
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Artinya : 

1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. 

Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. dan tidak 

menganjurkan memberi Makan orang miskin. 4. Maka 

kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, 5. (yaitu) 

orang-orang yang lalai dari shalatnya, 6. orang-orang 

yang berbuat riya, 7. dan enggan (menolong dengan)
83

 

barang berguna. 

 

 Dengan memberikan kasih sayang dan kepedulian, dan 

tidak menyia-nyiakan mereka akan mengurangi beban derita 

mereka. Nabi Muhammad Saw. Memberikan dorongan dan 

motivasi umatnya untuk senantiasa menyayangi anak yatim. Dalam 

sebuah hadits, beliau bersabda sebagai berikut : 

 

نَ ُهَما. َبابَِة َواْلُوْسٰطى َوفَ رََّج بَ ي ْ رواه  أَنَاوََكاِفُل اْلَيِتْيِم ِفْ اْْلَنَِّة ٰىَكَذا َوَأَشاَر بِالسَّ

 البخاري

                                                           
83

 Sebagian mufassirin mengartikan: enggan membayar zakat. 



72 
 

Artinya :  

Aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di 

surga seperti ini, beliau menunjukkan telunjuk dan jari 

tengah serta beliau merenggangkan antara keduanya.
84 

 

Adapun yang dimaksud orang miskin ialah orang yang tidak 

berharta dan serba kekurangan. Semua itu membuat hidupnya 

menderita. Mereka tidak dapat mersakan kesenangan, sebagaimana 

orang-orang yang berkecukupan.
85

 Islam mendidik umatnya agar 

memiliki kepedulian sosial terhadap mereka. Rasulullah SAW 

selalu memberikan motivasi kepada umatnya agar senantiasa 

membantu orang miskin. Karena bahwasanya membantu orang-

orang miskin merupakan perbuatan ibadah yang akan mendapatkan 

pahala yang sangat besar dari Allah Swt. 

Pada ayat 4 dan 5, Allah SWT menjelaskan tentang orang-

orang yang shalat, tetapi mendapat celaka. Kecelakaan itu akibat 

mereka lalai terhadap shalatnya. Lalai disini berarti mengabaikan 

atau tidak memperhatikan waktu salatnya dan tidak peduli sesama 

manusia. 

Pada ayat 6, Allah Swt. menjelaskan Ria.
86

 Ria berarti 

berbuat baik karena ingin memperoleh pujian atau mendapat 
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penghormatan dari orang lain. Orang yang ria termasuk pendusta 

agama karena perbuatan itu menyekutukan Allah Swt. Dengan 

dirinya. Itulah sebabnya ria dikatakan syirik khafi karena ria 

tersebut merupakan perbuatan yang hanya menyatakan bahwa 

dirinya sendiri yang beribadah. 

Ayat 7 merupakan salah satu pelajaran tentang kepedulian 

sosial bagi umat Islam. Orang islam yang mengaku dirinya Islam, 

tentu akan memiliki kepedulian sosial terhadap sesama. Sifat bakhil 

atau kikir jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut ayat ini, 

orang yang enggan memberikan bantuan kepada orang lain 

merupakan bentuk pendustaan terhadap agama. Islam adalah agama 

yang hanya tidak diyakini tetapi juga harus diterapkan dan 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain harus bertanggung jawab kepada berbagai pihak 

yang berkepentingan dalam usahanya dan masyarakat sosial  

sekelilingnya, Kaum muslim selalu didorong untuk menghargai 

alam. Bahkan, Allah telah menunjuk keindahan alam sebagai salah 

satu dari tanda-tanda-Nya. Islam menekankan peran manusia atas 

lingkungan alam dengan membuatnya bertanggung jawab terhadap 

lingkungan sekelilingnya sebagai khalifah Allah SWT. Dalam 

peranannya sebagai khalifah, seorang pengusaha Muslim 

diharapkan memelihara lingkungan alamnya. 



74 
 

Kecenderungan mutakhir paham environmentalisme bisnis, 

dimana sebuah usaha secara proaktif memberi perhatian sangat 

cermat dalam memperhatikan lingkungan, sebenarnya bukan 

merupakan suatu yang baru. Sejumlah contoh semakin 

memperjelas betapa pentingnya hubungan Islam dengan 

lingkungan alam, perlakuan terhadap binatang, polusi lingkungan 

dan hak-hak kepemilikan, dan polusi lingkungan terhadap sumber-

sumber alam “bebas” seperti misalnya udara dan air. 


