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ABSTRAK 

 

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang erat 

kaitannya dengan lingkungan. Maka dari itu perusahaan yang 

terdaftar di JII wajib mengungkapkan  mengungkapkan Islamic 

Corporate Social Responsibility baik dari segi ekonomi, sosial dan 

politik sebagai bentuk peduli perusahaan terhadap lingkungan 

dimana  hal tersebut dapat meningkatkan reputasi perusahaan di 

mata stakeholder dan mendapat nilai yang positif. 

 Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah apakah 

pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility berpengaruh 

terhadap reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan di JII periode 

2017-2020. Tujuan  penelitian ini Untuk menguji apakah ICSR 

memiliki pengaruh terhadap reputasi perusahaan. Penelitian ini di 

didukung oleh Sharia enterprise theory, Legitimacy theory dan 

Stakeholder theory. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan data 

sekunder. Dimana indikator variabel ICSR diukur dengan 

menggunakan indeks ISR dengan enam kriteria yaitu investasi dan 

pendanaan, produk dan jasa, karyawan, Masyarakat, Lingkungan dan 

Tata Kelola Perusahaan. dan variabel Reputasi perusahaan diukur 

menggunakan reputation score dengan indeks GRI G4. Populasi 

dalam Penelitian ini berjumlah 45 perusahaan dengan 10 sampel 

perusahaan. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 

sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 

regresi sederhana.Uji hipotesis yang digunakan adalah uji t, dan 

koefisien determinasi Adjusted R2.  

Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa H0 dan Ha diterima. 

Artinya ICSR berpengaruh signifikan terhadap reputasi perusahaan. 

hal ini sesuai dengan teori teori legitimasi yaitu adalah pengelolaan 

yang berorientasi pada perusahaan terhadap masyarakat, 

pemerintah, individu maupun kelompok masyarakat.  Selain itu 

berkaitan dengan teori stakeholder yaitu kepentingan (stakeholder) 

bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk 

kepentingannya sendiri, tetapi entitas yang memberikan manfaat bagi 

stakeholder. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan 

mengungkapkan tanggung jawab sosial maka akan semakin baik 

pengaruh yang didapat perusahaan yang dapat meningkatkan 

reputasi perusahaan dan mendapat penilaian positif dari masyarakat. 

Kata Kunci: Islamic Corporate Social Responsibility, Reputasi 

Perusahaan 
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ABSTRACT 

 

Manufacturing companies are companies that are closely 

related to the environment. Therefore, companies registered with JII 

are required to disclose Islamic Corporate Social Responsibility from 

an economic, social and political perspective as a form of company 

care for the environment where it can improve the company's 

reputation in the eyes of stakeholders and get positive values. 

The formulation of the problem in this study is whether the 

disclosure of Islamic Corporate Social Responsibility has an effect on 

the company's reputation. Company reputation at JII for the 2017-

2020 period. The purpose of this study is to test whether ICSR has an 

influence on the company's reputation. This research is supported by 

Sharia enterprise theory, Legitimacy theory and Stakeholder theory. 

This study uses a quantitative approach and secondary data. 

Where the ICSR variable indicator is measured using the ISR index 

with six criteria, namely investment and funding, products and 

services, employees, society, environment and corporate governance. 

and the company's reputation variable was measured using a 

reputation score with the GRI G4 index. The population in this study 

amounted to 45 companies with 10 samples of companies. The 

sampling technique used is purposive sampling. The data analysis 

method used is simple regression analysis. The hypothesis test used is 

the t test, and the coefficient of determination is Adjusted R2. 

The results of hypothesis testing show that H0 and Ha are 

accepted. This means that ICSR has a significant effect on the 

company's reputation. This is in accordance with the theory of 

legitimacy theory, namely management that is oriented towards the 

company towards the community, government, individuals and 

community groups. In addition, it is related to stakeholder theory, 

namely the interests (stakeholders) that the company is not an entity 

that only operates for its own interests, but an entity that provides 

benefits to stakeholders. This shows that the more companies disclose 

their social responsibilities, the better the influence the company gets, 

which can improve the company's reputation and get a positive 

assessment from the community. 

 

Keywords: Islamic Corporate Social Responsibility, Company 

Reputation 
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MOTTO 

 

                           

      

 

Artinya: 

“Dan apabila kamu dihormati dengan suatu (salam) penghormatan, 

maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau 

balaslah (penghormatan itu yang sepadan) dengannya. Sungguh, 

Allah memperhitungkan segala sesuatu”(Q.S An-Nisa/4:86) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis membahas lebih jauh topik skripsi, 

terlebih dahulu penulis akan menjelaskan istilah yang terkait 

dengan judul skripsi agar memudahkan pembaca dalam 

memahami judul skripsi dan menghindari kesalahpahaman. 

Sehingga perlu membatasi makna kalimat dalam skripsi ini 

dengan harapan mendapatkan gambaran dari makna yang 

dimaksud. Langkah ini merupakan proses yang menekankan 

topik yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah 

―PENGARUH PENGUNGKAPAN ISLAMIC CORPORATE 

SOCIAL RESPONSIBILITY (ICSR) TERHADAP 

REPUTASI PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI 

JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2017-2020. 

Untuk itu istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

adalah kekuatan yang ada atau timbul dari orang atau 

benda dan kekuatan tersebut berasal dari hal-hal yang 

membentuk watak, kepercayaan atau tindakan seseorang.
1
 

2. Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) 

merupakan sebuah konsep tanggung jawab sosial 

perusahaan Islam yang dikembangkan dari tanggung jawab 

sosial perusahaan yaitu kewajiban perusahaan untuk 

mempertimbangkan kepentingan pengguna, pekerja, 

pemegang saham, masyarakat dan lingkungan alam dalam 

semua aspek operasi. Ruang lingkup penerapan 

kewajibannya diatur oleh undang-undang.
2
 

                                                             
1Departemen Pendidikan Nasional, ―Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa Edisi Keempat‖ (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1045. 
2Yasir Muhammad Yusuf, ―Islamic Corporate Social Responsibility (I-

CSR)‖ (Depok: Kencana, 2017), 24. 



 

 

 
 

2 

3. Reputasi adalah salah satu aset tidak berwujud yang 

dimiliki oleh sebuah perusahaan.
3
 

4. Jakarta Islamic Index (JII) adalah salah satu indeks saham 

Indonesia yang digunakan untuk menghitung rata-rata 

indeks saham syariah. Jakarta Islamic Index (JII)didirikan 

pada tanggal 3 Juli 2000. Tujuan didirikannya adalah untuk 

meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi 

pada saham syariah dan memberikan manfaat bagi investor 

terkait hukum syariah.
4
 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dalam 

judul penelitian ini adalah membahas secara mendalam bahwa 

pengungkapan tanggung jawab sosial atau sering disebut 

Corporate Social Responsibility harus sesuai dengan standar 

syariah yang tujuannya untuk perusahaan dan stakeholder dimana 

kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap reputasi 

perusahaan. 

 

B. Latar Belakang Masalah  

Sudah menjadi trend global bagi masyarakat untuk 

memahami pentingnya pemahaman terhadap Corporate Social 

Responsibility (CSR). Situasi ini ditandai dengan meningkatnya 

fokus komunitas global pada produk ramah lingkungan yang 

tertarik pada prinsip-prinsip sosial dan hak asasi manusia. Begitu 

juga di perusahaan manufaktur, Corporate Social Responsibility 

(CSR) telah menjadi trend baru yang menarik.
5
 

Sebagai salah satu pelaku ekonomi tentunya perusahaan 

memegang peranan yang sangat penting dalam kelangsungan 

perekonomian dan masyarakat luas. Dua aspek penting juga harus 

diperhatikan yaitu lingkungan eksternal masyarakat dan 

                                                             
3Angela Nado and Ketut Sudana, ―Pengaruh Reputasi Perusahaan Dan Citra 

Merek Perusahaan Terhadap Kepuasan Pembeli Pada Terapi Nuga Best Tahun 2020,‖ 
Arthaniti Studies 2, no. 1 (2021): 66, https://doi.org/10.5281/zenodo.5549338. 

4Bursa Efek Indonesia, ―Jakarta Islamic Index,‖ accessed January 16, 2022, 

https//:www.idx.co.id/idx-syariah/jakarta-islamic-index/,. 
5Dicky Sony Saputra and Ali Muhtarom, ―Corporate Social Responsibility 

(CSR) Dalam Perspektif Moderasi Agama (Konsep Pendekatan Dalam Etika Bisnis 

Islam Di Lembaga Perbankan Syariah)‖ (Serang: Media Madani, 2021), 1. 
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perusahaan agar terciptanya kondisi yang sinergis antara 

keduanya, sehingga keberadaan perusahaan membawa perubahan 

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Meskipun 

perusahaan memainkan peranan penting dalam menciptakan 

lapangan pekerjaan, kekayaan, produk dan layanan, ada 

peningkatan tekanan bagi perusahaan untuk berperan dalam 

masalah sosial yang melibatkan karyawan, pemangku 

kepentingan, masyarakat, lingkungan dan pemerintah. Jika setiap 

perusahaan berusaha mendorong operasi bisnisnya untuk 

memaksimalkan keuntungan tidak ada yang salah dengan itu. 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah wacana 

yang muncul di dunia perusahaan multinasional. Perusahaan 

menggunakan wacana semacam ini untuk berperan dalam 

menghadapi perekenomian menuju pasar bebas. Perkembangan 

pasar bebas telah membentuk ikatan ekonomi dunia, mendorong 

perusahaan-perusahaan dari seluruh dunia untuk bersama-sama 

melakukan kegiatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat 

sekitar. 

Di Indonesia, pemerintah secara khusus mendorong 

perusahaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan Corporate Social 

Responsibility (CSR). Pengaturan mengenai hal ini tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang 

Perseroan terbatas. Aturan lain yang juga memuat Corporate 

Social Responsibility (CSR) adalah UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 

15 (b) dan Pasal 16 (d) yang membahas tentang penanaman 

modal. Hal yang sama juga berlaku bagi perusahaan manufaktur 

dalam melaksanakan aktivitas Corporate Social Responsibility 

(CSR).
6
 

Alasan pemerintah memandang tanggung jawab sosial 

perusahaan sebagai kewajiban perusahaan karena perusahaan 

dalam menjalankan kegiatan usahanya seringkali menimbulkan 

dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Semakin 

banyak perusahaan mengungkapkan masalah Corporate Sosial 

Responsibility (CSR) dalam laporan keuangan tahunan dan siaran 

                                                             
6Ibid. 
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pers lainnya. Kesadaran Corporate Sosial Responsibility (CSR) 

ini dapat dilihat terutama pada masyarakat di sekitar wilayah 

kerja dan bisnis di mana perusahaan harus menjunjung tinggi 

etika. 

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) 

merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan islami terhadap 

masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan berada. Melalui 

rangkaian kegiatan dan kegiatan konseptual dapat memberikan 

dampak yang signifikan bagi masyarakat luas, khususnya 

masyarakat sekitar perusahaan. Perusahaan tidak hanya mengejar 

keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan dan berpartisipasi 

dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam pelestarian 

lingkungan. Inilah konsep triple bottom line yang banyak 

digunakan oleh perusahaan. Selain sebagai penggerek roda 

perekonomian yang berusaha mencapai target profit, masyarakat 

juga membutuhkan kontribusi nyata dari perusahaan.  

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) didasarkan 

pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Qur‘an dan 

Sunnah, yang memiliki konsep tanggung jawab sosial perusahaan 

dalam dimensi ekonomi Islam, hukum Islam, etika Islam dan 

terkait amal atau kebajikan dalam Islam. 

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) 

merupakan salah satu faktor yang membantu perusahaan untuk 

membangun reputasi perusahaan. Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR) lebih ditujukan untuk menjaga 

keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang dan kegiatannya 

mencakup tujuan-tujuan kepentingan bersama. Karena organisasi 

bisnis tidak hanya harus mencapai hasil finansial atau keuntungan 

semata, tetapi juga harus mengembangkan sumber daya manusia 

dan melakukan kegiatan masyarakat untuk menjaga 

keberlanjutannya. Perusahaan yang menjalankan Islamic 

Corporate Social Responsibility (ICSR) dianggap oleh 

masyarakat sebagai perusahaan yang memiliki reputasi yang baik 

dan disiplin. Selain itu saham Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR) lebih diminati investor dibanding 
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perusahaan yang tidak melakukan Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR). 

Perusahaan harus bertanggung jawab secara hukum karena 

sebagai badan hukum, ia memiliki status legal. Ini berarti bahwa 

perusahaan memiliki hak dan kewajiban hukum yang sama 

banyaknya dengan manusia. Selain tanggung jawab hukum, 

perusahaan memiliki tanggung jawab moral, dalam hal etika dan 

etika bisnis tanggung jawab merupakan salah satu prinsip etika 

yang sangat penting. Selain bertanggung jawab secara etis, 

perusahaan juga bertanggung jawab secara sosial, artinya 

perusahaan menunjukkan kepedulian terhadap orang lain dalam 

skala yang lebih luas bukan hanya kepentingan perusahaan.
7
 

Selain itu tantangan dalam mengungkapkan Corporate Social 

Responsibility (CSR) menjadi salah satu alasan perusahaan untuk 

menjaga reputasinya. 

Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) kini lebih 

banyak diasosiasikan dengan perusahaan yang berbasis syariah. 

Perusahaan yang bergerak dibidang syariah bertujuan untuk 

memberikan keadilan tanpa diskriminasi. Tanggung jawab sosial 

perusahaan sesuai dengan prinsip hukum syariah dan mendukung 

kemandirian masyarakat luas. Masyarakat muslim di berbagai 

negara memiliki harapan besar bagi perusahaan yang berbasis 

syariah untuk lebih mengungkapkan aktivitas CSR mereka dalam 

praktiknya. Perusahaan-perusahaan harus memberikan informasi 

tentang kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dari 

perspektif Islam sesuai dengan standar pengukuran Islamic Social 

Reporting (ISR) atau Islamic Corporate Social Responsibility 

(ICSR) untuk memenuhi keputusan ekonomi berdasarkan nilai-

nilai moral Islam. Jika sebuah perusahaan berdasarkan hukum 

syariah dapat menerapkan praktik tanggung jawab sosial 

perusahaan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 

syariah, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap perusahaan dan meningkatkan reputasi perusahaannnya. 

                                                             
7Jumaidah and Others, ―Penerapan Prinsip CSR (Corporate Social 

Responsibility) Di Provinsi Aceh‖ (Aceh: Unimal Press, 2018), 1. 
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Semua pihak akan menyadari hal tersebut melalui perusahaan 

yang menerapkan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan.  

Memperhatikan lingkungan sekitar Islamic Corporate 

Social Responsibility (ICSR) adalah cara untuk mencapai tujuan 

ekonomi Islam atau sering disebut maqashid syariah yaitu 

kesejahteraan ekonomi, keadilan dan distribusi pendapatan yang 

adil dalam konsep kesejahteraan sosial. Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR) bukanlah hal baru, karena pada dasarnya 

merupakan proyek kepedulian sosial perusahaan yang tidak 

hanya mengejar keuntungan, tetapi mengemban tanggung jawab 

sosial kepada masayarakat. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S 

Al-Baqarah ayat 177 : 

                         

                             

                 

                         

                          

                    

 “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur 

dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang 

beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci 

dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada 

kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta dan 

(memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; 

menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam 

kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka 
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itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang 

yang bertakwa.” (Al-Baqarah/2:177)8 

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Islam adalah 

agama yang selalu menekankan nilai-nilai sosial dalam 

masyarakat. Di mana kebaikan bukanlah hanya menghadapkan 

wajah ke timur dan barat, tetapi kebaikan itu beriman kepada 

Allah, hari akhir, malaikat, Al-Qur‘an dan nabi. Al-Qur‘an 

menjelaskan akan pentingnya shalat dan zakat dalam Islam, 

bahkan Al-Qur‘an memberikan makna dalam nilai-nilai sosial. 

Selain keimanan, Al-Qur‘an juga menegaskan bahwa keimanan 

tidak sempurna jika tidak menunaikan amalan sosial seperti 

memberikan harta kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin dan 

musafir serta menjamin kesejahteraan mereka yang 

membutuhkan. Hal ini termasuk golongan orang-orang bertakwa. 

Pedoman Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) 

yang mengutamakan pandangan para pemangku kepentingan 

yang diridhai Allah, ada dalam Al-Qur‘an ―Carilah (pahala) 

negeri akhirat dengan apa yang telah  dianugerahkan Allah 

kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia  

dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 

berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di 

bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 

kerusakan.‖ 

Perusahaan meyakini bahwa program Corporate Social 

Responsibility (CSR) merupakan investasi dalam pertumbuhan 

dan keberlanjutan bisnis. Artinya, Corporate Social 

Responsibility (CSR) tidak lagi dilihat sebagai cost center, tetapi 

sebagai profit center di masa mendatang. Perusahaan menyadari 

bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai upaya 

timbal balik atas penguasaan sumber daya alam dan ekonomi, 

maka dari itu perusahaan memperhatikan kepentingan 

masyarakat.
9
 

                                                             
8Arham, ―Mushaf Ash-Sahib (Surah Al-Baqarah Ayat 177)‖ (Jakarta: Hilal 

Media, 2016), 27. 
9Yusuf Wibisono, ―Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social 

Responsibility (CSR)‖ (Gresik: Fascho Publishing, 2019), 84–87. 
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Menurut Williams dan Zinkin, konsep Islamic Corporate 

Social Responsibility (ICSR) lebih luas dari global impact, seperti 

dalam pengembangan sumber daya manusia dan transparansi 

transaksi. Islam juga memliki aturan yang jelas tentang apa yang 

diperbolehkan dan apa yang dilarang. Kemudian, Islam juga 

memiliki mekanisme yang tepat untuk penegakan hukum 

syariah.
10

 Dalam lingkup implementasi  Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR) pemangku kepentingan dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu internal dan eksternal. Internal terdiri dari 

pemegang saham, manajemen, karyawan dan keluarga karyawan 

sedangkan eksternal terdiri dari investor, konsumen, masyarakat 

dan pemerintah. 

Pada hakekatnya reputasi perusahaan merupakan suatu 

penghargaan yang ada pada perusahaan atas manfaat yang ada 

pada perusahaan yaitu kemampuan perusahaan untuk menjaga 

perusahaannya tetap berkembang dan terus menciptakan hal-hal 

baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memenuhi 

tanggung jawabnya. Perusahaan selalu memperhatikan tanggung 

jawabnya, karena hal tersebut dapat mempengaruhi reputasi 

perusahaan. Di mana perusahaan yang memiliki kontribusi positif 

terhadap keberlangsungan usahanya dan harmonisasi hubungan 

perusahaan dengan stakeholder yang mampu menaikkan 

performa perusahaan dan reputasi perusahaan. 

Perusahaan tidak hanya entitas yang beroperasi untuk 

kepentingan sendiri, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi 

para pemangku kepentingan, termasuk konsumen, pemasok, 

investor dan masyarakat di lingkungan perusahaan. Dalam 

lingkup implementasi rencana Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR) pemangku kepentingan dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu karyawan, anggota keluarga karyawan dan 

                                                             
10Gustani and Bayinah, ―Model Pelaporan Kinerja Sosial Perbankan 

Syariah: Implementasi Islamic Social Reporting Index (Index ISR) Di Indonesia,‖ 

Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam 2, no. 1 (n.d.): 50. 
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pemegang saham. Pemangku kepentingan eksternal adalah 

konsumen, lingkungan dan pemasok.
11

 

Penilaian publik terhadap pencapaian reputasi perusahaan 

akan menentukan seberapa besar pelaksanaan Corporate Social 

Responsibility (CSR) dan seberapa baik keberlangsungan 

usahanya. Semakin besar perusahaan maka akan semakin besar 

tantangan perusahaan dalam mempertahankan reputasinya agar 

tetap menjaga kepercayaan dan loyalitas nasabah.
12

 

Mempertahankan reputasi juga salah satu yang dilakukan 

perusahaan untuk bersaing dalam dunia usaha. 

Perusahaan mengungkapkan Corporate Social 

Responsibility (CSR) dengan berbagai bentuk dan sasarannya. 

Hal ini salah satu fenomena dalam lingkungan bisnis yang telah 

menunjukkan bahwa perusahaan telah menunjukkan 

kesadarannya guna tumbuh secara berkelanjutan yang menjaga 

aspek sosial dan lingkungan. Dari pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR) perusahaan tidak mendapatkan 

keuntungan, yang diharapkan dari kegiatan adalah benefit berupa 

reputasi perusahaan.
13

 

Reputasi perusahaan mempertimbangkan penilaian 

konsumen terhadap perusahaan, baik penilaian dari internal 

sendiri maupun dari perusahaan pesaing. Reputasi perusahaan 

tercipta dengan hubungan perusahaan dengan lingkungan sekitar 

sebagai bentuk tanggung jawab sosial atau Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap keputusan perusahaan. Semakin 

besar perusahaan maka semakin besar tantangan yang dihadapi 

untuk mempertahankan reputasi perusahaan dimata para investor 

agar tetap menjaga kepercayaan serta loyalitas terhadap 

                                                             
11Muhammad Turmudi, ―Pemanfaatan Dana Corporate Social 

Responsibility Bank Syariah Mandiri,‖ Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 
2018, 106. 

12Falikhatun and Yasmin Umar Assegaf, ―Bank Syariah Di Indonesia: 

Ketaatan Pada Prinsip-Prinsip Syariah Dan Kesehatan Finansial,‖ Conference In 

Business, Accounting and Management (CBAM) UNISSULA 2, no. 1 (2016). 
13Hendrik Budi Untung, ―Corporate Social Responsibility‖ (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2008), 32. 
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nasabah.
14

 Reputasi perusahaan merupakan nama baik yang 

didapat dari dukungan masyarakat terhadap sumber daya yang 

dikelola. Semakin baik reputasinya maka semakin baik 

perusahaan mendapatkan sumber dayanya. Seperti menambah 

para investor.  

Reputasi perusahaan adalah suatu nilai yang diberikan 

individu, institusi atau negara. Saat ini perusahaan-perusahaan di 

Indonesia berlomba-lomba untuk mengelola reputasinya. 

Reputasi perusahaan akan menentukan perilaku stakeholders 

terhadap perusahaan. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri 

bahwa reputasi merupakan salah satu faktor utama yang 

menentukan suskes tidaknya suatu perusahaan. 

Dalam rangka meningkatkan reputasi, perusaahaan perlu 

diciptakan citra positif yang dikembangkan ditentukan oleh 

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) melalui program 

Islamic Social Reporting (ISR). Program Islamic Corporate 

Social Responsibility (ICSR) mencakup berbagai program yang 

mempromosikan atau melindungi citra atau produk seseorang. Di 

dalam perusahaan, program Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR) juga mengamati sikap orang-orang dalam 

organisasi dan mendistribusikan informasi dan komunikasi untuk 

membangun niat baik. Dikemukakan pula bahwa tujuan dari 

kegiatan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) adalah 

untuk memperlihatkan keberadaan citra positif perusahaan, 

sehingga tercipta kerjasama yang harmonis antara kedua belah 

pihak dari publik ke organisasi dan dari organisasi ke publik, 

sehingga dapat berhasil mencapai tujuan perusahaan secara 

keseluruhan. Dapat dilihat bahwa Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR) memegang peranan penting dalam sebuah 

perusahaan, terlebih dalam perusahaan yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index (JI). Kepedulian perusahaan itu sendiri tercermin 

dari komitmen perusahaan untuk mempertimbangkan segala 

dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya. 

                                                             
14Falikhatun and Assegaf, ―Bank Syariah Di Indonesia: Ketaatan Pada 

Prinsip-Prinsip Syariah Dan Kesehatan Finansial.‖ 
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Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) menunjukkan 

kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak lain 

(stakeholder), bukan hanya perusahan itu sendiri. Islamic 

Corporate Social Responsibility (ICSR) sendiri mengacu pada 

semua hubungan yang dimiliki perusahaan dengan pelanggan 

(customer), karyawan (employers), komunitas, investor, 

pemerintah dan pemasok (supplier), serta pesaing mereka sendiri. 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tren 

yang dilakukan setiap perusahaan saat ini. Tren ini hadir dengan 

berbagai cara untuk mencuri perhatian publik terhadap kualitas 

perusahaan. Hal ini menyebabkan beberapa dampak yang akan 

dihadapi perusahaan, seperti dampak peningkatan pemasaran dan 

reputasi perusahaan. Perusahaan-perusahaan di Indonesia 

semakin sadar akan pentingnya membangun atau meningkat 

reputasi perusahaan mereka. Corporate Social Responsibility 

(CSR) membentuk kumpulan citra di benak publik, sehingga 

membentuk penilaian yang baik terhadap reputasi perusahaan. 

Reputasi yang baik akan menjadi harapan cerah untuk masa 

depan. Pada saat yang sama, jika ada masalah besar dengan 

reputasi, reputasi dapat dihancurkan dalam waktu singkat. 

Pelaksaan Islamic Corporate Social Responsibilty (ICSR) 

merupakan bagian dari keberadaan perusahaan-perusahaan 

tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut menyadari bahwa 

perusahaan tidak hanya bergantung kepada aspek finansial sjaa 

tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas 

operasional perusahaan. Untuk itu perusahaan berkontribusi dan 

mengungkapkan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) 

untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Seperti tabel 

pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) 

dibawah ini. 
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Tabel 1.1 

Data kegiatan ICSR  

 

No. 
Nama 

Perusahaan 
Kegiatan ICSR 

1.  PT.AKR 

Corporindo Tbk. 

a. Lingkungan hidup. 

b. Ketenagakerjaan,kesehatan dan 

keselamatan kerja. 

c. Sosial kemasayarakatan. 

d. Pelanggan. 

e. Hak asasi manusia. 

f. Operasi yang adil. 

2.  PT. Aneka  

Tambang Tbk. 

a. Lingkungan hidup. 

b. Ketenagakerjaan dan K3. 

c. Konsumen. 

d. Pengembangan sosial dan 

kemasyarakatan. 

3.  PT. Astra 

Internasional 

Tbk. 

a. Pengelolaan Lingkungan, 

Keselamatan dan Kesehatan 

kerja (LK3) 

b. Kinerja lingkungan. 

c. Pendidikan. 

d. Kewirausahaan.  

e. Kemasyarakatan. 

f. Konsumen. 

g. Teknologi. 

4.  PT. XL Axiata 

Tbk.  

a. Lingkungan hidup. 

b. Ketenagakerjaan,kesehatan dan 

keselamatan kerja. 

c. Sosial dan kemasyarakatan. 

d. Konsumen. 

5.  PT. Vale 

Indonesia Tbk.  

a. Lingkungan. 

b. Ketenagakerjaan dan 

pengelolaan SDM.  

c. Kesehatan dan keselamatan 
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kerja. 

d. Sosial dan kemasyarakatan. 

e. Dukungan antikorupsi. 

f. Produk. 

6.  PT. Kalbe Farma 

Tbk. 

a. Pengembangan masyarakat. 

b. Lingkungan. 

c. Ketenagakerjaan,kesehatan dan 

keselamatan kerja. 

d. Produk. 

7.  PT. Tambang 

Batu Bara Bukit 

Asam Tbk. 

a. Lingkungan. 

b. Ketenagakerjaan, kesehatan 

dan keselamatan kerja. 

c. Pengembangan masyarakat. 

d. Kemitraan dan bina 

lingkungan. 

e. Pelanggan. 

8.  PT. United 

Tractors Tbk. 

a. Perlindungan lingkungan.  

b. Ketenagakerjaan, kesehatan 

dan keselamatan kerja. 

c. Sosial dan kemasyarakatan. 

d. Pelanggan. 

9.  PT. Unilever 

Indonesia Tbk.  

a. Lingkungan hidup. 

b. Ketenagakerjaan, kesehatan 

dan keselamatan kerja. 

c. Sosial dan kemasyarakatan. 

d. Konsumen. 

e. Hak asasi manusia. 

f. Operasional yang adil. 

10.  PT. Wijaya 

Karya (Persero) 

Tbk.  

a. Hak asasi manusia. 

b. Operasi yang adil. 

c. Kelestarian lingkungan hidup. 

d. Ketenagakerjaan,kesehatan dan 

keselamatan kerja. 

e. Konsumen. 

f. Sosial dan kemasyarakatan. 
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g. Pemasok. 

Sumber : Laporan Tahunan Jakarta Islamic Index (JII) (Data 

Diolah), 2022 

Perkembangan saham syariah semakin meningkat terutama 

di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia menganut 

agama Islam, tentunya penduduk muslim akan mencari kegiatan 

yang tidak melanggar hukum syariah, seperti perdagangan saham 

syariah. Saham syariah memiliki saham indeks dengan 30 

perusahaan yang dikenal dengan Jakarta Islamic Index (JII). 

Secara umum, kebanyakan orang hanya mengetahui bahwa 

perusahaan yang terkait dengan syariah adalah perbankan 

syariah, sehingga objek penelitian ini adalah perusahaan yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) dan perusahaan ini 

terdaftar di BEI yang telah listing saham syariah. Di Indonesia 

ada beberapa perusahaan yang bergerak dibidang syariah, 

khususnya saham syariah di mana hal ini sejalan dengan 

penelitian tentang Islamic Corporate Social Responsibility 

(ICSR). 

Sumber: Annual Report Perusahaan di JII Tahun 2017-2020 (data 

diolah, 2022) 

Gambar 1.1 Pengungkapan ICSR pada Perusahaan yang 

terdaftar di JII 2017-2020 
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Grafik tersebut menggambarkan bahwa tingkat 

pengungkapan ICSR di perusahaan yang terdaftar di JII rata" 

mengalami kenaikan dari tahun 2017-2020. Dimana perusahaan-

perusahaan tersebut telah mengungkapkan Corporate Social 

Responsibility (CSR) nya dengan melakukan berbagai kegiatan 

sosial, lingkungan dan masyarakat untuk memenuhi tanggung 

jawabnya. Selain itu perkembangan Corporate Social 

Responsibility (CSR) memang berdampak baik bagi perusahaan 

dan masyarakat. Perusahaan yang dapat meningkatkan 

reputasinya dan kualitas hidup masyarakat meningkat. Tetapi 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 

(JII) masih sedikit pengaruh yang diungkapkan Corporate Social 

Responsibility (CSR) nya dan belum sepenuhnya menunjukkan 

transparansi pengungkapan terkait dengan nilai-nilai Islam. 

Untuk itu pelaksanaan Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR) harus sesuai dengan ajaran syariah terlebih 

perusahaan yang terdaftar masuk dalam saham berbasis syariah 

yang harus mengungkapkan Corporate Social Responsibility 

(CSR) nya sesuai dengan standar syariah seperti ZIS yang 

nantinya akan berpengaruh terhadap reputasi perusahaan. 

Maka dari itu, penelitian ini ingin memperluas objek 

penelitian, dimana penelitian terdahulu mayoritas objeknya ada 

bank umum syariah. Penelitian ini menggunakan perusahaan di 

Jakarta Islamic Index (JII) yang mayoritas perusahaan 

manufaktur, selain itu penelitian ini juga menggunakan metode 

yang berbeda. Dimana perusahaan manufaktur adalah perusahaan 

yang erat kaitannya dengan lingkungan yang dampak 

operasionalnya terkadang memberikan dampak negatif bagi 

masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan harus 

mampu mengungkapkan Corporate Social Responsibility (CSR) 

nya dengan meminimalisir dampak negatif dan memberikan 

dampak positif yang nantinya dapat mempengaruhi persepsi 

masyarakat terkait reputasi perusahaan. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Aprilian dkk., (2019) yang berjudul ―Pengaruh Kinerja 

Perusahaan dan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) 
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terhadap reputasi perusahaan (Studi Empiris pada Bank Umum 

Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan Periode 

2014-2017)‖ memperoleh hasil bahwa variabel Islamic 

Corporate Social Responsibility (ICSR) berpengaruh signifikan 

terhadap reputasi perusahaan BUS yang terdaftar di OJK periode 

2014-2017. Penelitian yang dilakukan oleh Hilya Nafiusna 

(2020) yang berjudul ―Pengaruh Islamic Corporate Social 

Resonsibility (ICSR) terhadap Reputasi Perusahan dan Kinerja 

Keuangan‖, memperoleh hasil bahwa variabel Islamic Corporate 

Social Responsibility (ICSR) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap reputasi perusahaan. Penelitian Johan Arifin & Eke Ayu 

Wardani (2016), yang berjudul ―Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR) Disclourse, Reputasi dan Kinerja 

Keuangan: Studi pada Bank Syariah di Indonesia‖, memperoleh 

hasil bahwa variabel Islamic Corporate Social Responsibility 

(ICSR) berpengaruh positif signifikan terhadap reputasi 

perusahaan. Penelitian Fauzizah Nasyirotun Nisa & Dian Kurnia 

Sari (2017) yang berjudul ―Pengaruh Islamic Corporate Social 

Responbility (ICSR) Discloure terhadap Reputasi dan Kinerja 

Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index Tahun 2012-2014), 

memperoleh hasil bahwa variabel Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR) terhadap reputasi perusahaan berpengaruh 

secara signifikan. 

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya 

terdapat variabel yang menunjukan pengaruh yang berbeda dalam 

penelitian yang sama terhadap reputasi perusahaan dengan objek 

perusahaan manufaktur maupun perbankan. Maka dari itu peneliti 

tertarik untuk meneliti permasalahan ini kembali dengan judul 

“PENGARUH PENGUNGKAPAN ISLAMIC CORPORATE 

SOCIAL RESPONSIBILITY (ICSR) TERHADAP 

REPUTASI PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI 

JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2017-2020.” 
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C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis 

membatasi masalah yang akan diteliti agar tidak ada 

permasalahan yang keluar dari topik penelitian yakni penelitian 

ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang mengungkapkan 

Islamic Corporate Social Resonsibility (ICSR) perusahaan yang 

terdaftar di JII periode 2017-2020 melalui tinjauan Islamic Social 

Reporting (ISR) yang ditujukan kepada para pemangku 

kepentingan dan reputasi perusahaan akan diukur dengan 

reputation score. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: ―Apakah Islamic Corporate 

Social Responsibility (ICSR) berpengaruh terhadap reputasi 

perusahaan?‖ 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini 

adalah untuk mengetahui apakah Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR) berpengaruh terhadap reputasi perusahaan. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai ilmu pengetahuan sehingga dapat 

mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh dalam 

perkuliahan untuk diimplementasikan dalam kehidupan 

sosial serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang 

mendalam tentang Islamic Corporate Social Responsibility 

(ICSR) dan reputasi perusahaan. 

2. Bagi Pihak Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan langkah 

lebih lanjut terkait pengungkapan Islamic Corporate Social 
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Responsibility (ICSR) untuk mempertahankan reputasi 

perusahaan yang menciptakan nilai positif.  

3. Bagi Akademisi  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau 

perbandingan bagi mahasiwa atau pihak-pihak lain yang 

ingin melakukan penelitian sejenis dan sebagai sarana 

untuk merumuskan strategi pengembangan pendidikan 

khususnya di bidang akuntansi syariah.  

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ichwan Sidik dan Reskino 

dengan judul “Pengaruh Zakat dan ICSR terhadap 

Reputasi dan Kinerja”. Metode penelitian yang digunakan 

adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah 

perbankan syariah yang ada di Indonesia yang menerbitkan 

laporan tahunan pada periode 2011-2014. Sampel 

penelitian diunduh di website resmi Otoritas Jasa 

Keuangan atau www.ojk.go.id dengan 10 bank syariah. 

Metode analisis menggunakan analisis binary logistic 

regression atau regresi logistik. Berdasarkan hasil 

penelitian ini diperoleh bahwa variabel zakat berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap reputasi perusahaan. ICSR 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap reputasi 

perusahaan. Zakat memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. ICSR hanya 

berhubungan positif, namun tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja perusahaan.
15 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzizah Nasyirotun Nisa 

dan Dian Kuniasari dengan judul “Pengaruh Islamic 

Corporate Social Responsibility (ICSR) Disclourse 

terhadap Reputasi dan Kinerja Keuangan Perusahaan 

(Studi Empiris pada Perusahaan yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index Tahun 2012-2014).‖ Penelitian ini 

                                                             
15Ichwan Sidik and Reskino, Pengaruh Zakat Dan ICSR Terhadap Reputasi 

Dan Kinerja, Simposium Nasional Akuntansi XIX (Lampung, 2017). 

http://www.ojk.go.id/
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menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan sampel 39 

perusahaan go public yang telah terdaftar di JII dengan 

menggunakan annual report tahun 2012-2014. Metode 

pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. 

Metode analisisnya menggunakan analisis regresi 

sederhana. Hasil penelitian ini memperoleh bahwa tingkat 

pengungkapan ICSR terhadap profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. ICSR 

terhadap reputasi perusahaan berpengaruh secara 

signifikan terhadap reputasi perusahaan.
16 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aprilian Ahmadi Afandi 

dengan judul “Pengaruh Kinerja Perusahaan dan Islamic 

Corporate  Social Responsibility (ICSR) terhadap Reputasi 

Perusahaan (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah 

yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan Periode 2014-

2017).‖ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif, data yang digunakan adalah data sekunder yaitu 

annual report dari perusahaan. Teknik sampling yang 

digunakan adalah judgment sampling. Metode analisis data 

yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Uji 

hipotesis menggunakan uji F, uji t dan koefisien 

determinasi adjusted R.
17 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hilya Nafi Husna dengan 

judul “Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility 

(ICSR) terhadap Reputasi Perusahaan dan Kinerja 

Keuangan.” Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan 

menggunakan data sekunder. Populasi penelitian ini adalah 

bank umum syariah pada periode 2014-2018 yang terdaftar 

di BEI. Sampel yang digunakan ada 13 BUS dengan 

                                                             
16Fauzizah Nasyirotun Nisa and Dian Kurniasari, ―Pengaruh Islamic 

Corporate Social Responsibility Disclourse Terhadap Reputasi Dan Kinerja Keuangan 
Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Indeks 

Tahun 2012-2014),‖ Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT) 8, no. 

2 (2017). 
17Aprilian Ahmadi Afandi, Pengaruh Kinerja Perusahaan Dan Islamic 

Corporate Social Responsibility (ICSR) Terhadap Reputasi Perusahaan, UIN Raden 

Intan Lampung, 2019. 
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menggunakan teknik purposive sampling. Analisisnya 

menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, 

regresi sederhana, uji t, uji F dan uji R
2
. Hasil penelitian 

memperoleh bahwa variabel ICSR terhadap reputasi 

perusahaan berpengaruh positif dan signifikan. Variabel 

ICSR yang menggunakan proksi ROA terhadap kinerja 

keuangan tidak berpengaruh. Variabel ICSR yang 

menggunakan proksi ROE berpengaruh positif dan 

signifikan. Variabel ICSR yang menggunakan proksi GPM 

berpengaruh positif dan signifikan. Variabel ICSR yang 

menggunakan proksi NPM berpengaruh positif dan 

signifikan.
18 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Syurmita dan Miranda 

Junisar Fircarina dengan judul ―Pengaruh Zakat, Islamic 

Corporate Social Responsibility (ICSR) dan Penerapan 

Good Governance Bisnis Syariah terhadap Reputasi 

Perusahaan dan Kinerja Bank Umum Syariah di 

Indonesia.”. Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif 

dengan populasinya Bank Umum Syariah di Indonesia. 

Metode pemilihan sampel menggunakan purposive 

judgment sampling. Data yang digunakan data sekunder 

dari laporan tahunan BUS dari tahun 2014-2018. Metode 

analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 

berganda. Hasil penelitian ini memperoleh bahwa kinerja 

keuangan yang tinggi akan mendorong perusahaan untuk 

menghasilkan laba sehingga perusahaan dapat 

mengeluarkan zakat dan memiliki kemampuan ICSR. 

Penelitian ini juga memperoleh bahwa zakat dan good 

governance bisnis syariah berpengaruh signifikan terhadap 

reputasi perusahaan. Selain itu GGBS tidak mempengaruhi 

kinerja perusahaan.
19 

                                                             
18Hilya Nafi Husna, Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility 

Disclosure Terhadap Reputasi Perusahaan Dan Kinerja Keuangan, Konferensi 

Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU), 2020. 
19Syurmita Syurmita and Miranda Junisar Fircarina, ―Pengaruh Zakat, 

Islamic Corporate Social Responsibility Dan Penerapan Good Governance Bisnis 
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6. Penelitian yang dilakukan ole Anci Lestari dengan judul 

“Analisis Pengaruh  ICSR (Islamic Corporate Social 

Responsibility) dan Zakat terhadap Reputasi dan 

Profitabilitas Perusahaan (Studi Empiris pada Bank 

Syariah di Indonesia).‖ Penelitian ini menggunakan 

kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa 

laporan tahunan bank syariah periode 2014-2016 

dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Metode 

pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling dan metode analisis yang digunakan analisis 

regresi berganda. Hasil penelitian ini memperoleh bahwa 

pengungkapan ICSR berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap reputasi; Pengungkapan ICSR berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap ROA; Pengungkapan ICSR 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE; Zakat 

tidak berpengaruh terhadap reputasi; Zakat berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap ROA; dan Zakat 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE.
20 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Johan Arifin dan Eke Ayu 

Wardani dengan judul “Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR) Disclosure, Reputasi dan Kinerja 

Keuangan: Studi pada Bank Syariah di Indonesia.” 

Penelitian ini menggunakan metode content analysis 

terhadap laporan keuangan tahunan pada 11 bank syariah 

di Indonesia periode 2011-2013. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa aktivitas pengungkapan ICSR 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap reputasi 

                                                                                                                                   
Syariah Terhadap Reputasi Dan Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia,‖ Jurnal 
Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial 1, no. 2 (2020), 

https://doi.org/10.36722/jaiss.v1i2.463. 
20Anci Lestari, Analisis Pengaruh ICSR (Islamic Corporate Social 

Responsibility) Dan Zakat Terhadap Reputasi Dan Profitabilitas Perusahaan (Studi 
Empiris Pada Bank Syariah Di Indonesia), UIN Yogyakarta, 2020, 

https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/7633. 
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perusahaan dan ROE. Pengungkapan ICSR tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap ROA.
21 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Nolita Yeni Siregar dan 

Attya Rahmanisa dengan judul ―Pengaruh Islamic 

Corporate Social Responsibility Discloure Terhadap 

Reputasi dan Kinerja Keuangan Perusahaan‖. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan me-

review data keuangan dan laporan Islamic Corporate 

Social Responsibility (ICSR) dari perusahaan yang tercatat 

pada Jakarta Islamic Index (JII) periode 2014-2016. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa Islamic Corporate Social 

Responsibility (ISCR) Discloure berpengaruh terhadap 

reputasi perusahaan kinerja perusahaan yang diproksikan 

sebagai Return on Assets dan Return on Equity.
22 

 

H. Sistematika Penulisan 

Agar hasil penelitian ini dapat tersaji secara sistematis, 

maka sistematika pembahasan dapat disajikan secara rinci 

sebagai berikut: 

 

       BAB I PENDAHULUAN  

BAB I pendahuluan menguraikan tentang penegasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

BAB II landasan teori dan pengajuan hipotesis menguraikan 

tentang pustaka yang menjelaskan beberapa teori, di antaranya: 

                                                             
21Johan Arifin and Eke Ayu Wardani, ―Islamic Corporate Social 

Responsibility Disclosure, Reputasi Dan Kinerja Keuangan: Studi Pada Bank Syariah 

Di Indonesia,‖ Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia UII 20, no. 1 (2016): 37, 

https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss1.art4. 
22 Nolita Yeni Siregar and Attya Rahmanisa, ―Pengaruh Islamic Corporate 

Social Responsibility Disclosure Terhadap Reputasi Perusahaan Dan Kinerja 

Keuangan Perusahaan,‖ Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial 8, no. 2 (2015): 75–85. 
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sharia enterprise theory, legitimacy theory, stakeholder theory, 

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR), reputasi 

perusahaan dan Islamic Social Reporting (ISR). Selain itu 

menjelaskan hipotesis dan kerangka pemikiran dengan pokok 

pembahasan yang menjadi dasar acuan teori yang digunakan 

dalam analisa penelitian ini. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

  

BAB III metode penelitian menguraikan tentang metode yang 

akan digunakan ketika penelitian seperti waktu dan tempat 

penelitian; pendekatan dan jenis penelitian; populasi, sampel dan 

teknik pengumpulan data; definisi operasional variabel dan teknik 

analisis data. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

  

BAB IV hasil penelitian ini menguraikan gambaran deskripsi 

data penelitian dan pembahasan hasil penelitian dan analisisnya. 

 

BAB V PENUTUP 

   

BAB penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan 

tersebut diperoleh dari hasil analisis dan rekomendasi disajikan 

sesuai dengan hasil penelitian berisi uraian tentang langkah-

langkah yang perlu diambil oleh sebuah pihak dengan hasil 

penelitian yang bersangkutan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Teori Yang Digunakan 

1. Sharia Enterprise Theory  

Sharia enterprise theory adalah teori yang mengakui 

adanya pertanggung jawab tidak hanya kepemilik 

perusahaan, tetapi juga kepada kelompok pemangku 

kepentingan yang lebih luas. Menurut Mutia, sharia pada 

enterprise theory terdapat beberapa konsep terkait 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu 

pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan bentuk 

pertanggungjawaban manusia kepada Tuhan, sehingga 

bertujuan untuk memperoleh ridho (legitimasi) dari Tuhan. 

Sebagai tujuan utama, karena dalam hal ini teori 

perusahaan syariah menjelaskan bahwa Allah adalah 

sumber utama kepercayaan, sedangkan sumber daya 

pemangku kepentingan atas izin Allah yang memiliki 

tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan 

tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dapat tercapai 

jika hamba menggunakan sumber daya dengan cara yang 

dapat menjadikannya sebagai rahmatan lil alamin 

(membawa rahmat bagi dunia).
23

 

Sementara menurut Wahyuni sharia enterprise 

theory adalah teori perusahaan yang dipadukan dengan 

nilai-nilai ketuhanan. Poin yang terpenting dalam sharia 

enterprise theory adalah bahwa Allah adalah pencipta dan 

pemilik tunggal semua sumber daya di dunia. Sementara, 

aset yang dimiliki stakeholder adalah amanat dari Allah 

SWT, yang juga termasuk tanggung jawab untuk 

menggunakan metode dan tujuan yang telah ditetapkan 

Allah SWT.
24

 

                                                             
23Inten Mutia, ―Menata Pengungkapan CSR Di Bank Islam (Suatu 

Pendekatan Kritis)‖ (Jakarta: Citra Pustaka Indonesia, 2010), 11. 
24Eny Latifah, ―Sharia‘ah Enterprise Theory (Amanah) Pada Pendekatan 

Behavioral Accounting Dalam Menilai Shariah Microfinance (Studi Kasus Pada 

Koperasi Syariah Lamongan),‖ Jurnal Shidqia Nusantara 1, no. 1 (2020): 61–75. 
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Konsep sharia enterprise theory lebih mirip dengan 

teori stakeholder karena kedua teori ini mengaku adanya 

stakeholder sebagai pemegang kepentingan dan tanggung 

jawab perusahaan. Kedua teori tersebut mencakup nilai-

nilai syariah (keadilan, rahmatan lil alamin, dan maslahah) 

karena kesejahteraan dijelaskan dalam konsep sharia 

enterprise theory dan stakeholder theory bahwa tidak 

hanya untuk pemilik modal, tetapi untuk semua 

stakeholder. Oleh karena itu, konsep ini direkomendasikan 

untuk sisitem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai 

syariah, karena hukum syariah melarang aliran kekayaan 

diantara kalangan tertentu. 

Sharia enterprise theory adalah Allah sebagai 

sumber utama, karena Allah satu-satunya pemilik mutlak. 

Sumber daya yang dimiliki oleh stakeholders pada 

dasarnya adalah amanah dari Allah, dimana mereka 

memiliki tanggung jawab untuk menggunaknnya dengan 

cara dan tujuan yang ditetapkan Allah.  

Stakeholder yang kedua yaitu stakeholder yang baik 

secara langsung maupun tidak langsung memberikan 

kontribusi kepada perusahaan baik berupa keuangan 

maupun non keuangan. Kemudian alam, alam adalah pihak 

yang berkontribusi dalam kehidupan. Hal ini berarti bahwa 

bentuk distribusi kesejahteraan kepada alam seperti 

kepedulian perusahaan terhadap perlindungan alam, 

pencegahan pencemaran lingkungan. 

Hubungan penelitian ini dengan sharia enterprise 

theory adalah bahwa program islamic corporate social 

responsibility mendaapat penilaian positif dari stakeholder. 

Hal ini berarti bahwa apabila perusahaan mendapatkan 

legitimasi dari stakeholder, maka perusahaan bisa terus 

bertahan dan berkembang. Selain itu juga perusahaan akan 

mendapatlan keuntungan di masa mendatang. 

Manusia akan bertanggung jawab atas perbuatannya 

dihari akhir, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur‘an 

dalam Surah Al-Isra (17 : 13-14) 
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  ُ ٌٍ اَْنَضْي ََْسب ُكمَّ اِ ِ  ُّࣤ غ  َٔ ّ    ئَِش ْٙ ُعُُمِ ّ   فِ َُُخِشُج نَ َٔ   ٛ َو اْنمِ ْٕ ِخ ِكز  َٚ ُّ جًب َّْٚهم  ًَ

ًسا  ْٕ ُُْش ْٛجًب  َكف   جََك  اِْلَشأِْكز   َٖٔي َْٛك َحِس َو َعهَ ْٕ  ﴾ٗٔ﴿ٗ ثَُِْفِسَك اْنَٛ

 

“Setiap manusia telah Kami kalungkan (catatan) amal 

perbuatannya dilehernya. Pada hari kiamat Kami 

keluarkan baginya sebuah kitab yang dia terima dalam 

keadaan terbuka.” (Al-Isra‟/17:13). (Dikatakan,) 

“Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu pada hari ini sebagai 

penghitung atas (amal) dirimu.”(Al-Isra‟/17:14)25
 

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa tiap 

manusia telah dicatat amal perbuatannya. Dan pada hari 

akhir nanti akan ada kitab yang diterima dalam keadaan 

terbuka yang berisi amalan baik dan buruk yang akan 

dipertanggungjawabkan, kemudian manusia akan 

membacakan amal perbuatannya dan dihitung sesuai 

amalnya masing-masing. 

Sharia enterprise theory dapat dikatakan sebagai 

semacam integrasi sosial, yang berasal dari adanya 

kepentingan yang membebaskan dan membagi 

pengetahuan yang selalu terperangkap di dunia material ke 

dalam pertimbangan aspek non-material. Aspek non-

material ini adalah aspek spiritual. Sharia enterprise theory 

memiliki dimensi dalam pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan yaitu dimensi akuntabilitas vertikal dan 

horizontal. Tanggung jawab vertikal ditujukan kepada 

Tuhan, contoh pengungkapan kewajiban yang dirancang 

untuk menunjukkan akuntabilitas vertikal termasuk 

pendapat Dewan Pengawas Syariah dan pengungkapan 

perintah agama dan aspek operasional serta alasan 

kepatuhan dan ketidakpatuhan. Akuntabilitas horizontal 

ditujukan kepada tiga pihak,yaitu pemangku kepentingan 

                                                             
25Arham, ‗Mushaf Ash-Sahib...', p. 283. 
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langsung (customer dan karyawan), pemangku kepentingan 

tidak langsung (masyarakat) dan alam.
26

 

2. Legitimacy Theory 

Menurut Dicky dan Ali, teori legitimasi adalah teori 

yang menyatakan bahwa corporate social responsibility 

merupakan jawaban terhadap lingkungan sekitar yang 

berkaitan dengan lingkungan sosial, ekonomi, politik. Di 

mana perusahaan terus mencari titik keseimbangan dalam 

menjalankan bisnis yang sesuai dengan harapan 

masyarakat.
27

 Berdasarkan teori ini bisa dikatakan bahwa 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari 

masyarakat. Legitimasi ini bisa membuat perusahaan 

terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan serta dapat 

meningkatkan reputasi perusahaan. 

Sementara, menurut Chariri dan Ghozali, teori 

legitimasi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara 

perusahaan dan masyarakat dimana perusahaan melakukan 

kegiatan dan menggunakan sumber daya ekonomi yang 

ada. Teori legitimasi ini menyiratkan bahwa perusahaan 

mengungkapkan kegiatan lingkungan mereka karena ada 

sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di mana 

perusahaan beroperasi. Apabila gagal maka kegagalan 

tersebut akan berdampak buruk pada perusahaan. Selain itu 

teori ini juga menjelaskan bahwa pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR) yang dilakukan perusahaan 

dalam upaya mendapatkan legitimasi di mana perusahaan 

berada  (Pratiwi dan Chariri).
28

 

                                                             
26Mutia, ―Menata Pengungkapan CSR Di Bank Islam (Suatu Pendekatan 

Kritis).‖ 
27Dicky Sony Saputra and Ali Muhtarom, ‗Corporate Social 

Responsibility....‘, p. 13. 
28Chintya Zara Ananda and Erinos NR, ―Pengaruh Islamic Corporate 

Governance Dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja 

Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di 
Bursa Efek Indonesia Tahu 2012-2018),‖ Jurnal Eksplorasi Akuntansi 2, no. 1 (2020): 

2065–82, https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.198. 
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Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) 

dilakukan perusahaan diungkapkan dalam laporan tahunan 

yang ditinjau sebagai satu usaha untuk memenuhi 

keinginan masyarakat. Perusahaan yang berusaha untuk 

menyelaraskan aktivitas perusahaan dengan keinginan 

masyarakat dan peraturan yang berlaku bisa disebut legal 

serta dapat bertahan menjalankan bisnisnya. 

Mekanisme Corporate Social Responsibility (CSR) 

adalah praktik Corporate Social Responsibility (CSR) 

kepada masyarakat yang artinya harus melakukan kegiatan 

dalam batas dan norma-norma masyarakat. Teori ini 

relevan dengan fenomena penelitian karena pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) sangat berguna 

untuk memulihkan, meningkatkan dan mempertahankan 

legitimasi perusahaan yang memerlukian tindakan 

lingkungan yang lebih efektif. 

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis 

bagi perkembangan perusahaan ke depan. Hal ini dapat 

digunakan sebagai alat untuk menyusun strategi 

perusahaan, terutama dalam kaitannya dengan upaya untuk 

memposisikan diri dalam masyarakat yang semakin maju. 

Konsep legitimasi memainkan peran penting dalam aspek-

aspek seperti, menganalisis hubungan antara perusahaan 

dan masyarakat, perusahaan memiliki tujuan beroperasi 

sesuai dengan norma masyarakat. Legitimasi menyediakan 

hubungan antara semua tingkatan, analisis organisasi dan 

masyarakat, kemudian dengan pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan akan dikenal oleh masyarakat dan 

dapat meningkatkan reputasi perusahaan yang akan 

mendapatkan nilai positif.  

3. Stakeholder Theory 

Istilah pemangku kepentingan (stakeholder) pertama 

kali muncul pada tahun 1708. Istilah ini telah digunakan 

oleh banyak pihak dan memiliki arti yang berbeda dalam 

berbagai ilmu atau konteks. Menurut Freeman bahwa 

pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik internal 
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maupun eksternal. Hubungan antara keduanya berpengaruh 

dan dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh 

perusahaan.
29

 Teori pemangku kepentingan (stakeholder) 

meyakini bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya 

beroperasi untuk kepentingannya sendiri, tetapi entitas 

yang memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan. 

Sementara menurut Rhenald Kasali, stakeholder 

adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di 

luar perusahaan yang memiliki peranan penting dan 

hubungan dalam menentukan keberhasilan perusahaan. 

Artinya terjadi hubungan yang saling mempengaruhi yang 

mendorong perubahan perusahaan kearah yang baik.
30

 

Renal Kasali membagi stakeholder menjadi 2 bagian, yaitu 

stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Stakeholder 

internal meruapakan stakeholder yang berada di dalam 

lingkungan perusahaan seperti karyawan, manager dan 

pemegang saham. Sedangkan stakeholder eksternal adalah 

stakeholder yang berada di luar lingkungan perusahaan 

seperti, pemasok, konsumen, pemerintah dan masyarakat. 

Hal pertama yang penting dari teori stakeholder 

bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada 

pemilik tetapi kepada lingkungan sosial dan masyarakat. 

Di mana hal ini, perusahaan harus mengungkapkan secara 

sukarela atas investasi terhadap lingkungan untuk 

menunjukkan kepada masyarakat mengenai kepedulian 

terhadap lingkungan yang memberikan nilai tambah serta 

manfaat bagi stakeholders.31 

Pada dasarnya stakeholder mampu mengendalikan 

sumber daya yang digunakan perusahaan yang artinya 

stakeholder memiliki power atas sumber daya tersebut. Di 

mana tujuannya adalah untuk membantu perusahaan dalam 

                                                             
29Muhammad Yasir Yusuf, ‗Islamic Corporate Social...‘. p. 24. 
30Yusuf Wibisono, ‗Membedah Konsep & Aplikasi...‘. pp. 84–87. 
31Nurfina Pristianingrum, ―Pengaruh Ukuran, Profitabilitas, Dan 

Pengungkapan CSR Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa 
Efek Indonesia,‖ Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan 

Bisnis, 2017, 353–64. 
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meningkatkan aktivitas dan meminimalkan aktivitas yang 

memiliki dampak negatif terhadap perusahaan. 

Premis dasar teori pemangku kepentingan 

(stakeholder) adalah semakin kuat hubungan perusahaan, 

maka bisnis perusahaan akan semakin baik. Di sisi lain, 

semakin buruk hubungan perusahaan maka semakin sulit. 

Hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan 

(stakeholder) didasarkan pada kepercayaan, rasa hormat 

dan kerja sama. Teori pemangku kepentingan (stakeholder) 

adalah konsep manajemen strategis yang bertujuan untuk 

membantu perusahaan memperkuat hubungan mereka 

dengan kelompok eksternal dan mengembangkan 

keunggulan kompetitif.
32

 

Menurut Lukviarman dalam G. Suprayitno et.al., 

dari perspektif stakeholder, keberadaan perusahaan harus 

lebih luas di mana hal ini sebagai peningkatan 

kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan. Pandangan 

ini menekankan perlunya (a) Stakeholder berpartisipasi 

dalam pengambilan keputusan perusahaan. (b) Hubungan 

kontrak jangka panjang antara perusahaan dengan 

stakeholder. (c) Hubungan berdasarkan kepercayaan (trust 

relationship) dan (d) Pengoperasian etika bisnis berkaitan 

dengan hubungan antara perusahaan dengan pihak lain. 

Dalam hal ini Lukviarman menjelaskan bahwa pandangan 

ini berarti manajemen harus mempertimbangkan 

stakeholder ketika pengambilan keputusan perusahaan.
33

 

 

 

 

 

 

                                                             
32Totok Mardikanto, ―CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan)‖ (Bandung: Alfabeta, 2014), 68. 
33Sunaryo, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social 

Responsibility) Dalam Berbagai Perspektif Kajian (Bandar Lampung: CV Anugrah 

Utama Raharja (AURA), 2015). 
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4. Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) 

a. Pengertian Islamic Corporate Social Responsibility 

(ICSR) 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah 

tindakan yang dilakukan perusahaan (sesuai 

kemampuan perusahaan) sebagai bentuk tanggung 

jawabnya kepada masyarakat/lingkungan sekitar 

perusahaan.
34

 Menurut Milton Friedman, CSR 

adalah menjalankan bisnis sesuai keinginan  

pemiliknya (owner), biasanya dalam bentuk mencari 

uang sebanyak-banyaknya dengan selalu 

memperhatikan aturan-aturan dasar yang diatur oleh 

peraturan perundang-undangan.
35

 

Islamic Corporate Social Responsibility 

(ICSR) sama halnya dengan tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSR), yaitu komitmen perusahaan atau 

dunia usaha berkontribusi terhadap pembangunan 

yang fokus pada tanggung jawab untuk mencapai 

ekonomi yang berkelanjutan tanggung jawab sosial 

perusahaan dan fokus pada keseimbangan antara 

keduanya dengan memperhatikan aspek ekonomi, 

sosial dan lingkungan perusahaan.
36

 Tanggung 

jawab sosial perusahaan (CSR) pendekatan yang 

seimbang bagi organisasi yang memecahkan 

masalah ekonomi, sosial dan lingkungannya dengan 

cara menguntungkan individu dan masyarakat.
37

 

Islam adalah agama yang sempurna dan 

kesempurnaan itu dapat dilihat dari ajarannya yang 

bersifat komprehensif. Dalam Islam mengatur 

hubungan manusia dengan Allah dan juga sesama 

manusia yang harus dilakukan secara baik, benar 

                                                             
34M Nurdizal Rachman, Asep Efendi, and Emir Wicaksana, ―Panduan 

Lengkap Perencanaan CSR‖ (Jakarta: Swadaya, 2011), 16–17. 
35Jumadiah and others, 'Penerapan Prinsip CSR....', p. 9  
36Hendrik Budi Untung, ‗Corporate Social Responsibility', p. 1. 
37Johan Arifin and Eke Ayu Wardani, ‗Islamic Corporate Social....‘, p 39. 
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dan seimbang. Selain itu, Islam memungkinkan 

umatnya untuk berinovasi dalam bermualamah tapi 

tidak dalam ibadah, akidah dan akhlak. Perusahaan 

yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah 

yang dilandasi Al-Qur‘an dan Hadits. Sehingga hal 

ini menjadi acuan yang mengakibatkan pelakunya 

berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya.  

Konsep tanggung jawab sosial dan keadilan 

telah lama lahir dalam ajaran Islam, seiring dengan 

kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. 

Rasulullah SAW melaksanakan tanggung jawab 

sosial dan meciptakan keadilan berdasarkan 

pentujuk Al-Qur‘an. Sehingga Rasulullah SAW 

dalam segala tanggung jawab sosial dan keadilan 

masyarakat menjadi sumber rujukan.
38

 

Islamic Corporate Social Responsibility 

(ICSR) adalah salah satu realisasi dari konsep ajaran 

ihsan sebagai puncak dari etika yang mulia. Ihsan 

adalah melaksanakan baik perbuatan yang dapat 

memberikan kemaslahatan kepada orang lain demi 

mencapai ridho Allah SWT. Islamic Corporate 

Social Responsibility (ICSR) aplikasi dari ajaran 

islam di mana manusia hanya sebatas pemilik 

sementara yang menerima amanah, tetapi Allah 

SWT sang pemilik mutlak. Islamic corporate social 

responsibility sejalan dengan pandangan Islam 

bahwa manusia berkaitan dengan lingkungan sosial 

yang bisa dipresentasikan dengan 4 aksioma 

kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas dan 

tanggung jawab. Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR) sebuah tanggung jawab 

perusahaan kepada stakeholder. 

Pelaksanaan Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR) harus dilaksanakan dengan 

                                                             
38Muhammad Yasir Yusuf, ‗Islamic Corporate Social...‘ 11. 
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ikhlas yang sesuai dengan ajaran syariah yang 

didasarkan pada Al-Qur‘an dan Hadits, di mana 

dijelaskan bahwa individu mempunyai kewajiban 

menanggung kebutuhan orang lain. Hal ini berarti 

bahwa kesuksesan usaha dan pertumbuhan ekonomi 

berkaitan dengan etika bisnisnya. Sebagaimana 

tujuannya untuk mencapai kemaslahatan dunia 

maupun akhirat. Serta keberlangsungan usaha 

dimasa sekarang dan  yang akan datang dengan 

menjaga kontrak sosial di dalam praktik bisnisnya.  

Accounting and Auditing Organization of 

Islamic Financial Institutions (AAOIFI) sebagai 

lembaga standar keuangan internasional juga telah 

mengeluarkan satu standar khusus corporate social 

responsibility pada lembaga keuangan syariah. 

Ketentuan corporate social responsibility pada 

lembaga keuangan syariah diatur dalam Governance 

Standard for Islamic Financial Instituions (GSIFI) 

No.7 yang berbunyi ―tanggung jawab sosial 

perusahaan, perilaku dan pengungkapan untuk 

lembaga keuangan syariah‖. Standar ini disahkan 

tahun 2009 dan diberlakukan sejak 1 Januari 2010. 

Governance Standard for Islamic Financial 

Instituions (GSIFI) menjelaskan bahwa corporate 

social responsibility dilakukan guna memenuhi 

tanggung  jawab agama, ekonomi, hukum, etika dan 

kebijaksanaan sebagai lembaga bagi individu 

maupun institusi.
39

 

Pada prinsipnya kegiatan muamalah dalam 

Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai spiritual, 

sehingga agama, etika dan muamalah saling 

berkaitan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan 

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) 

                                                             
39Gustani and Bayinah, ―Model Pelaporan Kinerja Sosial Perbankan 

Syariah: Implementasi Islamic Social Reporting Index (Index ISR) Di Indonesia.‖ 

‗Model Pelaporan Kinerja...‘ 50. 
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yang berlandaskan prinsip islam dapat mengatasi 

dan meringankan permasalahan sosial, baik yang 

terjadi di lingkungan perusahaan maupun di luar 

perusahaan.  Dalam hal ini, Corporate Social 

Responsibility (CSR) memiliki peluang untuk 

masuknya peran masyarakat secara utuh dalam 

pencapaian tujuan. Sehingga masyarakat bebas 

berperan aktif untuk mengentas kemiskinan dan 

pemberdayaan masyarakat. Program ini dapat 

membantu masyarakat untuk menopang kehidupan 

ekonomi dan sosial secara mandiri dengan bertahap 

dan berkelanjutan. Selain itu masyarakat dapat 

menjadi tanggung karena memiliki kemampuan dan 

kekuatan permasalahan yang dihadapi dengan 

tujuannya untuk memberdayakan masyarakat yang 

kurang mampu secara ekonomi.
40

 

b. Manfaat Islamic Corporate Social Responsibility 

(ICSR) 

Sebagai salah satu upaya logis perusahaan 

untuk bertahan di masyarakat, di mana tanggung 

jawab sosial perusahaan (Corporate Social 

Responsibility/CSR) mendorong perusahaan untuk 

mengambil tindakan proaktif dalam hal tanggung 

jawab sosial. Pada dasarnya tanggung jawab sosial 

akan membawa manfaat jangka panjang terutama 

bagi perusahaan, masyarakat dan pemerintah.
41

 

Ada beberapa manfaat yang diperoleh oleh 

perusahaan jika menerapkan tanggung jawab sosial 

perusahaan:
42

 

1) Dapat bertahan dan meningkatkan reputasi 

perusahaan. 

2) Memperoleh izin usaha sosial. 

                                                             
40Hendrik Budi Untung, ‗Corporate Social Responsibility‘, p. 19. 
41Hamdani, ―Good Corporate Governance: Tinjauan Etika Dalam Praktik 

Bisnis‖ (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), 175. 
42Yusuf Wibisono, ‗Membedah Konsep & Aplikasi ...', p. 79 
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3) Mengurangi risiko operasi. 

4) Memperluas jalur sumber daya yang 

dibutuhkan oleh perusahaan. 

5) Membuka peluang pasar yang luas. 

6) Mengurangi biaya produksi. 

7) Menjaga hubungan dengan pemangku 

kepentingan dan regulator. 

8) Meningkatkan moral dan produktivitas 

karyawan. 

9) Mendapat peluang penghormatan. 

Sementara menurut Kotler dkk., menjelaskan 

bahwa kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan 

dapat membawa banyak manfaat. Manfaat CSR 

sebagai berikut: 

1) Meningkatkan penjualan pangsa pasar. 

2) Memperkuat brand. 

3) Meningkatkan citra perusahaan. 

4) Mengurangi biaya operasional. 

5) Meningkatkan daya tarik perusahaan di mata 

investor dan analis keuangan.  

Hal ini akan menumbuhkan rasa penerimaan 

masyarakat terhadap keberadaan perusahaan melalui 

pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan 

secara berkelanjutan dalam jangka panjang. 

Selanjutnya, CSR juga memberikan manfaat 

komersial ekonomi perusahaan yang terlibat, CSR 

tidak perlu dilihat sebagai kebutuhan yang menindas 

masyarakat, tetapi kebutuhan dunia usaha.
43

 

c. Konsep Islamic Corporate Social Responsibility 

(ICSR) 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah 

suatu konsep yang berkembang. Tidak terdapat 

definisi standar dan seperangkat khusus yang diakui 

                                                             
43Agus Solikhin and Tona Aurora Lubis, Kinerja Perusahaan: Tinjauan 

Reputasi Perusahaan Dan CSR (Jambi: Salim Media Indonesia, 2019). 
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sepenuhnya oleh pihak-pihak terkait. Secara 

konseptual, tanggung jawab sosial perusahaan juga 

bersilangan dan sering dipertukarkan dengan frasa 

lain, tanggung jawab perusahaan, keberlanjutan 

perusahaan, kewarganegaraan perusahaan dan 

manajemen perusahaan.
44

 

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan 

dalam Islam bersumber dari Al-Qur‘an dan Hadits. 

Al-Qur‘an selalu menghubungkan kesuksesan bisnis 

dengan pertumbuhan ekonomi, yang dipengaruhi 

oleh moral pengusaha yang menjalankan bisnis. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-

Isra 17:35. 

 

ِى   ْٛ ْسزَمِ ًُ ا ثِبْنمِْسطَبِط اْن ْٕ ِصَُ َٔ َْٛم اَِراِكْهزُْى  فُٕا اْنَك ْٔ اَ نَِك ر    َٔ

ْٚلً  ِٔ ٍُ رَؤْ اَْحَس َّٔ ٌْٛش  ﴾۳ٖ﴿َخ

 

“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar 

dan timbanglah dengan timbangan yang benar. 

Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. 

(Al-Isra‟/17:35).45 

Makna dari ayat di atas mengatur kegiatan 

ekonomi masyarakat dan melengkapi takaran sesuai 

porsinya. Jangan mengurangi takaran untuk orang 

lain atau menambah takaran untuk diri sendiri. Dan 

itulah hal yang paling baik untuk kehidupan dunia 

dan akhirat kelak. 

Islamic Corporate Social Responsibility 

(ICSR) melibatkan tanggung jawab kemitraan antara 

pemerintah, lembaga, sumber daya masyarakat dan 

masyarakat lokal. Kemitraan ini tidak pasif atau 

                                                             
44Edi Suharto, ―CSR Dan Condev: Investasi Kreatif Perusahaan Di Era 

Globalisasi‖ (Bandung: Alfabeta, 2010), 3. 
45Arham, ‗Mushaf Ash-Sahib....', p. 285. 
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statis. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab 

sosial bersama antar pemangku kepentingan.
46

 

Ketika berbicara tentang industri, Islam juga 

memiliki konsep dasar ekonomi Islam. Ajaran Islam 

memiliki tiga pilar, yaitu sebagai berikut:
47

 

1) Aqidah yang merupakan bagian dari ajaran 

Islam menetapkan keyakinan akan keberadaan 

dan kekuasaan Allah. Oleh karena itu ketika 

melakukan berbagai aktivitas di bumi itu 

harus menjadi keyakinan umat Islam untuk 

mendapatkan keridhaan Allah.  

2) Syariah sebagai bagian dari ajaran Islam, 

mengatur kehidupan umat Islam dalam bidang 

ibadah dan muamalah yang merupakan 

realisasi keyakinan terhadap aqidah.  

3) Akhlaq adalah perilaku dan kepribadiannya 

membentuk dirinya sebagai seorang muslim 

yang taat sesuai syariat serta aqidah yang 

menjadi standar hidupnya sehingga memiliki 

akhlaqul karimah.  

Mengenai perekonomian nasional yang 

dipegang dengan prinsip solidaritas, dalam hal ini 

sejalan dengan apa yang difirmankan Allah SWT 

dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 : 

ٍَ ا  ٚ    ْٚ َٓبانَِّز اَشَع  بَُّٚ ْٕ االَرُِحهُّ ْٕ ِ َيُُ
َشاْنَحَشاَو بئُِشللّا  ْٓ الَانشَّ َٔ  

الَاْنمََل   الَ  َٔ َٔ ِْٓى آ  ئَِذ ثِّ ٍْ سَّ ٌَ َفْعلًيِّ ْٕ َْٚجزَغُ َْٛذ اْنَحَشاَو  ٍَ اْنجَ ْٛ يِّ

اًَب   َٕ ِسْظ اَِراَحهَْهُذ فَبْصطَبدُ  َٔ ا  َٔ َْٚجِشَيَُُّكْى َشَُب   ْٔ الَ َٔ ٌْ ٍو اَ ْٕ ٌُ لَ

ا ۘ ْٔ ٌْ رَْعزَُذ ْسِجِذاْنَحَشاِو اَ ًَ ٍِ اْن ُكْى َع ْٔ اَعهَٗ َصذُّ ْٕ َُ َٔ رَعَب َٔ

  ٕ انزَّْم َٔ ٌَ ۖ ٖ ۖاْنجِشِّ ا َٔ اْنعُْذ َٔ َعَهٗ ااِلْثِى  ْٕ َُ َٔ الَرََعب َٔ  َ ارَّمُٕا للّا  َٔ    َ ٌَّ للّا   اِ

ُْٚذ اْنِعمَبِة   ﴾ٕ﴿َشِذ

                                                             
46Ida Andria, ―Pengaruh Zakat Perbankan Dan Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia 

Periode 2016-2019‖ (UIN Ar-Raniry, 2020), 46, 

http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919. 
47Amir Mahmud, ―Bank Syari‘ah Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris Di 

Indonesia‖ (Jakarta: Erlangga, 2010), 24. 
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“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah 

kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan 

jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan 

haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan 

kurban) dan qala‟id (hewan-hewan kurban yang 

diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu 

orang-orang yang mengunjungi Baitul haram; 

mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. 

Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, 

maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai 

kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka 

menghalang-halangimu dari Masjidil haram, 

mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada 

mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, 

Allah sangat berat siksaan-Nya. (Al-Ma‟idah/5:2).48 

Ayat tersebut menjelaskan mengenai soal 

tolong-menolong yang menunjukkan bahwa dengan 

menggunakan prinsip berwawasan lingkungan 

masyarakat dapat memperhatikan lingkungan sekitar 

dalam rangka tanggung jawab sosial perusahaan. 

Oleh karena itu, dalam konteks filosofi keberadaan 

CSR memiliki tujuan yang sangat baik yaitu 

memberikan atau menciptakan beberapa hal yang 

berorientasi pada keadilan termasuk keadilan sosial 

dan keadilan lingkungan. 

Jika mengacu pada ajaran Islam, dasar 

pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada 

hakikatnya adalah kekayaan tidak boleh 

diakumulasikan pada kelompok tertentu.
49

 Karena 

                                                             
48Arham, ‗Mushaf Ash-Sahib...', p. 106. 
49Joko Prastowo and Miftahul Huda, ―Corporate Social Responsibility 

Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis‖ (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011), 72–73. 
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Islam sangat mengutuk penumpukan harta tanpa 

memperdulikan orang lain. Oleh karena itu, dalam 

hal ini Allah SWT memperingatkan manusia dalam 

Al-Qur‘an surah Al-Humazah ayat 1-4 : 

 

َضٍح ۙ ًَ ٌْٚم نُِّكمِّ ُْ ِ ۙ ا   ﴾ٔ﴿َٔ َد َعذَّ َّٔ َع َيب الً  ًَ ْ٘ َج ّ    ﴾ٕ﴿نَِّز ٌَّ َيب نَ  َْٚحَسُت اَ

 ۚ ِ َ  ﴾ٖ﴿اَْخهَذ ِخ َۖكلَّ نَُٛج  ًَ ٌَّ فِٗ اْنُحطَ  ﴾ٗ﴿َز

“Celakalah setiap pengumpat lagi pencela. Yang 

mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. 

Dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat 

mengekalkannya. Sekali-kali tidak! Pasti dia akan 

dilemparkan ke dalam (neraka) Hutamah. (Al-

Humazah 1-4).50
 

Ayat di atas menjelaskan bahwa 

menumpukkan dan menghitung-hitung harta yang 

akan membuat dirinya kikir dan tidak mau 

menafkahkannya di jalan Allah SWT. 

Selanjutnya, ada tiga bentuk program terkait 

tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia, 

yaitu: 

1) Public relations  

Upaya menanamkan persepsi positif kepada 

masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan 

perusahaan. 

2) Strategi defensif 

Upaya perusahaan untuk mempertahankan diri 

dari persepsi negatif masyarakat yang 

tertanam dalam aktivitas perusahaan 

seringkali merupakan respon terhadap 

serangan persepsi negatif masyarakat. Upaya 

CSR adalah megubah asumsi yang telah 

dirumuskan dngan menggantinya dengan 

asumsi baru yang positif.  

 

                                                             
50Arham, ‗Mushaf Ash-Sahib...', p. 601. 
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3) Kegiatan dari visi perusahaan 

Melaksanakan program atau kegiatan 

perusahaan yang berbeda dengan hasil 

perusahaan itu sendiri, disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat sekitar perusahaan.
51

 

 

d. Corporate Social Responsibility (CSR) dalam 

perspektif Islam 

Dalam perspektif Islam, tanggung jawab 

sosial perusahaan merupakan hasil yang melekat 

pada ajaran Islam itu sendiri. Tujuan hukum Islam 

(maqashid syariah) adalah mengupayakan maslahat, 

bukan hanya mengejar keuntungan. Kegiatan 

ekonomi dan bisnis Islam didasarkan pada doktrin 

tauhid, keseimbangan dan akuntabilitas. Ajaran ini 

harus diterapkan dalam semua transaksi ekonomi 

dan komersial. Hal ini akan membawa pengaruh 

terhadap keseimbangan dan tanggung jawab antara 

jiwa dan raga, antara individu dengan keluarga, 

antara individu dengan masyarakat dan antara 

masyarakat yang satu dengan masyarakat lain.
52

 

Pada hakekatnya Corporate Social 

Responsibility (CSR) dalam Islam sama dengan 

tanggung jawab sosial perusahaan setiap umat 

muslim, yaitu melakukan hal yang benar dan 

melarang atau menentang hal yang salah. Pengertian 

benar (al-haq) dan salah (al-bathil) dapat dijelaskan 

sebagai dua hal yang tumpang tindih. Benar (haq) 

mengacu pada segala sesuatu yang diperbolehkan 

atau dianjurkan (halal) dan salah (bathil) mengacu 

                                                             
51Naning Fatmawatie, ‗Tanggung Jawab Sosial Perusahaan‘ (Jawa Timur: 

STAIN Kediri Press, 2017), p. 38. 
52Cindy Widya Astuti, ―Pengaruh Alokasi Dana Zakat Dan Corporate Social 

Responsibility Terhadap Return On Assets Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia‖ 

(Surakarta: Disertasi Program Doktor Ekonomi dan Bisnis IAIN, 2017), 29. 
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pada segala sesuatu yang tidak diperbolehkan atau 

tidak dianjurkan (haram).
53

 

Islamic Corporate Social Responsibility 

(ICSR) harus memenuhi beberapa unsur yang 

menjadikannya sesuatu hak yang detail, sehingga 

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) 

dapat dibedakan dengan Corporate Social 

Responsibility (CSR) secara umum seperti: al adl, al 

ihsan, manfaat dan amanah. Mengenai unsur 

pertama al adl, Islam mengharamkan segala sesuatu 

yang di dalamnya ada ketidakadilan dan hubungan 

bisnis yang mewajibkan hubungan bisnis yang 

membutuhkan kinerja yang adil sesuai dengan 

kontrak dan perjanjian bisnis. Inti dari keseimbangan 

atau keadilan dalam bisnis bahwa perusahaan dapat 

menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Islam 

menuntut keadilan dalam aktivitas dunia usaha. Di 

mana hal ini diarahkan pada hak orang lain, hak 

lingkungan sosial dan hak alam semesta. Oleh 

karena itu, keadilan atau keseimbangan antara alam 

dan masyarakat harus dijaga bersama dengan 

kegiatan operasi bisnis.
54

 Sebagaimana dalam firman 

Allah SWT dalam Al-Qur‘an surah Hud (11) : 85: 

 

  ٚ الَ رَْجَخُسٕاانَُّبَط َٔ َٔ ٌَ ثِبْنمِْسِػ  َْٛضا ًِ اْن َٔ ْكَٛبَل  ًِ ااْن ْٕ فُ ْٔ ِو اَ ْٕ مَ

الَ  َٔ ٍَ اَْشِٛآَءُْْى  ْٚ ﴾۵۳﴿رَْعثَٕافِٗ ااْلَْسِض ُيْفِسِذ   

“Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan 

dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia 

akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat 

kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!” 

(Hud/11:85)55 

                                                             
53Sayid Farook, ―On Corporate Social Responsibility of Islamic Financial 

Institutions‖ (Islamic Economic Studies, 2007), 3. 
54Muhammad Djakfar, ―Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam‖ (Malang: 

UIN Malang Press, 2007), 45. 
55Arham, ‗Mushaf Ash-Shahib...', p. 231. 
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Maksud dari ayat di atas adalah genapkanlah 

takaran dengan adil, jangan merugikan manusia 

dengan mengurangi hak-hak mereka, hal itu yang 

membuat manusia melakukan kejahatan. Di mana 

Islam melarang segala bentuk yang berkaitan dengan 

penipuan yang dapat merugikan orang lain. 

Islam juga memerintahkan dan menganjurkan 

berbuat baik (al ihsan) bagi manusia agar perbuatan 

yang dilakukan manusia dapat menambah nilai dan 

meningkatkan derajat manusia, baik secara individu 

maupun kelompok. Ketika individu atau kelompok 

memberikan kontribusi dalam semangat beribadah 

dan bertindak karena Allah SWT, mereka akan 

memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan 

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam hal 

kebaikan. Ihsan adalah melakukan perbuatan baik 

dan tidak memiliki kewajiban khusus. Dalam hal 

bisnis berdasarkan ihsan dimaksudkan sebagai 

proses niat baik, sikap dan perilaku, transaksi yang 

baik dan berupaya memberikan manfaat lebih 

kepada pemangku kepentingan.
56

 Sebagaimana 

dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-

Qur‘an surah Al-Baqarah (2) : 195 : 

 

 ِ
ِْٛم لّل  ْٙ َسجِ افِ ْٕ َْفِمُ اَ هَُكِخ َۛٔ ْٓ ُْٚكْى اِنَٗ انزَّ ِْٚذ َ اثِب ْٕ الَرُْهمُ َٔ   ۛ ٍُ اَْحِس َٔ 

 َ
ٌَّ للّا  ٍَ اِ ْٛ ْحِسُِ ًُ ﴾۹۳ٔ﴿ ُِٚحتُّ اْن  

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan 

janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam 

kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat 

baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang 

yang berbuat baik”. (Al-Baqarah/2:195).57 

Konsep ihsan di atas harus memenuhi unsur 

kemaslahatan, kesejahteraan masyarakat baik 

                                                             
56Muhammad Djakfar, ‗Etika Bisnis Dalam...'. p. 45–46. 
57Arham, ‗Mushaf Ash-Sahib..', p. 30. 
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internal maupun eksternal perusahaan. Konsep 

kepentingan dalam tanggung jawab sosial 

perusahaan tidak hanya kegiatan ekonomi. 

Perusahaan harus memberikan manfaat yang lebih 

luas daripada statis, seperti manfaat yang terkait 

dengan berbagai aspek sosial yaitu pendidikan, 

kesehatan, pemberdayaan masyarakat yang 

terpinggirkan dan perlindungan lingkungan.
58

 

Selanjutnya adalah amanah. Amanah adalah 

semacam niat dan itikad yang perlu 

mempertimbangkan pengelolaan sumber daya (alam 

dan manusia) serta pengelolaan secara makro. 

Perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab 

sosial perusahaan harus memahami dan menjaga 

kepercayaan masyarakat. Kepercayaan pada 

perusahaan dapat dicapai melalui pelaporan yang 

transparan dan jujur kepada orang-orang yang 

berkualitas. Selain itu amanah dalam perpajakan dan 

pembayaran gaji karyawan.
59

 Sebagaimana 

dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-

Qur‘an surah An-Nisa (4) : 58: 

 

 َ
ٌَّ للّا  ٔاااْلَ ي  اِ ٌْ رَُددُّ َٓب ِۙذ اِن   ُ   َٚؤُْيُشُكْى اَ هِ ْْ ٍَ  ٗ اَ ْٛ زُْى ثَ ًْ اَِرا َحَك َٔ

ا ثِبْنَعْذِل   ْٕ ًُ ٌْ رَْحُك َ  انَُّبِط اَ
ٌَّ للّا  ّ    َِعِ اِ ب َِٚعظُُكْى ثِ ًَّ  َ

ٌَّ للّا  ٌَ اِ  َكب

 َ ًْٛعب ث  ًِ ًْٛشا َس ﴾۳۵﴿ِص  

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya dan 

apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia 

hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. 

Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi 

pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha 

Mendengar, Maha Melihat”. (An-Nisa‟/4:58).60 

                                                             
58Muhammad Djakfar, ‗Etika Bisnis Dalam ...‘, p. 47. 
59Ibid.p. 45-46. 
60Arham, ‗Mushaf Ash-Sahib...', p. 87. 
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Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah 

memerintahkan manusia untuk selalu 

menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak 

menerimanya secara sempurna dan tepat waktu. 

Tidak diperbolehkan melakukan kecurangan dalam 

menentukan keputusan hukum dan berlaku adil. 

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha 

Melihat segala sesuatu dimuka bumi ini. 

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam 

pandangan Islam berasal dari prinsip-prinsip inti Al-

Qur‘an dan Hadits. Prinsip-prinsip pelaksanaan 

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) 

adalah: 

1) Prinsip Tauhid 

Landasan utama dari agama Islam yaitu 

meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah 

SWT. Setiap aspek kehidupan harus 

mempercayai hal ini. Oleh karena itu, semua 

kegiatan seperti kegiatan ekonomi, politik, 

sosial dan budaya harus menggunakan Allah 

SWT sebagai tujuan utama.
61

 Hal ini 

dijelaskan Firman Allah dalam Al-Qur‘an 

surah Al-An‘am (6) 162-163: 

 

 ِ
ًْ ََلّٰ ًْ َوَمْحٍَا َي َوَمَماتِ ًْ َووُُسِك الَ تِ  َز ِ  قُْم اِنَّ صَّ

ٍَْه  ٌَْك نَه    ﴾٢ٕٔ﴿اْنَعهَِم ُل َوبِرٰ  الََشِس نَِك اُِمْسُت َواَوَاْ اَوَّ

ٍَْه  ﴾٢ٖٔ﴿اْنُمْسهِِم  

162. “Katakanlah (Muhammad), 

“Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku 

dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan 

seluruh alam, 163.  Tidak ada sekutu bagi-

Nya; dan demikianlah yang diperintahkan 

kepadaku dan aku adalah orang yang 

                                                             
61Muhammad Yasir Yusuf, ‗Islamic Corporate Social ...‘, p. 58. 
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pertama-tama berserah diri (muslim).” (Al-

An‟am/6:162-163).62 

Ayat Al-Qur‘an di atas menjelaskan 

bahwa inti ajaran tauhid adalah berserah diri 

dan mengabdikan hidup pada kehendak Allah 

SWT. Kehendak Allah SWT merupakan 

sumber nilai dan tujuan umat manusia untuk 

memperoleh kebahagiaan Allah SWT, inilah 

yang disebut Iman. 

Selain itu, manusia diciptakan memiliki 

naluri keagamaan sebagaimana firman Allah 

dalam Al-Qur‘an surah Ar-Rum (30) : 30.  

ْٛفًب  فَ  ٍَ َحُِ ْٚ ََٓك نِذِّ ْج َٔ ِ  بَلُِى 
ْٙ فَطََش انَُّبَط فِْطَشَد للّا   انَّزِ

َٓب   ْٛ ِ  َعهَ
َْٚم نَِخْهِك للّا  ٍُ اْنمَُِّٛى ۙ ر     الَ رَْجِذ ْٚ ن   نَِك انذِّ َٔ ٍَّ ِك

ٌَ ۙاَْكثََش انَُّب  ْٕ ًُ ﴾ٖٓ﴿ِط الََْٚعهَ  

‖Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus 

kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah 

disebabkan Dia telah menciptakan manusia 

menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan 

pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang 

lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak 

mengetahui”. (Ar-Rum 30 : 30 ).63 

Keyakinan dalam Islam sangat penting 

untuk kesejahteraan manusia. Kepercayaan 

kepada Allah memberikan dasar yang tepat 

untuk hubungan dengan orang lain, 

memungkinkan manusia untuk bertindak 

dengan cara yang penuh hormat dan 

perhatian. Keyakinan kepada Allah juga 

menyediakan moral yang diperlukan dalam 

alokasi dan distribusi sumber daya 

berdasarkan persaudaraan dan keadilan sosial 

ekonomi. Selain itu, iman dan Islam adalah 

                                                             
62Arham, ‗Mushaf Ash-Sahib...', p. 150. 
63Ibid.p. 407. 
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kekuatan pendorong untuk memenuhi 

kebutuhan dan distribusi kekayaan yang 

adil.
64

 Oleh karena itu setiap pelaksanaan 

harus didorong dengan harapan keridhaan 

Allah SWT, jika Allah SWT ingin 

memperluas rezeki hamba-Nya maka tidak 

ada yang bisa menghentikannya. 

Dengan pemahaman dan keyakinan 

nilai-nilai tauhid, seseorang tidak hanya akan 

meningkatkan kesabaran, kekuatan dan 

keberanian, tetapi juga menghilangkan rasa 

takut, lemah dan cemas. Dia akan 

menyingkirkan kesulitan, keserakahan dan 

kekikiran kehidupan duniawi. Dengan 

keyakinan dan kesadaran seperti ini, dia akan 

menerima kemuliaan dan kedermawanan.
65

 

2) Prinsip Khalifah  

Prinsip khalifah secara langsung 

diturunkan dari prinsip tauhid. Menjelaskan 

tujuan dan perilaku manusia sebagai bagian 

dari iman (keyakinan) untuk mengatur 

tanggung jawab sosial dan keadilan. Selain 

menaati Allah SWT, manusia juga harus 

melaksanakan ibadah-ibadah umum lainnya 

segala kegiatan yang mendatangkan potensi 

manusia dari alam semesta, menurut syarat-

syarat tertentu memiliki niat yang benar dan 

harus memastikan bahwa perilakunya 

diperbolehkan oleh syariat Islam.
66

 

Kata ―khalifah‖ berarti wakil Allah 

dimuka bumi. Sebagai khalifah, manusia 

diberi amanah untuk mengelola lingkungan, 

                                                             
64Muhammad Umer Chapra, ―Islam and The Economic Challenge‖ (Riyadh: 

International Islamic Publishing House, 1992), 203. 
65Muhammad Yasir Yusuf, ‗Islamic Corporate Social...‘, p. 59. 
66Mohammed, ―Corporate Social Responsibility in Islam,‖ n.d., 109. 
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yang melibatkan hubungan antara manusia 

dengan sesamanya dan hubungan antara 

manusia dengan ciptaan Allah termasuk 

hewan, tumbuhan dan lingkungan. Di antara 

semua ciptaan yang diciptakan Allah, manusia 

memiliki kedudukan yang paling tinggi oleh 

karena itu manusia dipilih oleh Allah sebagai 

pemimpin dimuka bumi.
67

 Hal ini sejalan 

dengan firman Allah dalam Al-Qur‘an surah 

Al-An‘am (6) : 165: 

ْ٘ َجَعهَُكْى َجه    انَِّز َٕ ُْ َق َٔ ْٕ َسفََع ثَْعَعُكْى فَ َٔ ئَِف ااْلَْسِض 

ُكْى   ثَْعٍط َدَسج   َٕ َْجهُ ُْٚع اْنِعمَبِة ۖ ٍذ نِّٛ ٌَّ َسثََّك َسِش ّ   اِ َّ اَِ َٔ 

ٌْٛى  ِح ٌسسَّ ْٕ ﴾۳ٙٔ﴿نََغفُ  

165. “Dialah yang menjadikan kamu sebagai 

khalifah-khalifah di bumi dan Dia 

meninggikan sebagian kamu beberapa derajat 

atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu 

atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. 

Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat 

hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Al-

An‟am/6:165).68
 

Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan 

manusia memerintah bumi adalah untuk 

generasi yang akan datang. Artinya, 

kelanjutan tugas khalifah tidak terbatas pada 

satu generasi, tetapi juga bertanggung jawab 

kepada generasi berikutnya untuk 

menciptakan kehidupan yang harmonis.
69

 

Status Corporate Social Responsibility 

(CSR) dalam Islam adalah salah satu tugas 

                                                             
67Abu A‘la Al Mawdudi, ―The Islamic Way of Life‖ (Delhi: Markazi 

Maktaba Islami, 1986), 16. 
68Arham, ‗Mushaf Ash-Sahib...', p. 150. 
69Mohammed, 'Corporate Social Responsibility...', p. 109. 
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penting umat manusia dan itu adalah perintah 

Allah. Corporate Social Responsibility (CSR) 

disatu sisi adalah ketaatan kepada Allah dan 

disisi lain bertindak sebagai khalifah Allah 

dibumi yang memikul tanggung jawab 

manusia. Oleh karena itu, mereka yang 

dianugerahi keutamaan, keberuntungan dan 

derajat yang lebih tinggi oleh Allah memiliki 

kewajiban untuk membantu orang lain 

mengurangi beban mereka yang kurang 

mampu dan lemah. Selain itu pada aspek 

moral dalam bisnis sebagaimana sabda 

Rasulullah dalam Hadits yang diriwayatkan 

oleh Malik Ibn Annas yaitu: 

 

“Seorang buruh/pekerja (lelaki atau 

perempuan) berhak paling sedikit 

memperoleh makanan dan pakaian yang baik 

dengan ukurannya yang layak dan tidak 

dibebani dengan pekerjaan yang di luar batas 

kemampuannya.” (HR.Malik,795-980).70
 

Artinya perusahaan harus 

mendistribusikan hartanya kepada yang 

berhak menerima lewat tanggung jawab sosial 

perusahaan ini. Selain itu Rasulullah bersabda 

dalam hadits yang diriwayatkan oleh Salman 

bin Amir: 

“Sedekah atas orang miskin itu 

adalah sedekah. Dan sedekah atas kaum 

kebarat mempunyai dua kepentingan,yaitu 

sedekah yang berpahala dan menghubungkan 

tali persaudaraan.” (HR. Tirmizi, Hadis No. 

653)71 

                                                             
70Satria Sukananda, ―Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui 

Pendekatan Filsafat Hukum Islam,‖ I. FX Renaissance 4, no. 2 (2019): 399. 
71Ibid.p. 401. 
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3) Prinsip Keadilan  

Keadilan merupakan Sunnah kauniyyah 

(Hukum Allah) menciptakan langit dan bumi. 

Peradaban tidak boleh dikembangkan dan 

pembangunan tidak boleh dilakukan di bawah 

naungan keadilan. Tanpa stabilitas dalam 

negara, kekuasaan tidak dapat berfungsi 

kecuali ada keadilan. Allah SWT yang 

menurunkan kitab-kitab dan memberikan 

petunjuk kepada para rasul agar manusia 

dapat bertindak adil dan memutuskan perkara 

dengan adil. Hukum Islam bertujuan  untuk 

membangun masyarakat yang adil bagi 

seluruh umat manusia, baik penguasa atau 

maupun rakyat dan muslim atau non 

muslim.
72

 Sebagaimana firman Allah dalam 

Al-Qur‘an surah An-Nisa (4) : 58: 

 َ
ٌَّ للّا  ٔاااْلَي  اِ ٌْ رَُددُّ َٓب ۙ ِذ اِن   ُ   َٚؤُْيُشُكْى اَ هِ ْْ زُْى  ٗ اَ ًْ اَِرا َحَك َٔ

ا ثِب ْنَعْذِل   ْٕ ًُ ٌْ رَْحُك ٍَ انَُّبِط اَ ْٛ َ   ثَ
ٌَّ للّا  ّ   اِ بَِٚعظُُكْى ثِ ًَّ   َِِع

 َ
ٌَّ للّا  َ اِ ًْٛعبث  ًِ ٌَ َس ًْٛشا  َكب ﴾۳۵﴿ِص  

58. “Sungguh, Allah menyuruhmu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya dan apabila kamu menetapkan 

hukum di antara manusia hendaknya kamu 

menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah 

sebaik-baik yang memberi pengajaran 

kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, 

Maha Melihat”. (An-Nisa‟/4:58).
73

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah 

SWT memerintahkan manusia untuk berlaku 

adil ketika membuat hukum antar manusia. 

Jika seseorang membuat hukum yang tidak 

adil antar manusia maka kehidupan manusia 

                                                             
72Yusuf, ―Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR).‖p. 63. 
73Arham, ‗Mushaf Ash-Sahib..‘ p.87. 
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akan menjadi cacat dan akan terjadi 

diskriminasi.  

Manusia memiliki kelebihan 

dibandingkan makhluk lain, manusia dapat 

memikirkan dan mengembangkan hidupnya, 

mereka menghadapi masa depan dengan 

penuh harapan dan berusaha memenuhi 

kebutuhan mereka sendiri melalui pekerjaan 

yang produktif. Setiap orang dalam usaha 

produktif untuk menghasilkan sesuatu baik 

yang terlibat maupun tidak harus bertindak 

atau berlaku adil. Kuncinya adalah mematuhi 

semua hukum dan peraturan yang berlaku 

dibidang bisnis atau ekonomi serta harus 

mematuhi peraturan pemerintah dan peraturan 

agama. 

Di antara komitmen Islam yang unik 

untuk menciptakan keadilan ekonomi dan 

sosial, Islam menekankan distribusi 

pendapatan dan kekayaan yang adil sehingga 

setiap orang diwajibkan sesuai dengan ajaran 

Islam dan menikmati standar hidup yang 

manusiawi dan mulia sesuai dengan martabat 

manusia.
74

 Distribusi pendapatan dan 

kekayaan yang adil dalam konsep keadilan 

ekonomi Islam tidak berarti bahwa setiap 

orang wajib menerima tingkat upah yang 

sama. Islam mentolerir bahwa ketimpangan 

pendapatan sama dengan kemampuan setiap 

orang. Hal ini dikarenakan kemampuan setiap 

orang untuk berkreasi tidak sama. Karena 

kapasitas produktif setiap orang berbeda, 

Islam telah menciptakan mekanismenya 

sendiri untuk menciptakan pemerataan 

                                                             
74Ibid. 64. 
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pendapatan dan kekayaan melalui zakat, 

sedekah, wakaf, infaq dan hibah. Hal ini 

merupakan instrumen yang digunakan Islam 

untuk menekankan orang kaya dan meminta 

mereka untuk memperlakukan kekayaan yang 

dipercayakan oleh Allah SWT kepada mereka 

secara adil.  

4) Prinsip Ukhuwwah 

Dalam masyarakat Islam, ukhuwwah 

islamiyyah merupakan hal yang sangat 

penting dan mendasar. Hal ini merupakan 

salah satu standar keimanan yang hakiki. 

Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, hal 

pertama yang dilakukannya adalah al-

muakhah (mempersaudarakan) yaitu Kaum 

Muhajirin  dengan atau Kaum Anshar. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam masyarakat 

muslim sangat menjunjung tinggi adanya 

nilai-nilai persaudaraan di antara manusia.
75

 

Selain itu Islam juga mengatur persaudaraan 

dalam perbedaan sebagaimana firman Allah 

dalam QS Al-Hujurat (49:13) : 

 

ُكْى   ُ َجَعْه َٔ  ٗ
َْث  اُ َّٔ ٍْ َرَكٍش  ُكْى يِّ  ُ َٓب انَُّبُط اََِّب َخهَْم ٚ  بَُّٚ

 ِ
َُْذ للّا  ٌَّ اَْكَشَيُكْى ِع ا ۚ اِ ْٕ لَجَۤبى َِم نِزََعبَسفُ َّٔ ثًب  ْٕ ُشعُ

ٌْٛش﴿  ٌْٛى َخجِ َ َعهِ
ٌَّ للّا  ىُكْى  اِ  ﴾ٖٔاَْرم 

 

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah 

menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan, kemudian Kami jadikan 

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 

agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya 

yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah 

ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, 

                                                             
75Yusuf, ―Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR).‖p. 66. 
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Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”.  (Al-

Hujurat/49:13).76 

Makna persaudaraan juga merupakan 

makna prinsip khalifah. Karena setiap orang 

adalah khalifah, maka tidak ada keistimewaan 

bagi orang tertentu atau anggota dari ras 

tertentu. Hal ini adalah kesetaraan sosial, 

martabat semua orang baik kulit putih atau 

hitam, tinggi atau rendah bukahlah faktor 

utama karena hal utama ajaran Islam adalah 

iman. Kriteria yang menentukan kualitas 

seseorang bukanlah ras, keluarga atau 

kekayaan tetapi karakter dan kepedulian sosial 

di mana ini adalah cerminan dari iman.
77

 

Mencintai sesama umat muslim dan 

persaudaraan adalah perilaku yang sangat 

mulia dan penting. Allah SWT menyatakan 

bahwa persaudaraan adalah esensi kehidupan 

orang-orang beriman dikehidupan ini dan 

dikehidupan yang akan datang. Sebagaimana 

firman Allah dalam Al-Qur‘an surah al-Hijr 

[15] : 47: 

ٗ ُسُشٍس  اًَب َعه  َٕ ٍْ ِغمٍّ اِْخ ِْْى يِّ ِس ْٔ ْٙ ُصُذ َََضْعَُب َيب فِ َٔ

﴿ ٍَ ْٛ جِهِ زَم   ﴾ ٤ٗيُّ

 

47. “Dan Kami lenyapkan segala rasa 

dendam yang ada dalam hati mereka; mereka 

merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan 

di atas dipan-dipan”. (Al-Hijr/15:47).78 

Persaudaraan yang terjalin antara 

orang-orang mukmin didasarkan pada iman 

dan akidah. Inilah persaudaraan yang dibentuk 

                                                             
76Arham, ‗Mushaf Ash-Sahib...', p. 517. 
77Muhammad Umer Chapra, ‗Islam and The...‘, p. 206. 
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oleh Allah SWT, di mana hubungan ini yang 

paling kuat. Persaudaraan antar mukmin 

adalah persaudaraan yang paling berharga dan 

merupakan hubungan paling mulia yang dapat 

dibangun antar manusia.
79

 

5) Prinsip Mewujudkan Maslahah 

Tujuan syariat adalah untuk bertahan 

dan membela kebenaran dan menolak 

mafsadah (keburukan). Hal ini sesuai dengan 

tujuan diutusnya para rasul ke dunia ini yaitu 

membawa rahmat bagi dunia. Sebagaimana 

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur‘an surah 

Al-Anbiya‘[21] 107: 

 

﴿ ٍَ ْٛ ًِ هَ خً نِّْهع  ًَ َك ااِلَّ َسْح  ُ َيب  اَْسَسْه َٔٔٓ٤ ﴾ 

 

107.  “Dan Kami tidak mengutus engkau 

(Muhammad) melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi seluruh alam.” (Al-

Anbiya‟/21:107).80 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah 

tidak menjadikan Nabi Muhammad SAW 

sebagai rasul, kecuali karena rasulnya menjadi 

rahmat bagi alam semesta. Karena nikmat 

yang Allah berikan kepada alam semesta 

berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW 

yang disebut sebagai Rahmatan Lil-„Alamin. 

Prinsip ini menunjukkan bahwa 

bagaimana Islam sangat memperhatikan 

kepentingan umum daripada kepentingan 

pribadi. Ini memberikan panduan penting 

untuk merumuskan kebijakan dan keputusan 

untuk menghadapi perubahan penting dalam 

                                                             
79Muhammad Yasir Yusuf, ‗Islamic Corporate Social...‘, p. 67. 
80Arham, ‗Mushaf Ash-Sahib..', p. 331. 
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keadilan sosial. Kerangka kerja ini dapat 

digunakan sebagai acuan prinsip-prinsip dasar 

implementasi Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR).
81

 

 

e. Pengungkapan Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR) 

Implementasi CSR membutuhkan 

pengungkapan dan pelaporan. Hal ini adalah sebuah 

pemberitahuan dan komunikasi serta sistem 

akuntabilitas bagi para pemangku kepentingan. Oleh 

karena itu, pengungkapan CSR sangat strategis 

dalam hal meningkatkan opini pemangku 

kepentingan untuk meningkatkan reputasi 

perusahaan secara signifikan.
82

 Ada enam tema 

pengungkapan ICSR yaitu :
83

 

1) Pembiayaan dan investasi  

Item yang termasuk dalam indikator 

investasi dan pembiayaan mengacu pada 

sumber dana untuk kegiatan investasi dan 

pembiayaan yang tidak mengandung faktor 

seperti riba, gharar dan pembiayaan yang 

dilarang dalam Islam serta kebijakan 

organisasi dalam menangani nasabah yang 

bermasalah. 

Konsep dasar dalam item ini adalah 

tauhid, halal dan haram serta wajib. Kegiatan 

yang mengandung riba dilarang dalam Islam, 

                                                             
81Muhammad Yasir Yusuf, ‗Islamic Corporate Social...‘, p. 70–71. 
82Dwi Kartini, ―Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep 

Suistainability Management Dan Implementasi Di Indonesia‖ (Bandung: Cetakan 

Kedua Refika Aditama, 2013), 56. 
83Apip Zanariyatim, Ai Nur Bayinah, and Oni Sahroni, ―Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Umum Syariah Berdasarkan Islamic 
Social Reporting Index (Indeks ISR),‖ Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam 4, no. 1 

(2016): 90, https://doi.org/10.35836/jakis.v4i1.31. 
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sebagaimana ditegaskan Allah dalam Al-

Qur‘an Surat Al-Baqarah ayat 278-279. 

Pembiayaan dan investasi terdiri dari 

beberapa bagian, antara lain sebagai berikut: 

a) Riba (interest-free) 

Riba berasal dari Bahasa Arab yang 

berarti tambahan (Al-Ziyadah), 

berkembang (An-Nuwuw), meningkat 

(Al-Irtifa‟) dan membesar (Al-„Uluw). 

Riba sering diartikan “usury” yang 

artinya ―The act of leding money at an 

axor bitannor illegal rate of interest‖. 

Sementara para ulama fiqh 

mendefinisikan riba sebagai kelebihan 

kekayaan dalam muamalah tanpa 

imbalan apapun.
84

 Riba adalah 

kelebihan dalam muamalah yang tidak 

diperbolehkan dalam Islam. 

b) Gharar (Ketidakpastian) 

Terjadi ketika kedua belah pihak dalam 

transaksi memiliki formasi yang tidak 

lengkap tentang kuantitas, kualitas, 

harga, waktu pengiriman, kontrak, dll. 

contoh transaksi yang bersifat gharar 

adalah transaksi sewa beli karena 

adanya ketidakpastian akad antara para 

pihak. Gharar merupakan sebuah 

transaksi yang tidak ada kepastian 

transaksi dengan informasi barang yang 

tidak jelas. Hal tersebut termasuk hal 

yang dilarang dalam muamalah.
85

 

 

                                                             
84 Citra Indah Merina dan Veriawaty, ―Pengungkapan Indeks Islamic Social 

Reporting Perusahaan Go Publik Yang Listing Di Jakarta Islamic Index,‖ Jurnal 
Ilmiah MBiA 15, no. 1 (2016): 75. 
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c) Zakat 

Zakat adalah kewajiban harta yang 

dimiliki oleh semua umat Islam setelah 

mencapai nisab. Zakat berbeda dengan 

donasi, infaq dan shadaqah. Zakat 

memiliki aturan yang jelas tentang harta 

yang akan diambil alih, batasan harta 

yang harus dikeluarkan zakatnya, 

bagaimana cara perhitungannya dan 

siapa yang dapat memperoleh harta 

zakat itu dengan pengaturan Allah 

SWT.
86

 Zakat adalah harta yang wajib 

dikeluarkan oleh semua umat Islam dan 

diberikan kepada yang berhak  

2) Produk dan jasa 

Item produk dan jasa ISR yang terkait 

dengan masalah lingkungan adalah 

pengungkapan keluhan nasabah. Menurut 

Othman et. al, beberapa aspek yang perlu 

diungkapkan dalam topik ini adalah status 

kehalalan produk yang digunakan dan 

pelayanan pengaduan konsumen.
87

 

a) Status kehalalan produk 

Pentingnya status kehalalan produk 

merupakan kewajiban yang harus 

diungkapkan perusahaan dalam laporan 

tahunan untuk seluruh konsumen 

muslim yang notabene sebagian besar 

masyarakat Indonesia adalah pemeluk 

agama Islam. Status kehalalan suatu 

produk dapat diketahui setelah 

                                                             
86 Ibid 
87 Gustani, ―Islamic Social Reporting (ISR) sebagai Model Pelaporan CSR 

Institusi Bisnis Syariah‖, Gustani.ID, diakses dari: 
https://www.gustani.id/2013/02/indeks-isr-sebagai-model-pelaporan-

csr_16.html?m=1, pada tanggal 12 Juni 2022 pukul 13.24 WIB 
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diperolehnya sertifikat halal produk 

tersebut dari Majelis Ulama Indonesia 

(MUI).
88

 

b) Kualitas dan keamanan suatu produk 

Penting juga bagi perusahaan untuk 

mengungkapkan kualitas produk dan 

keamanan produknya setelah 

dinyatakan halal. Produk yang 

berkualitas tinggi dan aman akan 

meningkatkan kepercayaan dan 

loyalitas konsumen kepada perusahaan. 

Kualitas dan keamanan produk 

perusahaan diilustrasikan oleh ISO 

9000:2000, sertifikat manajemen 

mutu.
89

 

c) Peningkatan jasa 

Selain kualitas dan keamanan produk, 

perusahaan harus meningkatkan jasa. 

Kualitas jasa yang baik akan 

berpengaruh terhadap loyalitas nasabah 

yang dapat meningkatkan reputasi 

perusahaan, karena konsumen menilai 

bahwa perusahaan memperhatikan 

pelayanan terhadap konsumennya. 

3) Staf (karyawan) 

Dalam indeks ISR, segala sesuatu yang 

berhubungan dengan etika, kepercayaan dan 

keadilan. Item indeks ini tetap tidak berubah 

menekankan prinsip-prinsip Islam, seperti 

karakteristik pekerja, pendidikan dan 

pelatihan, kesempatan yang sama, kesehatan 

dan keselamatan kerja, lingkungan kerja dan 

rekrutmen khusus. Hal ini bertujuan untuk 

                                                             
88 Citra Indah Meriana dan Veriawaty, hal. 76-77 
89 Ibid, hal. 77 
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mengetahui apakah karyawan di perusahaan-

perusahaan diperlakukan secara adil dan 

merata.
90

 

Beberapa bidang yang ditambahkan 

Othman antara lain kebijakan kompensasi 

karyawan, kesempatan berkarir yang sama 

bagi semua karyawan (baik pria maupun 

wanita), kesehatan dan keselamatan 

karyawan, partisipasi karyawan dalam 

beberapa kebijakan perusahaan, karyawan 

dari kelompok khusus seperti penyandang 

disabilitas baik fisik atau pengguna narkoba, 

memberikan fasilitas yang memadai waktu 

untuk karyawan atau kegiatan keagamaan. 

Selain itu, Hanifa dan Hudaib telah 

meningkatkan pengungkapan dibeberapa 

bidang, termasuk bentuk imbalan kerja dan 

jumlah karyawan yang dipekerjakan.
91

 

4) Sosial/Masyarakat  

Item ini sangat dekat kaitannya dengan 

konsep tanggung jawab sosial. Item ini 

berfokus pada pengungkapan yang berkaitan 

dengan prinsip-prinsip Islam, seperti amal, 

wakaf, qard hassan dan kegiatan lainnya.  

Haniffa  mengungkapkan bahwa 

konsep dasar yang mendasari tema 

masyakarat yakni ummah, amanah dan ‗adl. 

Konsep tersebut menekankan pentingnya 

berbagi serta saling membantu meringankan 

beban orang lain di masyarakat. Hal ini 

menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung 

                                                             
90 Ibid, hal. 77 
91 Gustani, ―Islamic Social Reporting (ISR) sebagai Model Pelaporan CSR 

Institusi Bisnis Syariah‖, Gustani.ID, diakses dari: 
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https://www.gustani.id/2013/02/indeks-isr-sebagai-model-pelaporan-csr_16.html?m=1


 

 

 
 

60 

tinggi kebutuhan ummah (masyarakat) di atas 

kebutuhan individu. 

Saat beroperasi, perusahaan harus 

mengungkapkan peran perusahaan dalam 

mempromosikan pembangunan ekonomi dan 

mengatasi masalah sosial di komunitas 

perusahaan. Di mana konsep tersebut 

menekankan pada pentingnya berbagi dan 

meringankan beban masyarakat. Islam 

menekankan kepada umatnya untuk saling 

tolong menolong antar sesama. 

Kegiatan lain pada item ini seperti dana 

waqaf, relawan karyawan, beasiswa, 

pemberdayaan kerja bagi siswa tamatan 

sekolah/perguruan tinggi berupa magang atau 

praktek kerja lapangan, kegiatan kepemudaan, 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 

kelas bawah, peduli terhadap anak-anak, 

melakukan kegiatan sosial bantuan/kegiatan 

sosial lainnya, mensponsori berbagai kegiatan 

seperti kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, 

pendidikan, agama, dll.
92

 

5) Lingkungan  

Item ini melibatkan prinsip-prinsip 

yang menekankan keseimbangan, 

kesederhanaan dan tanggung jawab 

melindungi lingkungan. Islam mengajarkan 

umatnya untuk menjaga, melestarikan dan 

menjaga bumi beserta isinya. Dengan kata 

lain, perusahaan harus memelihara dana untuk 

melindungi lingkungan, tidak melakukan 

kegiatan yang merusak lingkungan. 
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Menurut Haniffa, menjaga lingkungan 

sekitar merupakan hal yang penting bagi 

semua makhluk hidup. Konsep dasar ISR 

bertema lingkungan adalah mizan, i‘tikad, 

khilafah dsb. Oleh karena itu, hal-hal yang 

berkaitan dengan penggunaan sumber daya 

dan rencana perlindungan lingkungan harus 

diungkapkan dalam laporan tahunan 

perusahaan. Informasi yang diungkapkan 

dalam tema lingkungan diantaranya adalah 

kampanye go green, konservasi lingkungan, 

perlindungan terhadap flora dan fauna liar 

atau terancam punah, polusi serta perbaikan 

dan pembuatan sarana umum. 

6) Tata kelola perusahaan 

Tata kelola perusahaan adalah item 

terkahir yang diungkapkan dalam indeks ISR, 

yaitu semua pengungkapan yang terkait 

dengan transaksi ilegal. Tambahan dari 

Othman dkk dimana subjek tidak dapat 

dipisahkan dari perusahaan untuk memastikan 

pengawasan syariah perusahaan. Secara 

formal, tata kelola perusahaan yang baik dapat 

didefinisikan sebagai sistem hak, proses dan 

kontrol keseluruhan set di dalam dan di luar 

melebihi pengelolaan badan usaha untuk 

tujuan konservasi kepentingan para pemangku 

kepentingan. Tata kelola perusahaan yang 

baik perbankan syariah memiliki cakupan 

lebih luas, karena mereka wajib mengikuti 

seperangkat aturan karakteristik, yaitu hukum 

syariah dan harapan muslim. 

Informasi yang diungkapkan dalam 

tema tata kelola perusahaan adalah profil dan 

strategi organisasi, struktur organisasi, 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan 
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Komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab Direksi Kelengkapan Tugas dan 

tanggung jawab Komite, pelaksana tugas dan 

tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, 

pelaksana prinsip syariah dalam 

penghimpunan dan penyaluran dana serta 

pelayanan jasa, penanganan benturan 

kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan 

bank, penerapan fungsi audit intern, 

penerapan fungsi audit ekstern, batas 

maksimum penyaluran dana, transparansi 

kondisi keuangan dan non keuangan, 

kebijakan anti pencucian uang dan praktik 

menyimpang lainnya, etika perusahaan. 

f. Tujuan dan fungsi pengungkapan Islamic 

Corporate Social Responsibility (ICSR)  

Tujuan pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan yaitu:
93

 

1) Mengidentifikasi dan mengukur kontribusi 

sosial perusahaan pada setiap periode tidak 

hanya internalisasi biaya sosial dan manfaat 

sosial, tetapi juga dampak eksternalisasi 

tersebut pada kelompok sosial yang berbeda. 

2) Membantu menentukan apakah strategi dan 

praktik perusahaan secara langsung 

mempengaruhi sumber daya dan kekuatan 

individu, komunitas, kelompok sosial dan 

generasi yang ada disatu sisi konsisten dengan 

prioritas sosial disisi lain apresiasi pribadi. 

3) Memberikan informasi terkait elemen sosial 

dalam tujuan perusahaan, kebijakan, rencana, 

kinerja dan kontribusi untuk tujuan sosial 

dengan cara yang terbaik. Meningkatkan 

                                                             
93Andy Porman T, ―Menilai Harga Saham‖ (Jakarta: PT Alex Komputindo, 

2007), 147. 
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keunggulan kompetitif perusahaan dalam 

globalisasi atau perdagangan bebas.  

Sementara itu, fungsi pengungkapan 

Corporate Social Rsponsibilty (CSR) yaitu:
94

 

1) Peringatan kebathilan dan pendusta agama. 

2) Menciptakan interaksi sosial yang harmonis. 

3) Menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. 

4) Sarana mensucikan jiwa. 

5) Menciptakan perkembangan dan kemajuan 

masyarakat. 

g. Perkembangan regulasi Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

Saat ini, pelaksanaan Corporate Social 

Responsibility (CSR) tidak hanya sebagai 

tanggungan sosial yang disebabkan oleh perusahaan 

untuk membayar proses bisnis, tetapi juga tanggung 

jawab sosial yang merupakan kewajiban perusahaan. 

Corporate Social Responsibility (CSR) tampaknya 

ditujukan untuk bersaing meningkatkan nilai dan 

citra perusahaan dimata pasar, yang mengarah pada 

komersialisasi perusahaan. Perkembangan 

Corporate Social Responsibility (CSR) selama lima 

tahun terakhir telah menjadi identik dengan 

perusahaan di berbagai negara, termasuk Indonesia. 

Banyak perusahaan tampaknya berlomba-lomba 

untuk menampilkan diri di acara-acara yang 

berorientasi sosialdan perusahaan berusaha 

membentuk diri sebagai perusahaan yang peduli 

dengan sosial dan lingkungan. 

Ketentuan mengenai Corporate Social 

Responsibility (CSR) dijelaskan dalam Pasal 74 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas. Pasal tersebut menjelaskan 

bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) 

                                                             
94Naning Fatmawatie, ‗Tanggung Jawab Sosial...‘, p. 121–24. 
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berupaya menciptakan hubungan perusahaan yang 

serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, 

nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. 

Paragraf terakhirnya menjelaskan bahwa perusahaan 

yang tidak melaksanakan ketentuan pasal ini akan 

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Corporate Social 

Responsibility (CSR) ini memiliki manfaat yang 

besar. 

Menurut Sayyid Qutb bahwa Islam memiliki 

prinsip tanggung jawab yang seimbang dalam segala 

bentuk dan cakupannya. Antara jiwa dan raga, antara 

individu dengan keluarga, antara individu dengan 

masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. 

Corporate Social Responsibility (CSR) mengacu 

pada kewajiban perusahaan untuk melindungi dan 

memberikan kontribusi kepada masyarakat di mana 

perusahaan beroperasi (Hidayat).
95

 

Pengaturan Corporate Social Responsibility 

(CSR) dibidang sumber daya alam yang kegiatan 

usahanya berkaitan dengan sumber daya alam dapat 

dilihat sebagai tindakan pencegahan untuk 

mencegah terjadinya dampak negatif yang lebih 

besar yang mungkin ditimbulkan oleh perusahaan 

yang bergerak di industri tersebut. Namun disisi lain, 

peraturan tersebut dipandang sebagai diskriminasi 

hukum oleh industri yang mengolah atau 

memanfaatkan sumber daya alam. Oleh karena itu, 

dari perspektif industri, tidak hanya industri yang 

berdampak pada lingkungan dan masyarakat, tetapi 

industri lain yang dituntut untuk melaksanakan 

Corporate Social Responsibility (CSR).96
 

                                                             
95Ibid. p. 109–12. 
96Jumadiah and others, ‗Penerapan Prinsip CSR...‘, p. 65. 
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h. Pendekatan Maslahah dan Maqashid Syariah 

sebagai Prinsip Pelaksanaan Islamic Corporate  

Social Responsibility (ICSR) 

Prinsip penciptaan mashlahah dalam 

pelaksanaan Islamic Corporate Social Responsibility 

(ICSR) bertujuan untuk menjaga dan memelihara 

kepentingan dan menolak mafsadah (hal-hal yang 

tidak baik). Syariat Islam tidak hanya menjadi 

pedoman ibadah, tetapi juga memuat tuntutan dan 

petunjuk bagi seluruh aspek kehidupan, mulai dari 

hal-hal yang dianggap sederhana hingga masalah 

yang sangat kompleks, dari masalah yang bersifat 

pribadi hingga masalah yang bersifat universal. 

Hukum Islam merupakan pedoman bagi seluruh 

aspek kehidupan manusia, seperti aspek ekonomi, 

politik dan sosial yang dapat dirumuskan ketika 

melaksanakan program tanggung jawab sosial 

perusahaan.
97

 

Menurut Na‘imah, konsep hukum maqashid 

syariah yang menjadi dasar pelaksanaan tanggung 

jawab sosial perusahaan berdasarkan prinsip syariah, 

terbagi menjadi tiga kategori, yaitu maqashid ad-

dharuriyyah, al-hajiyyah dan al-tahsiniyah.
98

 

Menurut Yusuf dalam kategori maqashid ad-

dharuriyyah, perusahaan harus menjamin 

kesejahteraan stakeholders, keamanan dan 

kenyamanan dalam bekerja, seperti jaminan 

kesehatan dan keamanan tempat kerja bagi pekerja, 

dengan memberikan kesempatan untuk menghormati 

agama. Keyakinan pemangku kepentingan 

menerapkan keyakinan agama dalam pekerjaan 

                                                             
97 Dicky Soni and Muhtarom, h. 75. 
98 Indah Gita Kartikasari, Rini Rahayu, and Daris Zuraida, ―Analisis 

Efektifitas Implementasi CSR Terhadap Kemaslahatan Stakeholder Perspektif 
Maqashid Syariah Pada Bank Muamalat Cabang Malng,‖ Jurnal Ilmu Administrasi 

Niaga/Bisnis 9, no. 2 (2020): 156. 
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mereka. Mewujudkan hak seluruh pemangku 

kepentingan dari keuntungan dan kategori maqashid 

al-Hajiyyah meliputi standar berupa jaminan 

kesehatan anggota keluarga pekerja, penyesuaian 

upah dan promosi, pelatihan dan peningkatan 

sumber daya manusia untuk menjaga komitmen 

kerja dan pelatihan sosial dan peningkatan sumber 

daya manusia. 

Sementara maqashid Al-Tahsiniyyah meliputi 

kriteria berupa pemberdayaan ekonomi masyarakat 

miskin, kualitas pendidikan masyarakat dan 

pelayanan gratis di masyarakat.
99

 

Piramida maslahah dapat dijadikan sebagai 

kerangka acuan bagi pengelola CSR untuk 

mengembangkan produk Corporate Social 

Responsibility (CSR) bagi pemangku kepentingan. 

Kerangka acuan Corporate Social Responsibility 

(CSR) dilaksanakan berdasarkan tiga fase mashlahah 

yang perlu dilaksanakan. Tahapan pertama adalah 

al-daruriyyah, tahap kedua (al-hajiyyah) dan tahap 

ketiga (al-tahsiniyyah), yang merupakan pencapaian 

paling mendasar dan terpenting yang harus dicapai 

dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility 

(CSR). Ketika tahap pertama (al-daruriyyah) dan 

tahap kedua (al-hajiyyah) tidak boleh dicapai dengan 

sempurna bukan berarti tahap (al-tahainiyyah) 

ditinggalkan. Pencapaian maslahah diusahakan tetap 

diraih walau tidak sempurna. Dalam Islam ketika 

maslahah diusahakan tetap diraih walau tidak 

sempurna. Dalam Islam ketika maslahah tidak dapat 

dicapai dengan sempurna bukan berarti maslahah 

paling rendah ditinggalkan. Maslahah paling rendah 

dapat dicapai selama tidak ada mudharat yang lebih 

                                                             
99 Yusuf, ―Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR). hal. 96‖ 
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besar dan tidak bertentangan dengah syariah 

Islam.
100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Piramida Maslahah dan Corporate 

Social Responsibility (CSR) 

 

Gambar tersebut menjelaskan bahwa 

maslahah dilaksanakan secara menyeluruh artinya, 

pelaksanaan Islamic Corporate Social Responsibility 

(ICSR) dilakukan secara bersamaan melalui program 

yang dirancang dengan tepat sasaran. Kebijakan 

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) 

disesuaikan dengan keadaan sosial dan lingkungan 

yang terjadi disekitar perusahaan. Islamic Corporate 

Social Responsibility (ICSR) dilaksanakan bukan 

hanya memenuhi kewajiban tetapi menjadi solusi 

dalam masalah sosial masyarakat terutama dalam 

perekonomian masyarakat. Pengungkapan Islamic 

Corporate Social Responsibility (ICSR) memberikan 

kesan terhadap lingkungan yang lebih besar guna 

menggerakkan ekonomi masyarakat, dimana 

                                                             
100 Ibid, hal. 97 
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program Islamic Corporate Social Responsibility 

(ICSR) yang tepat memberikan dampak yang positif 

bahkan sebagai salah satu program yang mengurangi 

kemiskinan yang sering terjadi di masyarakat.
101

 

i. Undang-Undang Corporate Social Responsibility 

(CSR) di Indonesia   

Undang-Undang perseroan terbatas yang 

diterapkan pemerintah dalam memberikan gambaran 

bahwa adanya dukungan pemerintah dalam 

penerapan Corporate Social Responsibility (CSR), 

di bawah ini dasar hukum Corporate Social 

Responsibility (CSR) di Indonesia: 

1) Corporate Social Responsibility (CSR) diatur 

secara imperatif dalam Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang 

Perseroan Terbatas yang berbunyi: 

―Tanggung jawab sosial perusahaan dan 

lingkungan adalah komitmen perseroan untuk 

berperan serta dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas 

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, 

baik bagi perseroan sendiri, komunitas 

setempat maupun masyarakat pada 

umumnya.‖ 

2) Undang-Undang perseroan terbatas No. 40 

Tahun 2007 pasal 74: 

a) Perseroan yang menjalankan kegiatan 

usahanya dibidang dan/atau berkaitan 

dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan tanggung jawab sosial 

dan lingkungan. 

b) Tanggung jawab sosial dan lingkungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan kewajiban perseroan yang 

                                                             
101 Ibid, hal. 98 
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dianggarkan dan diperhitungkan 

sebagai biaya perseroan yang 

pelaksanaannya dilakukan dengan 

memperhatikan kapatutan dan 

kewajaran. 

c) Perseroan yang tidak melaksanakan 

kewajiban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

d) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

tanggung jawab sosial dan lingkungan 

diatur dengan peraturan pemerintah. 

3) Undang-Undang perseroan terbatas No. 40 

Tahun 2007 Pasal 66 (2) ayat c mengatur 

bahwa selain penyampaian laporan keuangan, 

perusahaan juga wajib melaporkan 

pelaksanaan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan.  

4) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 

Tentang Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Perseroan Terbatas  Pasal 2 dan 

3: 

Pasal 2: Setiap perseroan selaku subjek 

hukum mempunyai tanggung jawab 

sosial dan lingkungan. 

Pasal 3  

a) 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 peraturan 

perundang-undangan. 
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b) Rencana  kerja tahunan perseroan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat rencana kegiatan dan anggaran 

yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Pasal 7 

―Perseroan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.‖ 

5) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang 

Penanaman Modal pasal 15 bagian b 

berbunyi: 

 ―Yang dimaksud dengan tanggung jawab 

sosial perusahaan adalah tanggung jawab 

yang melekat pada setiap perusahaan 

penanaman modal untuk tetap menciptakan 

hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai 

dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya 

masyarakat setempat.‖ 

5. Reputasi Perusahaan 

a. Pengertian reputasi perusahaan 

Reputasi adalah bagaimana orang lain 

memandang perusahaan, individu, komite atau 

acara. Setiap perusahaan yang memiliki reputasi 

dengan sebanyak orang yang menilainya.
102

 Reputasi 

perusahaan merupakan hasil evaluasi dan 

menggambarkan citra perusahaan dimata 

masyarakat. Reputasi adalah hasil dari citra yang 

dimilikinya, yang terbentuk dari waktu ke waktu dan 

didasarkan pada rencana perusahaan-perusahaan, 

kinerja perusahaan dan cara menangani kegiatan 

dalam perusahaan yang akan meningkatkan citra.  

                                                             
102Johan Arifin and Eke Ayu Wardani, ‗Islamic Corporate Social....‘. 
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Wartick mendefinisikan reputasi perusahaan 

sebagai sekumpulan persepsi stakeholder individu 

tentang bagaimana respon perusahaan dalam 

memenuhi kebutuhan dan harapan banyak 

stakeholder dalam kepentingan perusahaan. Oleh 

karena itu, reputasi perusahaan didasarkan pada 

harapan stakeholder yang berbeda tentang 

kemampuan perusahaan untuk melayani kepentingan 

mereka.
103

 Reputasi perusahaan dikaitkan dengan 

kinerja dan tanggung jawab. Di mana reputasi 

berkaitan erat dengan stakeholder atau masyarakat 

yang memandang dan menafsirkan apa yang 

perusahaan miliki dan apa yang lakukan.  

Reputasi perusahaan sangat penting bagi 

operasional bisnis perusahaan. Indikator 

keberhasilan perusahaan dapat dilihat dari reputasi 

perusahaan dalam menjalankan usahanya. Sementara 

menurut Herbig dan Milewicz, reputasi adalah suatu 

penghargaan yang didapat oleh perusahaan karena 

adanya keunggulan yang ada pada perusahaan 

seperti kemampuan yang dimiliki perusahaan, 

sehinggan perusahaan terus berusaha 

mengembangkan hal-hal yang dibutuhkan 

konsumen. Reputasi menggambarkan posisi 

perusahaan yang lebih unggul dari pesaing. Menurut 

Barney, reputasi sebagai salah satu elemen kunci 

intangible resources yang akan menjadi sumber dari 

penciptaan yang memiliki keunggulan daya saing 

berkelanjutan.
104

 

Menurut O‘Dweyer, ada banyak faktor yang 

mempengaruhi reputasi perusahaan, salah satunya 

adalah corporate social responsibility dan 

pengungkapannya. Berdasarkan teori legitimasi, 

                                                             
103Agus Solikhin and Tona Aurora Lubis, ‗Kinerja Perusahaan....‘, p. 25. 
104Endang Dwi Amperawati, ―Optimalisasi Reputasi Perusahaan Melalui 

Kinerja Layanan Hotel Di Industri Hospitalis,‖ 2021, 1–7. 
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mengambil sikap strategis proaktif terhadap 

stakeholder cenderung menggunakan pengungkapan 

corporate social responsibility sebagai bentuk dialog 

antara perusahaan dengan stakeholder yang 

tujuannya untuk mendapatkan legitimasi atas 

tindakan perusahaan dan mendukung reputasi 

perusahaan yang positif.
105

 

Reputasi yang baik akan berdampak pada 

peningkatan profitabilitas misalnya, meningkatnya 

kepercayaan pelanggan, meningkatkan penjualan. Di 

sisi lain, jika suatu perusahaan memiliki reputasi 

yang buruk, maka hal tersebut menjadi masalah bagi 

perusahaan yang menyebabkan perusahaan 

kehilangan nama baik dan pelanggan. Atau dengan 

kata lain, kepercayaan stakeholder sehingga beralih 

ke perusahaan lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan 

bahwa reputasi memegang peran penting bagi suatu 

bisnis untuk mempertahankan bisnis. Reputasi yang 

baik akan meningkatkan kepercayaan stakeholder, 

dan reputasi yang buruk akan membuat perusahaan 

menjadi lebih buruk. 

Reputasi perusahaan merupakan salah satu 

faktor terpenting dalam dunia bisnis. Karena reputasi 

sebagai suatu indikator yang kompleks, apabila 

dikelola dengan baik maka bisa menjadi suatu yang 

berharga yang sangat berpengaruh bagi perusahaan. 

Di mana dalam hal ini untuk mengembangkan 

perusahaan dalam menciptakan hal-hal baru 

sehingga dapat memberikan hasil yang bernilai bagi 

stakeholders.  

                                                             
105Dian Kristi and Mutiara Tresna Parasetya, ―Pengaruh Kualitas Informasi 

Pelaporan Corporate Social Responsibility Terhadap Reputasi Perusahaan (Studi 

Empiris Perusahaan Yang Termasuk Dalam Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia Pada 
Tahun 2015-2019),‖ Diponegoro Journal of Accounting 10, no. 1995 (2021): 1–15, 

https://repofeb.undip.ac.id/id/eprint/8989. 
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Dalam Islam, perusahaan yang menjalankan 

nilai-nilai keislaman, harus mampu menunjukkan 

nilai-nilai keislaman pada masyarakat. Jika 

masyarakat menemukan hal-hal negatif yang 

bertentangan dengan ajaran islam maka akan 

mempengaruhi terhadap reputasinya. Jika 

perusahaan memiliki reputasi yang buruk, maka 

minat masyarakat untuk berkerjasama berkurang. 

Maka dari itu, risiko tinggi yang tidak dapat 

diabaikan adalah risiko reputasi. 

Perusahaan harus membangun reputasi 

melalui spesifikasi untuk memastikan kualitas 

produk yang konsisten dan memenuhi persyaratan 

konsumen. Jika kualitas produk konsisten dan selalu 

memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, 

maka produk tersebut akan sukses di pasaran.
106

 

Reputasi merupakan salah satu alat yang 

banyak digunakan orang dalam mengambil berbagai 

keputusan. Contoh memutuskan untuk membeli 

barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, 

berlangganan produk perusahaan dan 

merekomendasikan produk perusahaan kepada orang 

lain, sehingga perusahaan menikmati reputasi di 

masyarakat. Reputasi dapat diklasifikasikan sebagai 

baik, sedang atau buruk. Reputasi yang buruk akan 

berdampak negatif terhadap operasional perusahaan 

dan daya saing perusahaan.
107

 

Selain itu, pelayanan perusahaan yang 

diberikan kepada konsumen. Keadaan perusahaan 

mengacu pada suatu hal, konsumen percaya bahwa 

                                                             
106Soviadi Nor Rachman, ―Analisis Pengaruh Keunggulan Produk, Reputasi 

Perusahaan Dan Asosiasi Merek Terhadap Kesuksesan Produk Baru Dalam 

Meningkatkan Kinerja Pemasaran (Studi Kasus Pada Outlet Penjualan Produk 

Telkomflexi Di Semarang)‖ (Semarang: Tesis Program Pascasarjana Universitas 

Diponegoro, 2006), 30. 
107Siswanto Sutojo, ‗Membangun Citra Perusahaan‘ (Jakarta: PT Dinar 

Mulya Pustaka, 2007), p. 2–3. 
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perusahaan mampu mengembangkan dan 

menyediakan produk dan jasa yang memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen, di mana hal ini 

dikaitkan dengan peningkatan reputasi perusahaan. 

Mempererat hubungan dengan konsumen dan 

memberikan pelayanan yang berbeda sesuai yang 

diinginkan. Hal tersebut sebagai salah satu strategi 

perusahaan dalam memberikan pelayanan yang 

terbaik, karena kepuasan konsumen merupakan 

langkah awal perusahaan untuk meningkatkan 

reputasi perusahaan. Kehadiran konsumen akan 

memperkuat perusahaan dalam persiangan bisnis 

yang berpengaruh terhadap reputasi. Di mana dalam 

hal ini perusahaan dapat bertanggung jawab dalam 

kepada konsumen.   

Pemasaran yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan terutama mengacu pada citra merk, citra 

perusahaan, reputasi merk, nama terbaik dan 

pelayanan prima. Dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan kepuasan pelanggan 

diprioritaskan dalam Surah At-Taubah ayat 105: 

 

  ٌَ ْٕ ْدِيُُ ًُ اْن َٔ   ّ نُ ْٕ َسُس َٔ هَُكْى  ًَ ُ َع
ا فََسََٛشٖ للّا  ْٕ هُ ًَ لُِم اْع َٔ

ُْزُْى  ب ُك ًَ َٓبَدِح فََُُٛجِّئُُكْى ثِ انشَّ َٔ ِْٛت  هِِى اْنَغ ٗ ع  ٌَ اِن  ْٔ َسزَُشدُّ َٔ

﴿ ٌَۚ ْٕ هُ ًَ  ﴾ ٘ٓٔرَْع

 

“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka 

Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-

Nya dan orang-orang mukmin dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang 

gaib dan yangnyata, lalu diberitakan-Nya kepada 

kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (At-

Taubah/9:105).108 

                                                             
108Arham, ‗Mushaf Ash-Sahib...', p. 203. 
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Penjelasan dari ayat-ayat di atas adalah bahwa 

Islam mengajarkan bahwa tidak perlu membuat 

pencitraan untuk menjaga reputasi yang baik, nama 

yang baik harus dilakukan dengan benar dan 

bernuansa Islam dan tidak boleh populer semu.  

Reputasi yang baik meningkatkan keuntungan 

karena menarik perhatian konsumen terhadap 

produk perusahaan, perhatian investor terhadap surat 

berharga dan perhatian karyawan terhadap lowongan 

perusahaan. Reputasi perusahaan mempengaruhi 

produk yang kita pilih untuk dibeli, sekuritas yang 

diinvestasikan dan kesempatan kerja yang akan kita 

terima. Masyarakat tentu lebih suka berbisnis 

dengan orang-orang yang memiliki reputasi baik 

dimata mereka. Terwujudnya kepentingan masing-

masing stakeholder tergantung kepada kemampuan 

secara perusahaan untuk memberikan nilai di antara 

mereka seimbang (Charreaux & Desbri‘ ere, 

Jensen).
109

 

b. Dimensi reputasi perusahaan 

Menurut Charles J. Fomrun, reputasi 

perusahaan memiliki empat dimensi: 

1) Kredibilitas, faktor ini terkait dengan reputasi 

perusahaan yang memenangkan kepercayaan 

konsumen dan konsumen menghormati, 

menghargai keberadaan perusahaan secara 

emosional. Faktor ini mencakup beberapa 

karakteristik yaitu perasaan positif terhadap 

perusahaan, kekaguman dan rasa hormat 

terhadap perusahaan, serta kepercayaan 

terhadap kegiatan bisnis perusahaan. 

2) Terpercaya, faktor ini berkaitan dengan citra 

perusahaan dibenak konsumen, perusahaan 

                                                             
109Solikhin and Lubis, ―Kinerja Perusahaan (Tinjauan Reputasi Perusahaan 

Dan CSR).‖ 
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dapat memberikan produk yang berkualitas 

tinggi, manajemen yang lebih baik sehingga 

konsumen bangga atas kepemilikan produk 

perusahaan. Ciri dari dimensi ini adalah 

menyediakan produk dan jasa yang 

berkualitas tinggi, perusahaan memiliki 

manajemen yang profesional serta perusahaan 

memiliki produk dan jasa yang berkualitas 

tinggi. Sebagaimana dalam Hadis yang 

berbunyi: 

 

“Sesungguhnya Allah mewajibkan kebaikan 

(profesionalitas) atas segala sesuatu.” (HR. 

Muslim)110 

 Dalam Hadis lain juga dijelaskan 

bahwa kepercayaan akan membawa kebaikan, 

sebagaimana dalam Hadis dijelaskan: 

“Dari Ibnu Mas‟ud r.a., dari Nabi SAW 

ia bersabda: Sesungguhnya kejujuran 

membawa pada kebajikan dan kebajikan 

membawa pada surga dan sesungguhnya 

seseorang benar-benar jujur sehingga ditulis 

di sisi Allah sebagai orang yang jujur. 

Sesungguhnya kebohongan membawa pada 

keburukan dan keburukan itu membawa pada 

neraka dan sesungguhnya seseorang benar-

benar dusta sehingga dicatat oleh Allah 

sebagai pendusta.” (HR. Al-Bukhari dan 

Muslim)111 

3) Keandalan, faktor ini berkaitan dengan 

reputasi perusahaan dan membentuk reputasi 

yang baik bagi konsumen. Hal ini dilakukan 

                                                             
110Mubarok and Dian Marhaeni K, ―Konstruksi Prinsip Kinerja Public 

Relations Dalam Pandangan Syariat Islam,‖ The Messenger 8, no. 2 (2016): 31. 
111Idri, ‗Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi‘ (Jakarta: Kencana, 

2017), p. 330. 
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melalui kegiatan, dengan tetap menjaga 

kualitas produk atau jasa, selalu memastikan 

terselenggaranya kualitas pelayanan prima 

dan selalu menampilkan fasilitas yang dapat 

diandalkan untuk kepentingan konsumen. 

4) Tanggung jawab sosial, reputasi perusahaan 

sekitar, seberapa besar bantuan perusahaan 

terhadap perkembangan masyarakat sekitar 

dan kepedulian perusahaan terhadap 

masyarakat, menjadi perusahaan yang peduli 

terhadap lingkungan. Salah satu cirinya adalah 

perusahaan selalu mendukung tujuan kegiatan 

masyarakat yang bertanggung jawab terhadap 

lingkungan dan selalu memperlakukan 

konsumen dengan baik.
112

 

c. Faktor-faktor pengukur reputasi perusahaan  

Menurut Spector ada enam faktor utama yang 

dapat digunakan untuk mengukur reputasi 

perusahaan. Keenam faktor tersebut adalah:
113

 

1) Dinamis: menjadi pelopor, menarik perhatian, 

proaktif dan berorientasi pada tujuan.  

2) Koperatif (bisa bekerja sama dengan baik): 

ramah, menyenangkan, membuat orang lain 

bahagia dan membangun hubungan baik 

dengan orang lain. 

3) Bijaksana: cerdas dan persuasif. 

4) Karakter: moral, reputasi yang baik dan 

terhormat. 

5) Sukses: kinerja keuangan yang baik dan 

percaya diri. 

                                                             
112Metha Aryska, ―Pengaruh Reputasi Perusahaan Dan Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Pasien (Kasus Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru),‖ JOM 

FISIP 4, no. 1 (2017): 5. 
113Hana Dian Pratiwi, Ika Adita Silviandari, and Ilhamuddin, ―Pengaruh 

Reputasi Website Terhadap Tingkat Kepercayaan Konsumen Dalam Bertransaksi 
Secara Online (Studi Pada Konsumen Ongisnadestrore.Com)‖ (Surabaya: Universitas 

Negeri Sunan Ampel, 2013), 4. 
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6) Introvert (bisa menahan diri): ketat, tertutup 

dan berhati-hati.  

Sementara menurut WalshBeatty, dkk., 

mengukur reputasi perusahaan dengan beberapa item 

yaitu: 

1) Staff yang sopan. 

2) Karyawan yang peduli dengan kebutuhan 

konsumen. 

3) Perusahaan dengan kinerja yang baik. 

4) Bersikap baik terhadap pihak internal 

perusahaan. 

5) Memiliki keterampilan kepemimpinan yang 

baik. 

6) Ada prospek pembangunan yang kuat. 

7) Kemampuan untuk mengidentifikasi dan 

memanfaatkan peluang pasar.
114

 

d. Indikator reputasi perusahaan 

Fombrun mengatakan ada tiga indikator 

reputasi perusahaan sebagai berikut:
115

 

1) Membangun kepercayaan pemangku 

kepentingan dimana hal ini dapat didasarkan 

pada: 

a) Kepercayaan karyawan terhadap 

perusahaan yang dituju.  

b) Layanan dan produk yang disediakan 

oleh perusahaan. 

2) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui 

hubungan yang baik antara pimpinan dan 

karyawan. Hal ini akan memberikan dampak 

positif bagi kinerja perusahaan. Misalnya: jika 

karyawan berpartisipasi dalam pengambilan 

                                                             
114Agus Solikhin and Tona Aurora Lubis, ‗Kinerja Perusahaan...‘, p. 39. 
115Komang Dede Permadi and I Gusti Salit Ketut Netra, ―Pengaruh 

Reputasi, Kompensasi, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Minat Melamar Pekerjaan 
Oleh Mahasiswa Universitas Udayana,‖ E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana 4, 

no. 10 (2015): 3256–86. 
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keputusan perusahaan, mereka akan sangat 

senang dan rasa senang ini akan memotivasi 

mereka untuk melakukan pekerjaan dengan 

baik. 

3) Menciptakan perasaan bangga terhadap 

karyawan yang telah berpartisipasi jika 

perusahaan menghargainya. Perusahaan yang 

menghargai karyawannya akan menciptakan 

rasa bangga atas pekerjaannya, produk 

perusahaan dan perusahaan tempatnya 

bekerja. 

Sementara itu, menurut Brown dan Ganesan 

reputasi dipersepsikan sebagai berikut: 

1) Perusahaan yang terkenal kejujurannya. 

2) Perusahaan yang memiliki reputasi yang baik 

yang dapat diandalkan. 

3) Perusahaan yang memiliki reputasi dapat 

dipercaya. 

4) Perusahaan yang berkomitmen pada prinsip-

prinsip etika yang bagus.
116

 

Selain itu, ada salah satu cara untuk menilai 

reputasi yaitu Fombrun Reputation Quotient, 

termasuk atribut dan elemen reputasi perusahaan 

yaitu: 
117

 

1) Emotional Appeal 

a) Feel good about, yaitu ikatan emosional 

yang diekspresikan sebagai perasaan 

menyukai atau mencintai suatu 

organisasi. 

b) Admire and respect, yaitu perasaan 

emosional berupa kebanggan dan 

penghargaan terhadap organisasi. 

                                                             
116Solikhin and Lubis, 'Kinerja Perusahaan...', p. 44. 
117 Naftali Yudhistira, Reputasi Korporasi Bisnis Restoran, 2020. 
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c) Trust, yaitu ikatan emosional yang 

muncul dalam bentuk rasa percaya 

terhadap organisasi. 

2) Product and Service  

a) High quality, yaitu kepercayaan pada 

produk atau kualitas layanan yang 

diberikan oleh organisasi tinggi. 

b) Innovative, yaitu percaya pada produk 

atau layanan produk yang dihasilkan 

perusahaan bersifat inovatif, yaitu selalu 

ada produk atau jasa yang 

dikembangkan. 

c) Value for money, yaitu percaya bahwa 

produk atau jasa yang dihasilkan 

perusahaan lebih bernilai. 

d) Stand behind, percaya bahwa produk atau 

layanan yang dibuat perusahaan itu baik 

dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Finansial Performance 

a) Record of profitability, yaitu keyakinan 

bahwa kinerja keuangan suatu organisasi 

menghasilkan keuntungan atau 

keuntungan bisnis. 

b) Low risk investment, yaitu saham yang 

diterbitkan oleh lembaga yang dianggap 

relatif berisiko rendah sehingga menarik 

untuk dibeli. 

c) Growth prospect, artinya organisasi 

memiliki pertumbuhan dan prospek masa 

depan yang baik. 

d) Outperforms competitors, yaitu 

organisasi dianggap memiliki kinerja 

yang baik dibandingkan dengan 

pesaingnya. 
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4) Vision Leadership 

a) Market opportunities, yaitu percaya 

organisasi pandai menemukan dan 

mengeksploitasi peluang bisnis. 

b) Excellent leadership, yaitu percaya 

bahwa manajemen perusahaan dan 

kepemimpinan memiliki kemampuan 

yang handal. 

c) Clean vision for the future, yaitu percaya 

bahwa perusahaan memiliki visi yang 

jelas untuk masa depan menghadapi 

tantangan masa depan. 

5) Social Responsibility 

a) Support good causes, yaitu percaya 

bahwa organisasi peduli dan serius dalam 

hal program sosial. 

b) Environmental responsibility, yaitu 

organisasi dianggap bertanggung jawab 

atas masalah lingkungan. 

c) Community responsibility, yaitu percaya 

bahwa perusahaan bertanggung jawab 

atas program pengembangan masyarakat. 

6) Workplace Environment 

a) Good place to work, yaitu percaya 

organisasi adalah tempat yang bagus 

karyawan pergi bekerja. 

b) Good employees, yaitu percaya pada 

organisasi memiliki staff profesional. 

c) Reward employee fairly, yaitu percaya 

perusahaan memberikan tunjangan 

kepada karyawan secara adil 

6. Islamic Social Reporting (ISR) 

Menurut Cahya et.al, Islamic Social 

Reporting (ISR) adalah pelaporan tanggung jawab 

sosial perusahaan yang tidak hanya memaparkan 

harapan masyarakat mengenai peran perusahaan 
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dalam masyarakat tetapi juga melaporakan aktiitas 

mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dalam 

perspektif spiritual.
118

 Dalam konsep syariah, 

terdapat tiga dimensi yang saling berkaitan yaitu, 

Allah SWT adalah tujuan utama dalam 

pembangunan sosial ekonomi, memberikan manfaat 

bagi masyarakat banyak dan merupakan bagian dari 

ibadah. Di mana bagi perusahaan, islamic social 

reporting memiliki tujuan sebagai bentuk 

pertanggungjawabannya kepada Allah SWT dan 

masyarakat.
119

 

Sejak awal, konsep Islamic Social Reporting 

(ISR) diharapkan dapat menghasilkan konsep dan 

praktik akuntansi yang sesuai dengan syariat Islam 

sehingga dapat memberikan kontribusi bagi 

kemajuan ekonomi dan praktik bisnis yang lebih 

jujur, adil dan bertaraf internasional. Oleh karena 

itu, dengan mengembangkan konsep Islamic 

Corporate Social Responsibility (ICSR) yang terkait 

dengan prinsip keterbukaan, maka kebutuhan 

masyarakat akan terpenuhi berdasarkan prinsip 

syariah yang terpenuhi. 

Pada dasarnya, Islamic Social Reporting  

(ISR) didasarkan pada teori stakeholder dan teori 

legitimasi. Di mana teori stakeholder menyatakan 

bahwa perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi 

semata-mata untuk kepentingan sendiri melaikan 

harus memberikan manfaat bagi stakeholder. 

Sementara, dari segi teori legitimasi, perusahaan 

dikatakan telah melakukan kontrak dengan 

                                                             
118Sri Wahyuni, Pujiharto, and Dwi Rahmawati Rahayu, ―Islamic Corporate 

Governance Index and Islamic Social Reporting Disclourse Index for Enhancing Firm 

Value: An Empirical Study of Islamic Banking in Indonesia,‖ International Journal of 
Innovation, Creativity and Change 12, no. 1 (2019): 513. 

119Gustani and Bayinah, 'Model Pelaporan Kinerja..' 56. 
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masyarakat untuk melakukan kegiatan berdasarkan 

nilai-nilai  keadilan. 

Maka dari itu, Islamic Social Reporting (ISR) 

berkaitan dengan keadilan sosial, akuntabilitas dan 

kepemilikkan sosial. Islamic Social Reporting (ISR) 

perlu menunjukkan tanggung jawab kepada Allah 

SWT dan masyarakat dengan memberikan informasi 

yang relevan, termasuk fokus pada kebutuhan 

investor muslim dan untuk meningkatkan 

transparansi dalam kegiatan bisnis. Konsep 

akuntabilitas berkaitan dengan dengan prinsip 

keterbukaan untuk memenuhi tuntutan masyarakat 

atas segala kegiatan yang dilakukan sesuai dengan 

prinsip syariah dan akan dipertanggungjawabkan 

kepada Allah SWT. 

 Konsep keadilan sosial mencakup keadilan 

bagi pelanggan, karyawan dan semua anggota 

masyarakat di mana entitas beroperasi. Padahal 

dalam konsep kepemilikan, Islam mengakui adanya 

kepemilikan individu, namun pada dasarnya segala 

adalah milik Allah SWT, sehingga menjadi 

tanggung jawab manusia sebagai pemilik untuk 

menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya 

sesuai dengan perintah-Nya. 

Haniffa menunjukkan bahwa Islamic Social 

Reporting (ISR) memiliki keterbatasan. Oleh karena 

itu, ia mengungkapkan kerangka konseptual Islamic 

Social Reporting (ISR) sesuai dengan ketentuan 

syariat Islam. Hal ini tidak hanya membantu umat 

Islam membuat keputusan, tetapi juga membantu 

perusahaan, pihak internal memenuhi kewajibannya 

kepada Allah SWT dan masyarakat. Setiap 

perusahaan besar atau kecil yang menjalankan 

operasionalnya pasti memiliki dampak terhadap 

lingkungan sekitar perusahaan. Oleh karena itu, 
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diharapkan perusahaan dapat mengungkapkan CSR 

lebih luas.
120

 

Dalam konsep syariah terdapat tiga dimensi 

saling terkait yaitu i) Allah SWT adalah tujuan 

utama dalam membangun sosial ekonomi, ii) 

memberikan manfaat bagi masyarakat banyak, dan 

iii) mencari kekayaan. Ketiga dimensi ini merupakan 

bagian dari ibadah. ISR bagi perusahaan memiliki 

tujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada 

Allah SWT dan kepada masyarakat (lihat tabel 2.1) 

 

Tabel 2.1 

Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi dalam 

ISR 

Tujuan ISR: 

- Sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah 

SWT dan masyarakat 

- Meningkatkan transparansi kegiatan bisnis 

dengan menyajikan informasi yang relevan 

dengan memperhatikan kebutuhan spiritual 

investor muslim atau kepatuhan syariah dalam 

pengambilan keputusan 

Bentuk Akuntabilitas: 

1. Menyediakan 

produk yang halal 

dan baik 

2. Memenuhi hak-hak 

Allah dan 

masyarakat 

3. Mengejar 

keuntungan yang 

Bentuk Transparansi: 

1. Memberikan 

informasi 

mengenai semua 

kegiatan halal dan 

haram dilakukan 

2. Memberikan 

informasi yang 

relevan mengenai 

                                                             
120Ari Kristin Prasetyoningrum, ―Pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, Leverage, Efisiensi Biaya, Dan Umur Perusahaan Terhadap Islamic 

Social Reporting (ISR) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,‖ MALIA: Journal of 
Islamic Banking and Finance 2, no. 2 (2019): 147–48, 

https://doi.org/10.21043/malia.v2i2.4780. 
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wajar sesuai dengan 

prinsip Islam 

4. Mencapai tujuan 

usaha bisnis 

5. Menjadi karyawan 

dan masyarakat 

6. Memastikan 

kegiatan usaha yang 

berkelanjutan secara 

ekologis 

7. Menjadikan 

pekerjaan sebagai 

bentuk ibadah 

pembiayaan dan 

kebijaksanaan 

investasi 

3. Memberikan 

informasi yang 

relevan mengenai 

kebijakan 

karyawan 

4. Memberikan 

informasi yang 

relevan mengenai 

hubungan dengan 

masyarakat 

5. Memberikan 

informasi yang 

relevan mengenai 

penggunaan 

sumber daya dan 

perlindungan 

lingkungan 

(Sumber: Haniffa, 2002, data diolah 2022) 

Menurut Rohana Othman, selain pelaporan 

tentang lingkungan, minoritas dan karyawan, ISR 

lebih menekankan pada keadilan sosial dalam 

laporannya. Faktor penting dalam pembentukan 

Islamic Social Reporting (ISR) yang menjadi dasar 

hukum Islam adalah tidak mempersekutukan Allah 

dan meyakini Allah yang memiliki langit dan 

bumi.
121

 Sebagaimana dalam Al- Qur‘an surah ke 57 

(Al-Hadid) ayat 5: 

 

 

                                                             
121Nurlaila Harahap and others, ‗Pengaruh Islamic Scial Reporting (ISR), 

Umur Perusahaan Dan Kepemilikan Saham Publik Terhadap Profitabilitas (ROA) 
Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2010-2014‘, 

KITABAH, 1.1 (2017), 72. 
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ُس﴿ ْٕ ِ رُْشَجُع ااْلُُي
اِنَٗ للّا  َٔ ااْلَْسِض   َٔ ِد   ٕ  ً ّ  ُيْهُك انسَّ    ﴾٘نَ

       

“Milik-Nyalah kerajaan langit dan bumi. 

Hanya kepada Allah segala urusan 

dikembalikan.“(Al-Hadid/57:5).122 

Ada enam kriteria pengungkapan indeks 

Islamic Social Reporting (ISR) adalah pendanaan 

dan investasi, produk dan jasa, karyawan, 

masyarakat, lingkungan dan tata kelola 

perusahaan.
123

 Adapun item-item dari Islamic Social 

Reporting (ISR) sebagai berikut: 

 

Tabel 2.2 

Item Pengungkapan Islamic Social Reporting(ISR) 

No Item Pengungkapan 
Nilai 

Item  

 Investasi dan Keuangan   

1 Riba (aktivitas yang mengandung riba & 

% dari profit) 

1 

2 Gharar (aktivitas yang mengandung 

gharar & % dari profit) 

1 

3 Zakat (sumber zakat, jumlah yang 

dibayar bank, jumlah yang dikeluarkan 

bank dan penerima manfaat bank) 

1 

   

 Produk dan Jasa  

4 Status halal atau syariah dalam produk 1 

5 Investasi dan pengembangan produk 1 

6 Peningkatan pelayanan  1 

   

 Tenaga Kerja  

                                                             
122Arham, ‗Mushaf Ash-Sahib...', p. 538. 
123Hendri Affandi and Meta Nursita, ―Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, 

Dan Ukuran Perusahaan: Sebuah Analisis Islamic Social Reporting (ISR) Pada 
Perusahaan Yang Terdaftar Di JII,‖ Majalah Ilmiah Bijak 16, no. 1 (2019): 1–11, 

https://doi.org/10.31334/bijak.v16i1.318. 
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7 Karakteristik pekerjaan (jumlah jam 

kerja dan hari libur, remunerasi, rasio 

gaji dan upah dan komposisi karyawan 

beradasarkan kriteria tertentu) 

1 

8 Pendidikan dan pelatihan (program 

pendidikan dan pelatihan karyawan, 

membangun program dan jenjang karir 

karyawan dan strategi retensi karyawan) 

1 

9 Kesehatan dan keselamatan kerja  1 

10 Rekrutan karyawan  1 

   

 Sosial  

11 Shadaqoh dan donasi 1 

12 Wakaf  1 

13 Qard hasan  1 

14 Pendidikan (pendirian sekolah, beasiswa, 

bantuan sekolah dalam bentuk finansial 

maupun non finansial) 

1 

15 Bantuan kesehatan  1 

16 Pemberdayaan ekonomi 1 

17 Kepedulian terhadap yatim piatu dan 

dhuafa 

1 

18 Pembangunan atau renovasi masjid atau 

mushalla 

1 

19 Kegiatan kepemudaan 1 

20 Kegiatan sosial lainnya 1 

21 Sponsor acara kesehatan,olahraga dan 

sebagainya. 

1 

   

 Lingkungan  

22 Kampanye go green 1 

23 Konversi lingkungan 1 

24 Perlindungan terhadap flora dan fauna 1 

25 Perbaikan dan pembuatan sarana umum 1 
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 Tata Kelola Perusahaan  

26 Profil perusahaan 1 

27 Struktur organisasi 1 

28 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

DPS 

1 

29 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

direksi 

1 

30 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas 

komite-komite 

1 

31 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

dewan komisaris 

1 

32 Pelaksanaan prinsip syariah dalam 

penghimpunan dan penyaluran dana serta 

pelayanan jasa 

1 

33 Penanganan benturan kepentingan 1 

34 Penerapan fungsi kepatuhan bank 1 

35 Penerapan fungsi audit intern 1 

36 Penerapan fungsi audit ekstern 1 

37 Batas maksimum penyaluran dana 1 

38 Transaparansi kondisi keuangan dan non 

keuangan 

1 

39 Kebijakan anti pencurian uang dan 

praktik menyimpang lainnya 

1 

40 Etika perusahaan 1 

 TOTAL ITEM  40 

       (Sumber : AAOIFI dalam Afandi, 2019) 

 

7. Global Reporting Intiative (GRI) 

Standar Global Reporting Intiative (GRI) 

mewakili praktik terbaik global dalam hal pelaporan 

publik dampak ekonomi, lingkungan dan sosial. 

Laporan keberlanjutan berdasarkan Global 

Reporting Intiative (GRI) memberikan informasi 

tentang kontribusi positif atau negatif organisasi 

terhadap pembangunan berkelanjutan. 
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Standar Global Reporting Intiative (GRI) 

modular yang saling terkait ini terutama digunakan 

sebagai seperangkat dokumen untuk persiapan 

laporan keberlanjutan yang berfokus pada topik 

material. Setiap organisasi yang menghasilkan 

laporan keberlanjutan menggunakan 3 standar umum 

ini. Setiap organisasi juga memilih untuk 

melaporkan subjek materialnya – ekonomi, 

lingkungan atau sosial – dari kriteria subjek tertentu. 

Menyiapkan laporan menurut standar Global 

Reporting Intiative (GRI) memberikan gambaran 

umum yang inklusif tentang tema penting organisasi, 

dampak terkait dan cara mengelola dampak tersebut. 

Organisasi juga dapat menggunakan semua atau 

sebagian dari standar Global Reporting Intiative 

(GRI) untuk melaporkan spesifik. Dalam penelitian 

ini menggunakan beberapa aspek Global Reporting 

Intiative (GRI) G4 yaitu:
124

 

a. Aspek kinerja ekonomi yang terdiri dari nilai 

ekonomi langsung yang dihasilkan dan 

didistribusikan, implikasi finansial dan risiko 

serta peluang lainnya kepada kegiatan 

organisasi karena perubahan iklim dan bantuan 

finansial yang diterima dari. 

b. Aspek dampak ekonomi tidak langsung, terdiri 

dari pembangunan dan dampak dari investasi 

infrastruktur dan jasa yang diberikan dan 

dampak ekonomi tidak langsung yang 

signifikan, termasuk besarnya dampak. 

c. Aspek kepegawaian yang terdiri dari jumlah 

total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan 

turnover karyawan menurut kelompok umur, 

gender dan wilayah yang berisi penjelasan 

                                                             
124 ―Global Reporting Intiative,‖ accessed June 15, 2022, 

https://www.globalreporting.org/. 
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tentang jumlah, umur, gender dan wilayah di 

mana dilakukan perekrutan karyawan oleh 

organisasi. Selanjutnya tunjangan yang 

diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak 

diberikan bagi karyawan sementara atau paruh 

waktu, berdasarkan lokasi operasi yang 

signifikan dengan memuat penjelasan tentang 

tunjangan yang merupakan standar untuk 

karyawan purnawaktu. 

d. Aspek kesehatan dan keselamatan kerja yang 

terdiri dari persentase total tenaga kerja yang 

diwakili dalam komite bersama formal 

manajemen-pekerja yang membantu mengawasi 

dan memberikan saran program kesehatan dan 

keselamatan kerja dan topik keseahatan dan 

topik keselamatan yang tercakup dalam 

perjanjian formal dengan serikat pekerja. 

e. Aspek pelatihan dan pendidikan terdiri dari 

program manajemen keterampilan dan 

pembelajaran seumur hidup yang mendukung 

kerja karyawan dna membantu mereka 

mengelola purna bakti terkait tentang 

manajemen keterampilan memungkinkan 

organisasi merencanakan perolehan 

keterampilan yang akan membekali karyawan 

untuk dapat memenuhi target strategis yang 

berubah-ubah di tempat kerja. Persentase 

karyawan yang menerima review kinerja dan 

pengembangan karier secara reguler, menurut 

gender dan kategori karyawan terkait 

penjelasan tentang organisasi berusaha 

memantau dan mempertahankan serangkaian 

keahlian yang dimiliki karyawannya. 

f. Aspek keberagaman dan kesetaraan peluang 

yang memuat komposisi badan tata kelola dan 

pembagian karyawan per kategori karyawan 
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menurut gender, kelompok usia, keanggotaan 

kelompok minoritas dan indikator keberagaman 

lainnya memberikan ukuran kuantitatif 

mengenai keanekaragaman dalam sebuah 

organisasi dan dapat digunakan sehubungan 

dengan tolak ukur sektoral atau regional. 

g. Aspek kesetaraan remunerasi perempuan dan 

laki-laki yang memuat rasio gaji pokok dan 

remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki 

menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi 

operasional yang signifikan. 

h. Aspek mekanisme pengaduan masalah 

ketenagakerjaan memuat jumlah pengaduan 

tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, 

ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme 

pengaduan resmi. 

i. Aspek anti-korupsi terdiri dari 2 item yaitu 

komunikasi dna pelatihan mengenai kebijakan 

dan prosedur anti-korupsi memuat penjelasan 

tentang komunikasi dan pelatihan membangun 

kesadaran internal dan eksternal dan kapasitas 

yang diperlukan untuk memerangi korupsi, 

insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang 

diambil. 

j. Aspek kebijakan publik memuat nilai total 

kontribusi politik berdasarkan negara dan 

penerima/penerima manfaat mengidentifikasi 

dukungan organisasi untuk prakarsa-prakarsa 

politis (political causes) dan untuk memastikan 

integritas dan transparansi dalam urusan dan 

hubungan politis. 

k. Aspek kepatuhan berisi nilai moneter denda 

yang signifikan dan jumlah total sanksi non-

moneter atas ketidakpatuhan undang-undang 

dan peraturan yang memuat penjelasan tentang 

kemampuan pengelolaan dalam organisasi 
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untuk memastikan bahwa operasionalnya sesuai 

dengan parameter kinerja tertentu. 

l. Aspek kesehatan dan keselamatan pelanggan 

terdiri dari persentase kategori produk dan jasa 

yang signifikan yang dampaknya terhadap 

kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk 

peningkatan. 

m. Aspek pelabelan produk dan jasa terdiri dari 

jeis informasi produk dan jasa yang diharuskan 

oleh prosedur kategori produk dan jasa yang 

signifikan harus mengikuti persyaratan 

informasi sejenis dan hasil survei untuk 

mengukur kepuasann pelanggan. 

n. Aspek privasi pelanggan, yaitu jumlah total 

keluhan yang terbukti terkait dengan 

pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya 

data pelanggan. 

 

B. Hipotesis  

Menurut Sugiyono hipotesis merupakan jawaban 

sementara dari rumusan permasalahan penelitian. Dikatakan 

sementara karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan 

teori yang relevan dan belum berdasarkan fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data.
125

 

Dalam melakukan pengujian hipotesis, hipotesis dapat 

ditulis ke dalam dua macam, yaitu hipotesis nol dan hipotesis 

alternatif. Hipotesis nol (dilambankan dengan H0) berarti 

hipotesis yang menandakan status quo atau disebut hipotesis yang 

ditolak. Sedangkan hipotesis alternatif (dilambangkan dengan Ha 

atau H1). Hal ini merupakan alternatif status quo atau hipotesis 

yang ingin diterima. Di mana hipotesis yang akan diterima 

didasarkan pada data-data pendukung.
126

 

1. Pengaruh ICSR Terhadap Reputasi Perusahaan. 

                                                             
125Sugiyono, ―Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif 

Dan R&D)‖ (Bandung: Alfabeta Cetakan ke-17, 2013), 93. 
126Sugiarto, ―Metodologi Penelitian Bisnis,‖ 2015, 121. 
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Menurut Basya dalam Basya dan Santi, Reputasi 

merupakan nilai yang diberikan kepada seseorang, 

lembaga atau bangsa, di mana reputasi tidak dapat 

diperoleh dalam waktu singkat karena harus dibangun 

selama bertahun-tahun untuk menghasilkan sesuatu yang 

dapat dinilai oleh publik. Selain itu menurut Fombrun 

dalam Hardjana, reputasi adalah salah satu sumber daya 

yang memiliki keunggulan bersaing di mana tanpa 

persaingan keraspun reputasi tidak akan jadi masalah.
127

 

Menurut  Sukada et al,. ICSR adalah sebuah konsep bisnis 

yang bertujuan pembangunan berkelanjutan berdasar pilar 

ekonomi, sosial dan lingkungan, dengan meminimumkan 

dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif di 

setiap pilar. Islamic corporate social responsibility 

memiliki pengaruh positif terhadap reputasi perusahaan, 

hal ini sesuai dengan penelitian Johan Arifin dan Eke Ayu 

Wardani bahwa aktifitas pengungkapan ICSR berpengaruh 

positif signifikan terhadap reputasi perusahaan.
128

 

Dari hasil analisis, bahwa variabel ICSR berpengaruh 

positif signifikan terhadap reputasi perusahaan. Berdasarkan teori 

yang ada dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian 

ini adalah : 

H0 : Islamic Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh 

terhadap Reputasi Perusahaan 

Ha : Islamic Corporate Social Responsibility berpengaruh 

terhadap Reputasi Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

                                                             
127Damayanti Syahriani and Mahmudi Siwi, ―Hubungan Komunikasi 

Corporate Social Responsibility Dengan Reputasi Perusahaan,‖ Jurnal Komunikasi 
Pembangunan 16, no. 1 (2018): 57–58. 

128Ibid. 
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C. Kerangka Pemikiran 
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Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah pemetaan cara berfikir peneliti 

tentang topik yang akan dibahas dalam penelitian. Dalam hal ini 

peneliti memiliki kerangka berdasarkan konsep Islamic 

Corporate Social Responsibility (ICSR) dan reputasi perusahaan. 

Kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut: 

ICSR dan reputasi perusahaan dilandasi dengan Al-Qur'an 

dan hadist. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Tentang ICSR (Surah 

Al-Baqarah ayat 177) dan reputasi perusahaan (Surah At-Taubah 

ayat 105). Selain itu hadist tentang ICSR (HR. Malik:795-980) 

dan reputasi perusahaan (HR. Muslim).  

ICSR mengungkapkan tanggung jawabnya menggunakan 

ISR dengan 6 item dan prinsip-prinsipnya yang berpengaruh 

terhadap reputasi perusahaan diantaranya yaitu: pembiayaan dan 

investasi; produk dan layanan; staf (karyawan), masyarakat, 

lingkungan; dan tata kelola perusahaan. Di mana reputasi 

perusahaan dilihat dari 4 dimensi menurut Charles J Fombrun ada 

4 dimensi, yaitu: kredibilitas, terpercaya, keandalan dan tanggung 

jawab sosial. 
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