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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi di dunia usaha semakin hari semakin 

berkembang baik di negara maju maupun negara berkembang khususnya 

adalah di negara Indonesia. Setiap negara mempunyai cara masing-masing 

untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya 

dengan cara menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber 

Daya Alam (SDA) dengan semaksimal mungkin, salah satu caranya adalah 

dengan memberi kemudahaan dalam mendirikan usaha bisnis agar usaha di 

negara Indonesia dapat terus berkembang. 

Pada umumnya perusahaan didirikan untuk memperoleh laba yang 

sebesar-besarnya dan sebisa mungkin mencegah agar tidak terjadi kerugian. 

Perusahaan melakukan kegiatan usaha di bidang perekonomian, yang 

meliputi kegiatan perindustrian, perdagangan, perjasaan dan keuangan 

(pembiayaan).
1 

Sesuai dalam peraturan perundang-undangan pengertian perusahaan 

adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus 

menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang 

diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang 
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berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.
2
 

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan perusahaan umumnya 

melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat dan lain 

sebagainya. Kegiatan perusahaan dapat membantu mempercepat 

pembangunan di Indonesia, selain itu juga untuk mencapai kepentingan 

perusahaan agar perusahaan dapat menjaga nama baiknya. Salah satu 

kegiatan perusahaan tersebut adalah dengan melakukan Corporate Social 

Responsibility. Tetapi dalam prakteknya selama ini masih terdapat beberapa 

perusahaan yang melaksanakan program Corporate Social Responsibility 

hanya bersifat sukarela yang tidak memiliki komitmen berkelanjutan. 

Sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa: 

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan.”
3
 

 

Oleh karena itu baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun 

perusahaan swasta diwajibkan untuk melaksanakan Corporate Social 

Responsibility karena sudah ada peraturan perundang-undangan yang 

mengaturnya. 

Secara umum Corporate Social Responsibility dibagi menjadi dua 

bagian yaitu ke dalam perusahaan itu sendiri (internal) yaitu hubungan 

antara perusahaan dengan karyawan dan ke luar lingkungan (eksternal) 

yaitu hubungan antara perusahaan dengan masyarakat di sekitar perusahaan, 
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 Indonesia, Undang-Undang Dokumen Perusahaan, Nomor 8 Tahun 1997, Pasal 1 angka (1). 
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 Indonesia. Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 

74 ayat (1). Selanjutnya akan disebut UUPT. 
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contohnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemeliharaan 

lingkungan untuk generasi yang akan datang.
4
 

Binoto Nadapdap berpendapat bahwa ketentuan mengenai Corporate 

Social Responsibility bertujuan untuk mendukung hubungan perusahaan 

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

dan budaya di dalam masyarakat setempat.
5
 

Salah satu contoh perusahaan yang memiliki Corporate Social 

Responsibility adalah perusahaan industri jamu yang dilakukan oleh PT. Air 

Mancur. PT. Air Mancur merupakan salah satu perusahaan yang mengelola 

dan memanfaatkan sumber daya alam, terutama tanaman dan tumbuh-

tumbuhan sebagai bahan baku produksi dalam pembuatan jamu. 

Corporate Social Responsibility merupakan komitmen bersama dari 

perusahaan untuk bertanggung jawab dalam hal masalah-masalah sosial, 

termasuk juga perusahaan industri jamu yang merupakan jenis perusahaan 

yang menjalankan kegiatan usahanya dengan mengelola dan memanfaatkan 

sumber daya alam. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian yang 

dilakukan di PT. Air Mancur di Karanganyar yang merupakan perusahaan 

industri jamu di Indonesia yang melaksanakan program Corporate Social 

Responsibility. 
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 Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Permata Aksara, 2002), hal. 138 

5
 Binoto Nadapdap, Op.Cit., hal. 131 
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Penerapan Corporate Social Responsibility yang digunakan oleh PT. 

Air Mancur membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan 

analisis dengan judul “PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL 

PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA 

PERUSAHAAN JAMU (Studi Pada PT. Air Mancur Karanganyar)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam suatu penelitian merupakan suatu pedoman 

untuk menganalisis persoalan yang diteliti, serta untuk mempermudah 

pembatasan permasalahan sehingga sasaran yang akan dicapai lebih jelas 

dan terarah.Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis 

merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah pelaksanaan Corporate Social Responsibility merupakan 

kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap perusahaan? 

2. Apakah pelaksanaan Corporate Social Responsibility yang dilakukan 

oleh PT. Air Mancur sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan Corporate Social 

Responsibility merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi 

setiap perusahaan. 
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2. Untuk mengetahui apakah pengaruh pelaksanaan Corporate Social 

Responsibility yang dilakukan PT. Air Mancur sudah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna, 

khususnya bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian tersebut. Adapun 

manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi mahasiswa penelitian ini bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan mengenai Corporate Social 

Responsibility. 

b. Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta, penelitian ini dapat 

digunakan sebagai referensi mengenai Corporate Social 

Responsibility serta untuk memberikan sumbangan pemikiran 

bagi pengembangan ilmu hukum di bidang Hukum Perdata. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk referensi bagi 

penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan permasalahan 

yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, pola 

pikir dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 

menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama menjalani 

perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 
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b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan yang dapat digunakan dan memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dan terlibat. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Corporate Social Responsibility merupakan konsep ataupun program 

yang dimiliki oleh perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab Perusahan 

terhadap lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut berada. 

Keberlangsungan perusahaan dapat dicapai dengan lahirnya suatu konsep 

yang dikenal sebagai Corporate Social Responsibility. Corporate Social 

Responsibility merupakan tanggungjawab yang melekat pada setiap 

perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang 

serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya 

masyarakat setempat.
6
 

Corporate Social Responsibility bukan saja sebagai tanggung jawab, 

tetapi juga sebuah kewajiban. Corporate Social Responsibility adalah suatu 

peran bisnis dan harus menjadi bagian dari kebijakan bisnis, maka bisnis 

tidak hanya mengurus permasalahan laba, tapi juga sebagai sebuah institusi 

pembelajaran. Bisnis harus mengandung kesadaran sosial terhadap 

lingkungan sekitar. 

Dalam penerapan Corporate Social Responsibility yang dilakukan 

oleh perusahaan perlu hati-hati dan cara-cara yang benar agar tidak 

memperkuat kondisi relasi ketergantungan dari masyarakat akan kehadiran 
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 Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Pasal 

15 huruf (b). Selanjutnya disebut UUPM. 
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perusahaan. Keuntungan-keuntungan yang secara otomatis didapat dari 

pelaksanaan Corporate Social Responsibility bagi masyarakat di sini adalah 

adanya pengurangan resiko, meningkatnya good will, mengurangi biaya, 

membangun sumber daya manusia, serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.
7
 

John Elkington melalui bukunya “Cannibals with Fork, the Triple 

Bottom Line of Twentieth Century Business” memberikan pandangan bahwa 

perusahaan yang ingin berkelanjutan harus memperhatikan konsep triple 

bottom line, yaitu profit (keuntungan), people (masyarakat) dan planet 

(lingkungan). 

Di Indonesia kewajiban perusahaan dalam melaksanakan Corporate 

Social Responsibility telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, 

yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tangung Jawab Sosial 

dan Lingkungan Perseroan Terbatas. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian 

dilaksanakan.
8
 Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

                                                           
7
 Meilanny Budiarti S. dan Santoso Tri Raharjo, “Corporate Social Responsibility (CSR) dari 

Sudut Pandang Perusahaan”, Vol. 4 No. 1, Januari 2014, hal. 14. 
8
 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2002), hal. 21. 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris yang bersifat 

deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang berusaha memperoleh 

gambaran dan penjelasan sebenarnya mengenai masalah yang diteliti.
9
 

Di dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Corporate 

Social Responsibility yang dilakukan oleh PT. Air Mancur apakah 

pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan 

hukum yang berlaku serta apa yang sebenarnya terjadi di dalam 

masyarakat.
10

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah PT. Air Mancur yang 

beralamat di Jalan Raya Solo-Sragen Km. 7 Palur, Dagen, 

Karanganyar, Kabupaten Karanganyar 57751. Alasan penulis memilih 

lokasi penelitian di PT. Air Mancur adalah karena PT. Air Mancur 

merupakan salah satu perusahaan industri jamu di Indonesia yang 

melaksanakan program Corporate Social Responsibility. 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data 

dapat diperoleh.
11

 Sumber-sumber penelitian hukum ini terdiri dari: 

                                                           
9
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2002), hal. 53. 

10
 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinaf Grafika, 2002), hal. 15. 

11
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineke Cipta, 

1998), hal. 114. 
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a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh atau 

dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan 

penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.
12

 Dalam 

penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak 

perusahaan PT. Air Mancur dan masyarakat sekitar. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari 

sumber-sumber yang telah ada.
13

 Data sekunder digunakan 

untuk mendukung data primer yang terdiri dari buku-buku, 

jurnal hukum, peraturan perundang-undangan maupun data-data 

dari internet yang berhubungan dengan permasalahan yang 

diteliti. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting 

dalam penelitian, karena untuk menentukan berhasil atau tidaknya 

suatu penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada 

responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau 
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 M. Iqbal Hasan, Op.Cit., hal. 82 
13

 Ibid., hal. 58 
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direkam.
14

 Wawancara merupakan salah satu metode 

pengumpulan data dengan maksud mendapatkan informasi yang 

sah dan dapat dipercaya. 

2) Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan 

mengenai berbagai kosep yang akan digunakan sebagai dasar 

atau pedoman dalam proses penelitian.
15

 Studi pustaka dapat 

berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar 

maupun data dari internet. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan 

dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain.
16

 

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif 

kualitatif, yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menitikberatkan pada proses yang diambil dari fenomena yang ada 

kemudian ditarik kesimpulan. Penulis menggunakan penelitian 

kualitatif yang bersifat deskriptif karena memaparkan objek yang 

diteliti berdasarkan fakta yang ada. 
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 Ibid., hal. 85 
15

 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: PT Raya Grafindo Persada, 2011), 

hal. 97. 
16

 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), (Bandung: 

Alfabeta, 2009), hal. 244. 
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G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan hukum diperlukan untuk lebih mempermudah 

dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari 

penelitian ini, maka penulis menjabarkan dalam bentuk sistematika 

penulisan hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab dimana tiap-tiap bab 

terbagi menjadi sub-sub bagian yang dimaksud untuk mempermudah 

pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini. Adapun sistematika 

penulisan hukum yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian 

dan yang selanjutnya adalah sistematika penelitian. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tinjauan umum tentang Corporate 

Social Responsibility dan tinjauan umum tentang 

Perseroan Terbatas (PT). 

BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang hasil 

dan pembahasan dari penelitian yang penulis akan lakukan 

dengan rumusan masalah yaitu apakah Corporate Social 

Responsibility merupakan suatu kewajiban bagi setiap 

perusahaan dan apakah pelaksanaan Corporate Social 

Responsibility yang dilakukan oleh PT. Air Mancur sudah 
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sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

BAB IV  : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan jawaban pada perumusan 

masalah serta kritik maupun saran yang terkait dengan 

permasalahan yang diteliti. 

DAFTAR PUSTAKA 


