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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN  

 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) 

Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga 

tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya tempat 

perusahaan beroperasi. Legitimacy Theory menjelaskan bahwa perusahaan memiliki 

kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai 

justice dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk 

melegitimasi tindakan perusahaan (Tilt, 1994). Menurut Sukirman dan carmel (2012), 

legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada 

perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Jadi, 

legitimasi merupakan manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan untuk bertahan 

hidup. Dengan menerapkan CSR dan mengungkapkannya, diharapkan perusahaan 

akan memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam 

jangka panjang (Kiroyan, 2006). 

Pemahaman mengenai pelaksanaan CSR, berbeda antara perusahaan dengan 

masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan sosialisasi agar terjadi 

pemahaman CSR secara simetris. Perusahaan mengungkapkan aktivitas sosial yang 

telah dilakukan untuk meningkatkan legitimasi stakeholders terhadap perusahaan 
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(Indah, 2014). Annual report dapat digunakan sebagai salah satu media komunikasi 

untuk mengungkapkan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (Syahnaz, 2013). 

Dengan adanya pengungkapan CSR, diharapkan perusahaan akan mendapat 

legitimasi dari masyarakat sehingga dapat meningkatkan kinerja yang bertujuan untuk 

pencapaian keuntungan perusahaan dan menghindarkan perusahaan dari risiko 

reputasi yang buruk (Hendra, 2013). Melalui kegiatan CSR dan mengungkapkannya 

dalam laporan tahunan, BPD Bali berharap dapat membangun citra positif perusahaan 

sebagai suatu organisasi yang beretika dan bertanggung jawab sehingga akan 

memperoleh dukungan dari masyarakat setempat (legitimasi) terhadap kelangsungan 

bisnis bank BPD Bali untuk jangka panjang.  

2.1.2 Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory) 

Pengungkapan mengenai kegiatan CSR biasanya hanya didasari kebutuhan 

perusahaan untuk membentuk image bahwa dalam pandangan stakeholder 

perusahaan  memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial dan lingkungan hidup 

(Gray et al, 1995). Isu lingkungan yang berkembang saat ini mendorong pelaku usaha 

untuk tidak hanya melaporkan aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan operasional 

perusahaan akan tetapi juga aktivitas mengenai kepedulian perusahaan terhadap sosial 

dan lingkungan. Perusahaan seharusnya tidak hanya mementingkan keuntungan 

bisnis semata tetapi juga harus menjaga hubungan baik dengan stakeholder agar 

perusahaan dapat menjaga kelangsungan hidupnya (Ratnaningrum dan Muhammad, 

2014). Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya 

beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi 
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stakeholder. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh 

dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut (Septiana dan 

Emrinaldi, 2012). 

Stakeholder theory menyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai hak 

untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan selama periode tertentu 

yang mampu mempengaruhi pengambilan keputusan. CSR mampu memberikan 

informasi tambahan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah 

dilakukan perusahaan yang nantinya juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan. 

CSR mengharuskan perusahaan untuk bertanggung jawab kepada stakeholder dan 

melaporkan pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh perusahaan 

(Sindhudiptha dan Gerianta, 2013). BPD Bali dalam menjalankan bisnisnya selain 

terdepan dalam pengembalian aset bagi shareholders, BPD Bali juga selalu berupaya 

berdiri dalam setiap aspek nilai yang diharapkan stakeholders. 

2.1.3 Corporate Social Responsibilty (CSR) 

Tanggungjawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility 

(CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela 

mengintegrasikan perhatian pada lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan 

interaksinya dengan stakeholder (Anggraini, 2006). Secara konseptual, CSR 

merupakan suatu kepedulian perusahaan yang didasari pada tiga prinsip dasar yang 

dikenal dengan istilah triple bottom line yang terdiri dari profit, people, dan planet. 

Tiga prinsip tersebut memiliki arti yaitu tujuan dari bisnis tidak hanya semata-mata 

mencari laba (profit), tetapi juga turut mensejahterakan masyarakat (people) dan 
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menjamin  kelangsungan hidup (planet) (Rustiarini, 2010). Untuk memenuhi kontrak 

sosialnya terhadap masyarakat, perusahaan dihadapkan kepada beberapa tanggung 

jawab sosial secara simultan. CSR merupakan salah satu dari beberapa tanggung 

jawab perusahaan kepada stakeholders (Solihin, 2009 : 2). Pemangku kepentingan 

akan memberikan dukungan terhadap operasi perusahaan apabila mereka 

memperoleh imbalan dari perusahaan yang sebanding atau lebih besar dibandingkan 

dengan kontribusi yang mereka berikan kepada perusahaan (Donaldson and Preston, 

1995). Imbalan yang diharapkan akan diterima oleh pemangku kepentingan dari 

perusahaan dapat bermacam-macam dan sangat bergantung kepada kepentingan dan 

tuntutan pemangku kepentingan tersebut. 

Penerapan CSR, diharapkan dapat meningkatkan perhatian terhadap 

lingkungan, kondisi tempat kerja, hubungan perusahaan masyarakat, investasi sosial 

perusahaan, dan citra perusahaan di mata publik menjadi baik, meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan dan akses kapital. Dalam aktifitasnya setiap perusahaan akan 

berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, akibat dari interaksi itu menuntut adanya 

timbal balik antara perusahaan dan lingkungan sosialnya yang berimplikasi pada 

timbulnya dampak-dampak sosial atas kegiatan operasi perusahaan pada 

lingkungannya. Sepanjang perusahaan menggunakan sumber daya manusia dan 

komunitas yang ada, maka perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan 

profit dan mengembalikan sebagian profit tersebut ke masyarakat (Utami, 2011). 
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2.1.4 Pengertian dan Manfaat CSR bagi perusahaan 

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut 

sebagai social disclosure, corporate social reporting, social accounting  (Mathews, 

1995) atau corporate social responsibility  merupakan proses pengkomunikasian 

dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok 

khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Corporate 

Social Responsilibity (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk 

berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan 

memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada 

keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. 

Mengapa ada CSR ? keberadaan perusahaan idealnya bermanfaat untuk masyarakat 

sekitar bahwa prinsip dasar CSR adalah pemberdayaan masyarakat setempat yang 

notabene miskin agar terbebas dari kemiskinan (Untung, 2007 : 4). 

Selain memberdayakan masyarakat, dari sisi perusahaan jelas agar 

operasional berjalan lancar tanpa gangguan. Apabila hubungan antara perusahaan dan 

masyarakat tidak serasi, bisa dipastikan ada masalah. Pelaksanaan program CSR 

belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat itu disebabkan oleh minimnya perhatian 

perusahaan terhadap pelaksanaan CSR. Dari uraian tersebut, tampak bahwa manfaat 

CSR bagi perusahaan antara lain (Untung, 2007 : 6).  

1) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan  

2) Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial  

3) Mereduksi risiko bisnis perusahaan  
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4) Melebarkan akses sumber daya daya bagi operasional usaha 

5) Membuka peluang pasar yang lebih luas 

6) Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah  

7) Memperbaiki hubungan dengan stakeholders  

8) Memperbaiki hubungan dengan regulator 

9) Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan  

10) Peluang mendapatkan penghargaan 

2.1.5 Pelaksanaan CSR Secara Mandatory (diwajibkan oleh undang-undang).  

Indonesia mengambil inisiatif untuk melakukan regulasi pelaksanaan CSR 

dengan mencantumkan kewajiban melaksanakan CSR bagi perusahaan yang 

menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam dan/atau berkaitan dengan 

sumber daya alam (Solihin, 2008:165), sebagaimana tercantum pada pasal 74 UU 

Nomor  40 tentang Perseroan Terbatas. Di dalam pasal 74 ayat 1-4 dijelaskan sebagai 

berikut : 

1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan 

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan.  

2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan 

sebagai biaya perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan 

memperhatikan kepatutan dan kewajaran.  
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3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

padad ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan 

diatur dengan peraturan pemerintah.  

Kewajiban melaksanakan CSR juga diberlakukan bagi perusahaan yang melakukan 

penanaman modal di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang tertuang dalam pasal 15, pasal 17, dan 

pasal 34, sebagai berikut : 

Pasal 15 

Setiap penanam modal berkewajiban : 

1) Menerapkan prinsip corporate govenrnance yang baik. 

2) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. 

3) Membuat laporan tentang kegiatan tentang penanaman modal dan 

menyampaikannya kepada badan koordinasi penanaman modal. 

4) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan penanaman 

modal. 

5) Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan. 

Dalam penjelasan demi pasal undang-undang ini, dijelaskan bahwa yang dimaksud 

“tanggung jawab sosial perusahaan” sebagaiman tercantum pada pasal 15 ayat 2 

adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk 
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tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, 

nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.  

Pasal 17 

Penanaman modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak 

terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang 

memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaanya diatur sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan.  

Pasal 34 

Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 

yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 dapat 

dikenai sanksi administratif berupa: 

1) Peringatan tertulis; 

2) Pembatasan kegiatan usaha; 

3) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal atau; 

4) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. 

2.1.6 Langkah Penerapan CSR yang baik 

Menurut Marnelly (2012), Dalam rangka menciptakan Good CSR harus 

memadukan lima prinsip good corporate governance, yakni transparancy, 

accountability, responsibilty, independency, dan fairness secara harmonis ditambah 

dengan harus menggabungkan kepentingan shareholders dan stakeholders. CSR tidak 

hanya fokus pada hasil yang ingin dicapai melainkan pula pada proses untuk 
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mencapai hasil tersebut. Lima langkah di bawah ini bisa dijadikan panduan dalam 

merumuskan program CSR : 

1) Engagement. Pendekatan awal kepada masyarakat agar terjalin komunikasi 

dan relasi yang baik. Tahap ini juga bisa berupa sosialisasi mengenai 

rencana pengembangan program CSR. Tujuan utama langkah ini adalah 

terbangunnya pemahaman, penerimaan dan trust masyarakat yang akan 

dijadikan sasaran CSR. Modal sosial bisa dijadikan dasar untuk membangun 

”kontrak sosial” antara masyarakat dengan perusahaan dan pihak-pihak 

yang terlibat.   

2) Assessment. Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang akan 

dijadikan dasar dalam merumuskan program. Tahapan ini bisa dilakukan 

bukan hanya berdasarkan needs-based approach (aspirasi masyarakat), 

melainkan pula berpijak pada rights based approach (konvensi internasional 

atau standar normatif hak-hak sosial masyarakat).  

3) Plan of action. Merumuskan rencana aksi. Program yang akan diterapkan 

sebaiknya memerhatikan aspirasi masyarakat (stakeholders) di satu pihak 

dan misi perusahaan termasuk shareholders di lain pihak.  

4) Action and Facilitation. Menerapkan program yang telah disepakati 

bersama. Program bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau 

organisasi lokal. Namun, bisa pula difasilitasi oleh LSM dan pihak 

perusahaan. Monitoring, supervisi dan pendampingan merupakan kunci 

keberhasilan implementasi program.  
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5) Evaluation and Termination or Reformation. Menilai sejauh mana 

keberhasilan pelaksanaan program CSR di lapangan. Bila berdasarkan 

evaluasi, program akan diakhiri (termination) maka perlu adanya semacam 

pengakhiran kontrak dan exit strategy antara pihak-pihak yang terlibat. 

2.1.7 Item-Item Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  

Standar pengungkapan CSR yang berkembang di Indonesia merujuk kepada 

standar yang dikembangkan oleh GRI (Global Reporting Initiatives) (Susanti, 2014). 

GRI adalah organisasi internasional independent yang membantu para pebisnis, 

pemerintah, dan perusahaan lain untuk memahami dan mengkomunikasikan dampak 

bisnis pada isu-isu keberlanjutan penting seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, 

korupsi dan lain-lain (www.globalreporting.org). Indeks yang digunakan untuk 

mengetahui hal-hal yang memang harus diungkapkan oleh suatu perusahaan merujuk 

pada standar yang dikeluarkan oleh GRI yang dimana terdapat 7 indeks (78 item), 

tetapi kemudian disesuaikan kembali menjadi 63 item khusus untuk perusahaan 

Banking, credit agencies other than bank, securities, insurance and real estate 

(Hackston dan Milne 1999, dalam sembiring, 2005). Berikut adalah 7 indeks (63 

item) yang harus diungkapkan perusahaan perbankan.   

1) Lingkungan  

a. Operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi 

ketentuan hukum dan peraturan polusi.   

b. Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang 

dibuat perusahaan.  

http://www.globalreporting.org/
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c. Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan.  

d. Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan.  

e. Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah. 

f. Perlindungan lingkungan hidup.   

2) Energi 

a. Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi.  

b. Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi. 

c. Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan.  

3) Kesehatan dan Keselamatan Kerja  

a. Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja. 

b. Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau 

mental. 

c. Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja. 

d. Mentaati peraturan standar kesehatan dengan keselamatan kerja. 

e. Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja. 

f. Menetapkan suatu komite keselamatan kerja. 

g. Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja. 

h. Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja.  

4) Lain-lain Tentang Tenaga Kerja 

a. Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita / orang cacat. 

b. Mengungkapkan persentase/jumlah tenaga kerja wanita / orang cacat 

dalam tingkat managerial. 
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c. Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja wanita /orang cacat 

dalam pekerjaan.  

d. Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat 

e. Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja 

f. Memberikan bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang 

pendidikan. 

g. Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja. 

h. Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam 

proses mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan.  

i. Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan. 

j. Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi 

k. Pengungkapan persentase gaji untuk pensiun. 

l. Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan 

m. Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan 

n. Mengungkapkan tingkatan manajerial yang ada 

o. Mengungkapkan disposisi staff dimana staff ditempatkan 

p. Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka 

q. Mengungkapkan statistik tenaga kerja, misalnya penjualan per tenaga 

kerja. 

r. Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut. 

s. Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja 

t. Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain 
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u. Mengungkapkan informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja 

dalam meningkatkan keputusan dan motivasi kerja.  

v. Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa 

depan perusahaan.  

w. Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah.  

x. Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh. 

y. Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja. 

z. Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegosiasikan. 

aa. Peningkatan kondisi kerja secara umum. 

ab. Informasi reorganisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja. 

ac. Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja.  

5) Produk 

a. Pengungkafan informasi pengembangan produk perusahaan, termasuk 

pengemasan. 

b. Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk. 

c. Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki 

produk. 

d. Membuat produk lebih aman untuk konsumen.  

e. Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam 

penerimaan penghargaan 

f. Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat 
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6) Keterlibatan Masyarakat  

a. Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas 

masyarakat, pendidikan, dan seni.  

b. Tenaga kerja paruh waktu (part-time employment) dari 

mahasiswa/pelajar.  

c. Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat. 

d. Membantu riset media. 

e. Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar atau pameran 

seni. 

f. Membiayai program beasiswa. 

g. Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat. 

h. Mensponsori kampanye nasional. 

i. Mendukung pengembangan industri lokal.  

7) Umum 

a. Pengungkapan tujuan. Kebijakan perusahaan secara umum berkaitan 

dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.  

b. Informasi hubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain 

yang disebut di atas 

 

2.2 Hipotesis Penelitian  

Peneliti tidak merumuskan dan menguji hipotesis dalam penelitian 

kualitatif, melainkan peneliti menganalisis data berdasarkan fakta-fakta yang 
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ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi jawaban yang sudah 

pasti (Sugiyono, 2013 : 14). Metode kualitatif peneliti pada tahap awalnya melakukan 

penjelajahan, selanjutnya melakukan pengumpulan data yang mendalam sehingga 

dapat ditemukan hipotesis yang berupa hubungan antar gejala. Hipotesis tersebut 

selanjutnya diverivikasi dengan pengumpulan data yang lebih mendalam. Bila 

hipotesis terbukti, maka akan menjadi tesis atau teori (Sugiyono, 2013 : 35).  

 


