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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha, ternyata tidak hanya berbicara mengenai 

keuntungan dan kegiatan produksi saja, melainkan bahwa munculnya 

pandangan bahwa lingkungan sosial merupakan bagian penting dalam 

perkembangan kegiatan usaha bagi setiap perusahaan. Seiring dengan 

pesatnya perkembangan sektor dunia usaha sebagai akibat liberalisasi 

ekonomi, berbagai kalangan swasta, organisasi masyarakat dan dunia 

pendidikan berupaya merumuskan dan mempromosikan tanggung jawab 

sosial sektor usaha dalam hubungannya dengan masyarakat dan lingkungan.
1
 

Perseroan Terbatas (PT) adalah salah satu bentuk usaha yang cukup 

populer dikalangan dunia Usaha. Bentuk ini banyak digunakan pemilik modal 

untuk menjalankan kegiatan usaha dalam rangka mencari laba (profit).
2
 

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum 

yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, 

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 

saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang 

Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
3
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Pasal 74 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas menyebutkan perseroan yang menjalankan kegiatan 

usahanya di bidang dan/atau berkaitan sumber daya alam wajib melaksanakan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4
 

Berdasarkan  Pasal 74 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas atau yang disingkat dengan inisial UUPT 2007 

tersebut telah mendefinisikan Perseroan Terbatas (PT) yaitu bahwa: 

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah juga 

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan 

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal 

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta 

peraturan pelaksanaannya”.
5
 

 

Keberadaan perusahaan tidak bisa lepas dari lingkungan mereka 

berada. Aktivitas perusahaan dapat menimbulkan dampak pada lingkungan 

hidup sehingga perusahaan diharapkan tidak hanya memikirkan perolehan 

laba usaha, tetapi juga mempertimbangkan faktor lingkungan hidup dalam 

melaksanakan kegiatannya. Namun perusahaan seringkali mengabaikan kaitan 

antara lingkungan dan kegiatan perusahaan walaupun sudah ada peraturan 

yang mengatur tentang dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan. Selama 

ini perusahaan dianggap sebagai suatu lembaga yang memberikan berbagai 

kontribusi bagi masyarakat. Sebuah perusahaan dapat memberikan 

kesempatan kerja, menyediakan barang yang dibutuhkan untuk dikonsumsi, 

memberikan sumbangan dan membayar pajak kepada pemerintah. Perusahaan 
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seakan mendapat legitimasi bergerak leluasa melaksanakan kegiatannya 

untuk memaksimalkan labanya agar dapat memberikan sumbangan yang 

maksimum kepada masyarakat.
6
 

Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) adalah sebagai badan hukum, 

sehingga Perusahaan adalah subyek hukum, pelaku ekonomi yang mempunyai 

beberapa nilai lebih dibandingkan dengan organisasi ekonomi yang lain. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Perseroan Terbatas  mempunyai 

nilai lebih baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun aspek yuridisnya. Dilihat 

dari aspek ekonominya PT menjalankan Perusahaan yang dilakukan secara  

terus menerus, terang-terangan dan bertujuan mencari keuntungan dan dilihat 

dari aspek yuridisnya PT merupakan bentuk usaha yang keberadaannya 

menjadi penting di Indonesia sehingga pemerintah mengeluarkan undang-

undang yang khusus mengenai PT. Kedua aspek tersebut memberikan rambu 

agar keseimbangan kepentingan semua pihak dapat diterapkan dengan baik 

dalam menjalankan kegiatan ekonomi.
7
  

Salah satu bentuk program pada perusahaan adalah Corporate Social 

Responsibility atau sering disebut dengan CSR yang artinya Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan, Perusahaan berharap jika menerapkan CSR akan 

memperoleh legitimasi sosial dan akan memaksimalkan ukuran keuangan 

untuk jangka waktu panjang. CSR memerlukan keterlibatan langsung oleh 
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perusahaan yang aktif berpartisipasi guna mewujudkan kebersamaan, 

khususnya bagi kelangsungan  dari  perusahaan  dan stakeholdersnya. Dengan 

demikian  konsep tanggung  jawab  sosial  lebih  menekankan  pada tanggung  

jawab  perusahaan  atas  tindakan  dan kegiatan usahanya yang berdampak 

pada orang-orang  tertentu,  masyarakat  dan  lingkungan  di mana  

perusahaan-perusahaan  melakukan aktivitas  usahanya  tersebut, sehingga 

tidak berdampak negatif. 

Negara Indonesia sudah banyak perusahaan-perusahaan besar yang 

melaksanakan program CSR. Bentuknya pun sangat beragam dan manfaatnya 

bisa diterapkan di semua kalangan. Tanggung  jawab  sosial  perusahaan  ini 

lahir  pada tahun 1930-an di Amerika Serikat. Pada prinsipnya CSR  

merupakan kegiatan  yang  berawal dari kesadaran perusahaan. Pelaksanaan 

CSR ini merupakan salah satu isu global yang semakin marak diterapkan oleh 

berbagai perusahaan di berbagai belahan dunia. Sejak awal perkembangannya 

hingga kini, konsep dan definisi CSR senantiasa berubah baik dari sisi 

masyarakat bisnis maupun akademisi, salah satu alasannya adalah karena 

berubahnya permintaan atau harapan dari masyarakat terhadap peranan 

perusahaan terkait tanggung jawab sosialnya.
8
 

CSR bermakna bahwa suatu perusahaan harus bertanggung jawab atas 

setiap tindakannya yang berdampak pada masyarakat, komunitas mereka dan 

lingkungan. Karena itu, dampak negatif dari aktifitas yang merugikan 

masyarakat dan lingkungan harus diakui dan diungkapkan dalam pelaporan 
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perusahaan. Perusahaan dituntut menyeimbangkan pencapaian kinerja 

ekonominya dengan kinerja sosial dan lingkungannya jika ingin bisnisnya 

langgeng.
9
 Perusahaan mempunyai tuntutan terhadap pengelolaan sumber 

daya alam dan lingkungan, maka konsep CSR menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dengan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan 

datang. Munculnya berbagai tuntutan inipun CSR menjadi kewajiban 

perusahaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga 

lingkungan sosial dan lingkungan alam.  

Perusahan semakin menyadari pentingnya menerapkan program CSR 

sebagian dari strategi bisnisnya, semakin besar perusahaan dalam menerapkan 

CSR semakin besar manfaat ekonomi yang diraup perusahaan. Dalam jangka 

pendek CSR sangat menguras kas dan menurunkan laba namun dalam jangka 

panjang CSR ternyata mendatangkan banyak ekonomi dalam perusahaan 

diantaranya adalah sebagai investasi sosial yang menjadi sumber keunggulan 

kompetitif bagi perusahaan dalam jangka panjang, memperkokoh profitabilitas 

dan kinerja keuangan perusahaan, meningkatkannya akuntailitas dan apresiasi 

positif dari komunitas investor, preditor, pemasok dan konsumen, 

meningkatkannya komitmen, etos kerja, efisiensi dan produktifitas karyawan, 

meningkatkan citra dan reputasi perusahaan, menurunnya kerentanan gejolak 

sosial dan resistensi dari komunitas sekitarnya karena diperhatikan dan 

dihargai pada perusahaan dalam jangka panjang.
10
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Banyak kasus di Indonesia yang melibatkan perusahaan besar 

menghadapi gugatan masyarakat sekitar. Bahkan kasus-kasus tersebut sering 

kali mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat dari media masa. Banyak 

berbagai persepsi menyangkut hal yang memandang CSR identik dengan 

pemberdayaan lingkungan sosial saja atau hanya berkecimpung di aktifitas 

lingkungan hidup tanpa mempedulikan situasi sosialnya atau masih banyak 

persepsi lainnya yang sifatnya tidak menyeluruh, diantaranya seperti:
11

 

1. Banyak klaim perusahaan yang seperti orang bilang bahwa CSR 

hanya menonjolkan aspek sosial semata. 

2. Organisasi CSR cuma tempelan. 

3. CSR dianggap hanya untuk perusahaan besar saja. 

4. CSR bukan untuk rantai pemasok. 

5. CSR dianggap tidak berkaitan dengan pelanggan. 

6. CSR menyebabkan penambahan biaya. 

7. CSR hanya bersifat kosmetik bagi citra perusahaan. 

8. CSR sepenuhnya voluntary atau sukarela. 

 

Namun pada dasarnya tidak semua perusahaan melakukan hal yang 

tidak konsisten seperti itu. Adanya semangat mementingkan orang lain dan 

melakukan tanggung jawab sosial perusahaan masih bisa menjadi bagian dari 

strategi perusahaan sehingga tidak jarang hanya merupakan bagian kegiatan 

tambahan dalam laporan tahunan dan tidak sedikit justru merupakan kegiatan 

public relation. Hal ini karena perusahaan pada hakikatnya tetap mengejar 

tujuan dasarnya, yaitu pengumpulan profit dan meningkatkan nilai sahamnya, 

terutama bagi perusahaan yang sudah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek 

Indonesia (BEI).
12
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Selama ini image yang berkembang pada sebagian besar perushaan 

sehubungan keterlibatannya dalam berbagai kegiatan sosial secara tradisional 

dianggap sebagai wujud paling urgent sebagai implementasi CSR, bahkan ada 

image yang menyatakan bahwa keterlibatan perusahaan pada kegiatan sosial 

inilah satu-satunya kegiatan CSR. Oleh karena itu, diharapkan perusahaan 

tidak hanya melakukan kegiatan bisnis demi mencari keuntungan, melainkan 

juga ikut memikirkan kebaikan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat 

dengan keterlibatannya dalam berbagai bentuk.
13

 

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP 

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY) TERHADAP PERSEROAN TERBATAS (Studi di 

PT. Sri Rejeki Isman Tbk Sukoharjo). 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam tahapan 

penelitian. Perumusan masalah dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang 

lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang diteliti berdasarkan 

identifikasi masalah. Maka dari itu setelah mengetahui dan memahami dalam 

suatu penelitian dari latar belakang yang telah tertera tersebut, dapat 

dirumuskan beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok masalah dalam 

penelitian ini. 
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Adapun pokok perumusan masalah yang akan dikemukakan penulis 

adalah sebagai berikut: 

1. Apa saja bentuk CSR (Corporate Social Responsibility) yang telah 

dilakukan PT Sri Rejeki Isman Tbk Sukoharjo sebagai wujud tanggung 

jawab sosial perusahaan? 

2. Apa saja prinsip-prinsip tanggung jawab sosial (social responsibility) yang 

dijalankan oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk Sukoharjo? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan ini tidak 

lepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian 

bertujuan untuk dapat mengetahui metode dan kombinasi metode penelitian 

manakah yang paling baik dan tepat digunakan dalam masing-masing macam 

penelitian hukum.
14

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti menentukan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bentuk CSR (Corporate Social Responsibility) yang 

telah dilakukan PT Sri Rejeki Isman Tbk sebagai wujud tanggung jawab 

sosial perusahaan. 

2. Untuk mengetahui prinsip-prinsip tanggung jawab sosial (social 

responsibility) yang dilakukan oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk Sukoharjo. 
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Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam 

penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, 

pemahaman dan pengalaman yang bermanfaat mengenai CSR 

(Corporate Social responsibility) atau tanggung jawab sosial pada 

perusahaan. 

b. Untuk membentuk pola pikir yang dinamis dan sistematis serta untuk 

mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang 

diperoleh. 

c. Untuk memberikan gambaran yang optimal dari hasil penelitian 

mengenai CSR (Corporate Social Responsibility) atau tanggung jawab 

sosial perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat memberikan jawaban serta pengetahuan bagi penulis terhadap 

permasalahan yang diteliti. 

b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak dalam 

mencari referensi bagi penelitian berikutnya. 

 

D. Metode Penelitian 

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus 

dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. 

Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan 
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dan menguji suatu pengetahuan serta suatu usaha dimana dengan 

menggunakan metode tertentu.
15

 

Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian adalah suatu metode 

cara kerja untuk dapat membantu obyek yang menjadi susunan, yang menjadi 

ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seseorang 

dimana mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.
16

 

Penelitian ini mengenai PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP 

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY) TERHADAP PERSEROAN TERBATAS (Studi di 

PT. Sri Rejeki Isman Tbk Sukoharjo). 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian yang bersifat yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu penelitian 

terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang 

berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang 

ditemui dalam penelitian.
17

 

2. Metode Pendekatan 

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman 

melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang 
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didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang 

bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.
18

 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode yuridis sosiologis, karena yang diteliti pada awalnya adalah data 

sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data 

primer atau data lapangan.
19

  

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian diperlukan untuk memperoleh data lapangan 

secara tepat dan akurat. Untuk itu dalam memperoleh data-data yang 

diperlukan pada penelitian ini adalah penulis mengambil lokasi penelitian 

di PT. Sri Rejeki Isman Tbk Sukoharjo dan Bakrejo-Ngemplak, Kelurahan 

Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. 

4. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu 

menggambakan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau 

keompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau 

untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan 

gejala lain dalam masyarakat.
20

 

Penelitian deskriptif tidak hanya terbatas pada masalah 

pengumpulan dan penyusunan data saja, tetapi juga meliputi analisis dan 

interpretasi tentang arti data tersebut untuk mengetahui dan memperoleh 
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20

 Ibid., hal. 25. 
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gambaran yang nyata mengenai suatu tindakan CSR (Corporate Social 

Responsibility) atau tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. Sri Rejeki 

Isman Tbk Kabupaten Sukoharjo. 

5. Jenis Data dan Sumber Data 

Data ini berupa data sekunder berupa dokumen-dokumen atau 

buku-buku literatur, bahan hukum tertulis dan data primer sebagai 

pelengkap yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber atau pihak-

pihak terkait atau data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian 

lapangan, diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan  peneliti dari 

berbagai narasumber. 

a. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang 

diperoleh secara langsung dari lapangan melalui proses wawancara 

terhadap narasmber yang dianggap mengetahui segala informasi yang 

diperlukan dalam penelitian termasuk masyarakat sekitar yang terkait 

dengan pelaksanaan CSR oleh PT. Sri Rejeki Isman Tbk Kabupaten 

Sukoharjo. Adapun sistem wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih 

dahulu penulis mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman, 

tetapi dimungkinkan juga adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan 

dengan situasi pada saat wawancara dilakukan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang 

diperoleh dengan mengutip serta mengumpulkan keterangan-
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keterangan dari sumber lain seperti Laporan Tahunan RUPS Tahun 

2013 oleh PT. Sri Rejeki Isman Tbk, artikel, jurnal, internet, data-data 

dari hasil kegiatan dan dokumentasi yang terdapat dilokasi penelitian 

yang terkait dengan objek penelitian. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Studi Kepustakaan (library research) 

Metode ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji kepustakaan dengan tujuan 

memperoleh data yang diperlukan, dengan cara mencari, mencatat, 

menginventarisasi, menganalisis, mempelajari dan mengutip data-data 

yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah dalam 

penelitian ini. 

b. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah keadaan dimana peneliti 

mengamati langsung terhadap gejala-gejala objek yang diselidiki baik 

pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam 

situasi yang diadakan.
21

 Hal ini berkaitan dengan cara yang dilakukan 

peneliti untuk mengamati objek penelitian sebagai wujud tanggung 

jawab sosial perusahaan yang telah dilakukan oleh PT. Sri Rejeki 

Isman Tbk Sukoharjo. 
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c. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah suatu proses dimana orang saling bertatap 

muka dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, 

fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi diri 

responden dan bahkan saran-saran responden.
22

 Dengan kata lain 

wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

(interview) untuk memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai 

(interviewee).
23

 

7. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul dan telah cukup lengkap, maka tahap 

selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data teknik analisis data 

yang dipakai ini adalah teknik analisis kualitatif. Menurut Soerjono 

Soekanto analisis data kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinaytakan oleh 

responden secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata.
24

 Setelah 

menjawab permasalahan dalam objek penelitian selanjutnya semua data 

diseleksi dan diolah, kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain 

menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan 

solusi atas permasalahan dalam penelitian ini. 

 

 

                                                           
22

 Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 45. 
23

 Suharsimi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi V, 

Jakarta: Rineka Cipta, hal 132. 
24

 Op.Cit., hal. 31. 



15 

 

E. Sistematika Skripsi 

Untuk memberikan kemudahan atau gambaran dalam melakukan 

pembahasan, analisis dan penjabaran isi dalam penelitian ini, maka penulis 

menyusun sistematika dalam penulisan ini diantaranya yaitu: 

Bab I adalah Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian yang kemudian diakhiri dengan sistematika skripsi. 

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan  

Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas, Tinjauan Umum Tentang 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility 

(CSR) Pada Perusahaan dan Tinjauan Umum tentang Prinsip-prinsip 

Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility). 

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan 

mengenai sejarah berdirinya PT. Sri Rejeki Isman Tbk, bentuk CSR 

(Corporate Social Responsibility) yang telah dilakukan PT. Sri Rejeki Isman 

Tbk sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan dan untuk mengetahui  

prinsip-prinsip tanggung jawab sosial (social responsibility) yang dilakukan 

oleh PT. Sri Rejeki Isman Tbk Sukoharjo. 

Bab IV adalah Penutup, berisikan kesimpulan yang diambil 

berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan 

tersebut. 

 

 


