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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Dalam dunia usaha khususnya menjalankan suatu bisnis, perusahaan yang 

mempunyai keinginan untuk tumbuh secara berkelanjutan mempunyai tanggung 

jawab tidak hanya berfokus pada single bottom line, yang dimana nilai perusahan 

direfleksikan dalam kondisi keuangan atau keuntungannya saja (profit), melainkan 

juga berfokuskan pada konsep triple bottom line yaitu kondisi ekonomi (profit), 

menjaga kelestarian lingkungan (planet) dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat (people) menurut (Pramiana & Anisah, 2018) dalam (Syahrullah, 

Iswadi, Tikawati, & Hasbi, 2021, p. 3).  

Di era globalisasi yang identik dengan perubahan, yang mana memberikan 

dampak sangat besar bagi masa depan perusahaan. Suatu perusahaan juga harus 

mempersiapkan strategi dalam mengantisipasi perubahan untuk 

mempertimbangkan aspek budaya yang telah ada sampai saat ini menurut (Ilhami, 

2017, p. 2). Dengan begitu budaya perusahaan seringkali berfokus pada perilaku 

keseharian anggotanya. Adanya penerapan budaya perusahaan dapat memberikan 

kondisi/suasana yang nyaman bagi semua karyawan.  

Penjelasan diatas juga tidak terlepas dari keterlibatan karyawan dalam sebuah 

perusahaan yang dimana setiap karyawan pasti memiliki karakteristik yang berbeda 

dalam menjalankan setiap budaya. Dari semua kegiatan yang dilakukan oleh sebuah 

perusahaan dapat menimbulkan dampak positif baik dari segi sosial maupun 

ekonomi. Dengan adanya perkembangan CSR yang ada di Indonesia sejalan dengan 

UU No. 47 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi 

“Corporate Social Responsibility (CSR) identik dengan kegiatan sosial sebuah 

perusahaan, yang mana perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan 

profit, namun juga harus memiliki nilai-nilai sosial”. 

CSR dalam perspektif Islam merupakan tujuan dari ajaran Islam itu sendiri 

yang dimana tujuan dari ajaran Islam (Maqashid al syariah) yaitu maslahah 

sehingga bisnis berjalan sesuai dengan tujuan untuk menciptakan maslahah, bukan 
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hanya sekedar berfokus mencari keuntungan. Melainkan perusahaan harus 

melaksanakan CSR dengan baik dan aktif bekerja keras menyetarakan hak-hak 

stakeholders seperti halnya meningkatkan kepuasan pelanggan, menciptakan 

lingkungan kerja yang sehat dan aktif, mengurangi stres karyawan meningkatkan 

moral, meningkatkan produktivitas, dan juga meningkatkan distribusi kekayaan di 

dalam masyarakat. Menurut (Syahrullah, Iswadi, Tikawati, & Hasbi, 2021, p. 3) 

Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban suatu perusahaan untuk 

menerapkan/melaksanakan kebijakan tersebut melalui program CSR. 

Salah satu UMKM yang berfokus pada produk pembersih porselen yakni 

UMKM UD Karya Bagus Bermanfaat, yang berdiri sejak tahun 2012 mampu 

bertahan hingga saat ini. Bahkan pemasarannya meliputi wilayah Jawa Timur 

hingga merambah ke wilayah Jawa Tengah, hanya berpegang pada pengalaman dan 

ilmu yang didapatkan saat masih menjadi santri di Panti Asuhan Muhammadiyah 

Karangpilang Surabaya, dan saat itu masih mejadi supplier bahan bangunan, 

melihat banyak produk HCL yang dijual di toko bangunan yang menimbulkan bau 

menyengat, disitulah muncul ide dan inovasi untuk menciptakan produk pembersih 

yang tidak berasap (berbau) dan praktis. (Fajar, 2020, p. 1) 

Pentingnya upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan mengenai 

implementasi sikap dan tanggung jawab secara sosial merupakan tujuan utama dari 

UMKM ini. Dengan program Corporate Social Responsibility yang sudah 

ditetapkan oleh pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan 

merupakan sebuah program tanggung jawab sosial yang sudah sejak lama di 

canangkan oleh UMKM UD. Karya Bagus Bermanfaat, selain menjadi kewajiban 

di UMKM ini juga menerapkan sikap kepedulian sosial terhadap sesama yang  

tinggi. Melihat dampak yang dirasakan dengan adanya konsep CSR dalam upaya 

mengurangi kesenjangan sosial tidak terlepas dari peran dan kepedulian UMKM ini 

kepada masyarakat sekitar. CSR memang memiliki potensi yang sangat besar 

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. Selain memotivasi untuk 

membesarkan nama produknya supaya dikenal lebih luas oleh masyarakat sekitar, 

pengusaha UD. Karya Bagus Bermanfaat juga termotivasi untuk membuka 

lapangan pekerjaan, dan ingin membesarkan nama Panti Asuhan Muhammadiyah 

Karangpilang yang banyak berjasa bagi owner. Sehingga UMKM ini melakukan 
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kegiatan berbagi dengan anak yatim yang bekerja sama dengan Panti Asuhan 

Muhammadiyah, selain untuk tanggung jawab sosial CSR, kegiatan sosial 

kemasyarakatan lainnya juga ada. Dengan visi membantu sesama dan 

memberdayakan masyarakat.  

Diperkuat dengan adanya karyawan UD. Karya Bagus Bermanfaat yang 

berasal dari alumni pondok pesantren Muhammadiyah yang ada di daerah Sidoarjo. 

Hal ini merupakan sebuah hal yang tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain  

yang hanya sekedar melakukan kegiatan CSR yang berorientasi untuk menambah 

profit dan ketenaran, tanpa melihat tujuan dari ajaran syariah yang sebenarnya. UD. 

Karya Bagus Bermanfaat juga melakukan kerjasama dengan berbagai macam 

instansi filantropi yang ada di Indonesia, seperti program bakti sosial yang bekerja 

sama dengan Lazismu kantor layanan Sukosewu dan yayasan Muhammadiyah Cab. 

Sukosewu Desa Klepek, Kec. Sukosewu, Bojonegoro. UD. Karya Bagus 

Bermanfaat mendistribusikan bantuan berupa 3 ton beras dan dikemas dalam 600 

paket/5kg beras.   

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengamati dan melakukan 

penelitian lebih dalam mengenai implementasi CSR sesuai dengan prinsip syariah. 

Sehingga dalam penelitian ini  mengambil judul Implementasi Corporate Social 

Responsibility (CSR) dalam Perspektif Syariah pada UD. Karya Bagus 

Bermanfaat. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

Bagaimana implementasi dalam perspektif Syariah pada CSR UD. Karya Bagus 

Bermanfaat dalam perspektif Syariah? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti merumuskan tujuan dari 

penelitian ini adalah: Untuk mengetahui penerapan CSR pada UD. Karya Bagus 

Bermanfaat apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah. 
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1.4. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas penelitian ini 

memiliki beberapa manfaat yaitu : 

1. Bagi Akademik : Sebagai kontribusi inspirasi atau referensi untuk 

mengembangkan dan memperluas informasi mengenai CSR pada UMKM. 

2. Bagi Peneliti : Menambah wawasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

mengenai CSR pada UMKM. 

3. Bagi Mahasiswa : Memberikan manfaat untuk memperluas informasi dan 

wawasan mengenai gambaran yang ditulis peneliti sebagai pembanding dalam 

penelitian selanjutnya. 

 

1.5. Batasan Penelitian  

Agar penelitian ini lebih fokus, maka peneliti hanya membahas terkait: 

Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Prinsip Syariah pada 

UD. Karya Bagus Bermanfaat.  


