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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tanggung jawab sosial atau sering disebut dengan corporate social 

responsibility (CSR) merupakan wacana yang makin umum dalam dunia bisnis di 

Indonesia. Fenomena ini dipicu oleh semakin mengglobalnya tren mengenai 

praktek corporate social responsibility (CSR) dalam bisnis. Corporate social 

responsibility (CSR) kini menjadi semakin populer dan menjadi ukuran penting 

dalam menilai keberhasilan perusahaan dalam operasionalnya. Sekarang ini 

corporate social responsibility (CSR) sudah masuk dalam ranah hukum yang 

memaksa perusahaan untuk ikut aktif memperbaiki kondisi dan taraf hidup 

masyarakat (Kompas, 4/8 dalam Abdul Haris dan Samsudin Antuli, 2011).  

Pemerintah Indonesia sudah mengatur corporate social responsibility 

(CSR) ke dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 3 tentang 

keharusan Perseroan Terbatas melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Apabila program corporate social responsibility (CSR) tidak dilaksanakan, maka 

pemerintah dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang 

yang berlaku. Carroll (1999) dalam Muhammad Yasir Yusuf (2010) yang 

mengatakan bahwa corporate social responsibility (CSR) dilaksanakan oleh 

perusahaan disebabkan oleh tanggung jawab terhadap ekonomi, tanggung jawab 

karena keharusan oleh ketetapan undang-undang yang berlaku. Selain itu, 

pelaksanaan program corporate social responsibility (CSR) juga terkait dengan 
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pencapaian tujuan millenium goals development yang telah disusun oleh Persatuan 

Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu program dari millenium goals development 

adalah pengurangan angka kemiskinan menjadi setengah pada tahun 2015 dari 

sekitar 1,3 miliar penduduk miskin. 

Kini banyak perusahaan sudah memiliki prinsip good corporate 

governance yang akan semakin menyempurnakan niat perusahaan untuk 

melaksanaan program corporate social responsibility (CSR). Kesadaran mengenai 

corporate social responsibility (CSR) ini terlihat dari makin banyaknya 

perusahaan yang mengungkapkan corporate social responsibility (CSR) ke dalam 

laporan keuangan tahunan maupun melaui media lainnya. Puspitasari (2009) 

dalam Fadilla Purwitasari (2011) mengatakan tujuan pelaporan corporate social 

responsibility (CSR) adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi para pengguna 

laporan keuangan mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan 

aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman, tentram, 

kesejahteraan karyawan, dan keamanan mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi.  

Fenomena yang sedang berkembang dewasa ini menuntut perubahan tata 

kelola (good governance) dalam berbagai bidang mulai politik, ekonomi, sosial 

dan budaya. Kecenderungan tersebut terus menjadi agenda perubahan besar 

masyarakat dan memunculkan berbagai opini dalam sistem sosial kemasyarakatan 

yang mengharapkan lebih adil dan member peluang untuk mewujudkan 

kesejahteraan bersama yang berkelanjutan (sustainable development). 

Pembangunan berkelanjutan menghendakai adanya hubungan yang harmonis 

antara pemerintah dunia usaha dan masyarakat (stakeholder). Masing masing 
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stakeholder melakukan peranannya masing masing sesuai dengan kapasitas dan 

kompetensi yang dimiliki. Dunia usaha sebagai salah satu stakeholder memegang 

peranan yang cukup penting karena potensinya dalam hal modal (capital) dan 

sumber daya manusia. Dunia usaha memiliki akumulasi modal yang besar 

dibandingkan dengan pemerintah. Fakta sosial yang bergulir tersebut berpengaruh 

pula bagi korporasi modern yang kesehariannya dihadapkan dengan suatu 

komunitas disekitarnya, pihak perusahaan dituntut untuk memiliki kemapuan 

menjawab problem solving approach mengenai what, where, when, how dan why 

yang menyangkut perubahan sosial di sekitarnya sebagai aspek kritis berfungsinya 

organisasi dan manajemen perusahaan. 

Praktik pengungkapan corporate social responsibility (CSR) telah banyak 

diterapkan oleh perusahaan publik di Indonesia, yang salah satunya adalah 

industri perbankan syariah. Saat ini perkembangan industri perbankan syariah di 

Indonesia maupun di dunia sangat pesat. Survei yang dilakukan oleh Bahrain 

Monetary Agency di tahun 2004 memperlihatkan bahwa jumlah institusi 

perbankan syariah melonjak dengan cukup signifikan dari 176 di tahun 1997 

menjadi 267 di tahun 2004 yang beroperasi di 60 negara di dunia. bahwa dengan 

tingkat pertumbuhan 15% pertahunnya, beberapa pihak menyatakan bahwa 

industri perbankan syariah merupakan sektor yang paling cepat berkembang di 

negara muslim (Zaher dan Hassan, 2001 dalam Fitria & Dwi Hartanti,  2010).  

Perbankan syariah juga telah menyebutkan aspek pertanggung jawaban 

sosial dalam laporan tahunannya walaupun dalam bentuk yang relatif sederhana. 

Menurut Mulyanita (2009) dalam Fadilla Purwitasari (2011) tuntutan terhadap 
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perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang 

akuntabel, serta tata kelola perusahaan yang lebih baik semakin memaksa 

perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya, termasuk 

perusahaan perbankan. Pelaksanaan program corporate social responsibility 

(CSR) pada perbankan syariah bukanlah hanya untuk memenuhi amanah good 

corporate governance, undang-undang, dan tujuan global millenium goals 

development yang telah dicanangkan PBB. Akan tetapi, corporate social 

responsibility (CSR) pada perbankan syariah dibangun atas dasar landasan 

falsafah dan tasawwur (world view) islam yang sangat kuat untuk menjadi salah 

satu lembaga keuangan yang dapat mensejahterakan masyarakat (Purwitasari, 

2011).  

Tanggung jawab sosial dalam Islam bukanlah merupakan suatu hal yang 

baru. Agama Islam telah mengajarkan tentang kedermawanan sosial kepada 

orang-orang yang membutuhkan dan kurang mampu dengan melalui infak, zakat, 

sedekah, dan pinjaman kebaikan. Dalam Al-Qur’an sudah dijelaskan tentang 

tanggung jawab sosial. Di dalam Surah Al Isra (35) menjelaskan tentang 

hubungan antara kesuksesan bisnis dan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 

moral pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Kemudian di dalam 

Surah Al Baqarah (205) menjelaskan tentang memberikan perhatian yang sangat 

serius untuk menjamin keharmonisasian dan kelestarian lingkungan hidup. 

Menurut Ahmad (2002) dalam Fitria dan Dwi Hartanti (2010) lembaga 

yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada hakekatnya mendasarkan 

pada filosofi dasar Al-Qur’an dan Sunah. Sehingga bisa dijadikan landasan untuk 
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berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat. Menurut Hendrie Anto dan Dwi 

Retno (2008) aktivitas corporate social responsibility (CSR) di perbankan syariah 

pada dasarnya telah melekat secara inhern sebagai konsekuensi kebersandaran 

bank syariah pada ajaran Islam. Berbeda dengan bank konvensional, bank Syariah 

tidak dapat memisahkan secara dikotomis antara orientasi bisnisnya dengan 

orientasi sosial, atau setidaknya tidak kontradiksi dengan orientasi sosial. Hal ini 

membawa konsekuensi pada kuatnya karakter sosial dari perbankan syariah, 

relatif jika dibandingkan dengan bank konvensional.     

The Economist (2005) dalam Muhammad Yasir Yusuf (2010) menjelaskan 

bahwa program corporate social responsibility (CSR) tidak boleh menjadi topeng 

untuk mengejar keuntungan secara maksimal. Rizk, dkk (2008) dalam 

Muhammad Yasir Yusuf (2010) mengatakan bahwa program corporate social 

responsibility (CSR) tidak boleh mengejar keinginan untuk mendapatkan 

legitimasi dalam beroperasi disatu kawasan. Selain itu, bank syariah juga harus 

memperhatikan dan terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat ekonomi 

lemah (miskin) khususnya di lingkungan sekitarnya.  

Menurut Meutia (2010) dalam Fadilla Purwitasari (2011) bank syariah 

seharusnya memiliki dimensi spiritual yang lebih banyak, tidak hanya 

menghendaki bisnis yang nonriba saja, namun juga mampu memberikan 

kesejahteraan bagi masyarakat luas, terutama bagi golongan masyarakat ekonomi 

lemah. Dusuki dan Dar (2005) dalam Soraya Fitria dan Dwi Hartanti (2010) 

mengatakan bahwa pada perbankan syariah, tanggung jawab sosial sangat relevan 

untuk dibicarakan mengingat beberapa faktor berikut: perbankan syariah 
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berlandaskan prinsip syariah yang meminta mereka untuk beroperasi dengan 

landasan moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Selain itu adanya prinsip atas 

ketaatan pada perintah Allah dan Khalifah. Dan yang terakhir adanya prinsip atas 

kepentingan umum, terdiri dari penghindaran dari kerusakan dan kemiskinan. 

Khusnul Fauziah dan Prabowo Yudho J (2013) mengatakan bahwa dalam 

menjalankan usahanya, setiap perusahaan termasuk perbankan memiliki tanggung 

jawab sosial terhadap komunitas yang berkaitan dengan kegiatan operasional 

bisnisnya meliputi aspek ekonomi (profit), sosial (people), dan lingkungan 

(planet) atau biasa disebut triple bottom line (3P), yang diwujudkan dalam bentuk 

corporate social responsibility (CSR). Akan tetapi, sejak peluncuran ISO 26000 

pada awal November 2010 oleh lembaga International Organization for 

Standardization (ISO) mengenai guidance on social responsibility, komponen 

triple bottom line ditambah aspek prosedur (procedure). Hal tersebut berarti 

bahwa corporate social responsibility (CSR) merupakan bentuk kepedulian 

perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan 

pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet) secara berkelanjutan 

berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat. Keberlangsungan sebuah 

perusahaan akan terjadi apabila perusahaan menaruh kepedulian terhadap keempat 

aspek tersebut. 

Haris Fifta Putra (2015) melakukan penelitian mengenai pelaksanaan dan 

pengungkapan corporate social responsibility (CSR) perbankan syariah di 

Indonesia berdasarkan islamic social reporting indeks (ISR). Hasil penelitiannya 

adalah semua bank syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini belum ada 
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satupun yang mampu menunjukkan pengungkapan secara penuh atau mencapai 

angka 100% berdasarkan  islamic social reporting indeks (ISR). Sedangkan yang 

mampu mencapai angka di atas 50% dalam 2 periode laporan tahunannya, hanya 

3 bank sampel. Pengungkapan yang rendah ini mengindikasikan adanya 

implementasi corporate social responsibility (CSR) yang belum optimal pada 

perbankan syariah. 

Rina Trisnawati (2012) melakukan penelitian tentang pengukuran 

tanggung jawab sosial perusahaan perbankan syariah di Indonesia. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa: 

1. Pengungkapan corporate social responsibility (CSR) pada bank syariah di 

Indonesia dengan islamic social reporting indeks (ISR) (48.75%) lebih 

baik dibandingkan dengan global reporting initiative indeks (GRI) 

(21.54%). 

2. Secara garis besar, indikator-indikator corporate social responsibility 

(CSR) cukup mewakili indikator-indikator global reporting initiative 

indeks (GRI) tahun 2011, namun global reporting initiative indeks (GRI) 

memiliki rincian lebih detail terutama pada indikator ketenagakerjaan, tata 

kelola organisasi, tanggung jawab terhadap produk dan jasa. Namun 

demikian islamic social reporting indeks (ISR) lebih relevan digunakan 

untuk mengukur corporate social responsibility (CSR) terutama untuk 

indikator kinerja sosial dan kinerja lingkungan. 

3. Hasil konvergensi global reporting initiative indeks (GRI) dan islamic 

social reporting indeks (ISR) menghasilkan indeks pengungkapan 
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corporate social responsibility (CSR) sebanyak 90 item dengan 10 

indikator yaitu indikator strategi dan analisa, profil organisasi, parameter 

laporan, tata kelola organisasi, kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, 

kinerja sosial ketenagakerjaan, masyarakat dan tanggung jawab terhadap 

produk. 

4. Investasi dan keuangan yang mencakup aktifitas aktifitas riba, gharar, 

zakat, kebijakan mengatasi keterlambatan pembayaran oleh klien yang 

gagal bayar dimasukkan sebagai suplemen karena indikator ini sangat 

spesifik dan seluruh bank syariah mengungkapkannya. Hal ini 

diasumsikan sebagai pembeda (penciri) indikator yang digunakan pada 

bank syariah. 

Soraya Fitria dan Dwi Hartanti (2010) melakukan penelitian tentang 

perbandingan hasil pengungkapan corporate social responsibility (CSR) pada 

perbankan syariah dan perbankan konvensional berdasarkan global reporting 

initiative indeks (GRI) dan islamic social reporting indeks (ISR). Dimana skor 

untuk bank syariah berdasakan global reporting initiative indeks (GRI) pada tahun 

2006 diperoleh sebagai berikut : 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

Tabel 1.1. Nilai Tiap Indikator Berdasarkan Global Reporting Initiative  

Indeks (GRI) Tahun 2006 

Indikator 
Skor 

Bank Syariah 

Profil dan strategi Organisasi 

- Strategi dan analisa 

- Profil 

- Parameter laporan 

 

 

- Tata kelola, komitmen, dan 

keterlibatan stakeholder 

 

 

Strategi dan analisa 

Profil  

Profil laporan 

Jangkauan dan batas laporan 

GRI Content Index 

Tata kelola perusahaan 

Komitmen untuk inisiatif eksternal 

Keterlibatan pemegang saham 

 

1,33 

1,77 

1,00 

0,60 

0,00 

1,07 

1,00 

0,56 

 

Lingkup Ekonomi 

 

Kinerja ekonomi 

Keadaan pasar 

Implikasi keadaan ekonomi secara tidak 

langsung 

1,11 

0,00 

0,67 

Lingkup Lingkungan Kinerja lingkungan 0,33 

Lingkup Sosial 

- Praktek tenaga kerja 

 

 

 

 

- Hak asasi manusia 

 

 

- Kemasyarakatan 

 

 

 

- Kewajiban produk 

 

 

Tenaga kerja 

Hubungan manajemen dan tenaga kerja 

Keselamatan dan keamanan kerja 

Pelatihan dan pendidikan 

Keberagaman dan keamanan kesempatan 

Prosedur investasi dan pengawasan 

Non diskriminasi 

Hak asasi manusia murni 

Komunitas 

Korupsi 

Kebijakan publik 

Kepatuhan 

Pelabelan produk dan jasa 

Rahasia konsumen 

 

0,33 

0,00 

0,00 

1,00 

0,00 

0,33 

0,00 

0,33 

0,00 

0,17 

0,33 

1,00 

0,33 

0,00 

 Sektor pelayanan jasa keuangan pengungkapan 

khusus pada pendekatan manajemen 

 

Sektor pelayanan jasa keuangan indikator 

dampak produk dan jasa 

0,92 

 

 

 

 

0,89 

 

Sumber: Fitria dan Dwi Hartanti (2010). 
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Dilihat dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat 

beberapa indikasi yang dapat mempengaruhi implementasi corporate social 

responsibility (CSR) bank syariah kurang optimal. Indikasi tersebut yaitu masih 

rendahnya pada komitmen perusahaan memperoleh skor 1,00, untuk praktek 

tenaga kerja memperoleh skor 0,33, dan untuk pendidikan dan pelatihan 

memperoleh skor 1,00. Jika skor dibawah 0,5 berarti menunjukkan rendah dan 

diatas 0,5 tinggi. Berdasarkan pada penelitian Soraya Fitria dan Dwi Hartanti 

(2010) bahwa untuk komitmen perusahaan bank konvesional memperoleh skor 

1,17, untuk praktek tenaga kerja memperoleh skor 0,78, dan untuk pendidikan dan 

pelatihan memperoleh skor 1,11 lebih tinggi dari bank syariah.  

Hasil penelitian Soraya Fitria dan Dwi Hartanti (2010) juga menjelaskan 

bahwa bank konvensional memiliki pengungkapan corporate social responsibility 

(CSR) yang lebih baik daripada bank syariah. Pengungkapan berdasarkan indeks 

global reporting initiative indeks (GRI) memiliki skor yang lebih baik 

dibandingkan indeks islamic social reporting indeks (ISR). Indeks global 

reporting initiative indeks (GRI) memiliki rincian lebih detail daripada indeks 

islamic social reporting indeks (ISR). Perkembangan indeks islamic social 

reporting indeks (ISR) di Indonesia masih sangat lambat. 

Pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) akan menjadi strategi 

bisnis yang bagus bagi bank syariah untuk menjaga atau meningkatkan daya saing 

melalui reputasi, meningkatkan kinerja keuangan, dan meningkatkan kesetiaan 

merk produk (loyalitas) atau citra Bank Syariah. Penelitian Merta Sari dan Agung 

Suaryana (2013) menunjukkan bahwa pengungkapan corporate social 
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responsibility (CSR) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Artinya 

dengan melakukan pengungkapan corporate social responsibility (CSR), maka 

konsumen pun akan memberikan reaksi yang positif terhadap produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Penelitian Hill et al (2007) dalam Emy 

Iryanie (2009) menunjukkan bahwa perusahaan yang berkomitmen melakukan 

kegiatan corporate social responsibility (CSR) dalam jangka panjang (10 tahun) 

mengalami kenaikan saham yang sangat signifikan dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak melakukan kegiatan corporate social responsibility (CSR). 

Menurut Said, dkk (2009) dalam Fadilla Purwitasari (2011) corporate social 

responsibility (CSR) dapat memperbaiki performa keuangan, meningkatkan citra 

merk dan menambah daya tarik perusahaan sebagai tempat kerja yang terbaik, 

yang akhirnya akan mempengaruhi nilai pasar perusahaan. 

Motivasi dari riset ini adalah karena pentingnya implementasi corporate 

social responsibility (CSR) pada bank syariah yang didukung data tabel 1.1 

dimana adanya fenomena rendahnya implementasi corporate social responsibility 

(CSR) pada bank syariah dibandingkan bank konvesional oleh karena itu 

implementasi corporate social responsibility (CSR) yang baik akan menambah 

kredibilitas bank syariah dimata investor dan nasabahnya.  

Oleh sebab itu berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Studi pada Bank Syariah 

di Kota Semarang”. 



12 

 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah komitmen perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

implementasi corporate social responsibility (CSR) pada bank syariah di 

kota Semarang? 

2. Apakah partisipasi manajer berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

implementasi corporate social responsibility (CSR) pada bank syariah di 

kota Semarang? 

3. Apakah pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap implementasi corporate social responsibility (CSR) pada bank 

syariah di kota Semarang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah komitmen perusahaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap implementasi corporate social responsibility (CSR) 

pada bank syariah di kota Semarang. 

2. Untuk mengetahui apakah partisipasi manajer berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap implementasi corporate social responsibility (CSR) 

pada bank syariah di kota Semarang. 

3. Untuk mengetahui apakah pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap implementasi corporate social responsibility 

(CSR) pada bank syariah di kota Semarang. 



13 

 

 

 

1.4. Kontribusi Riset 

Kontribusi yang digunakan adalah : 

1. Kontribusi praktek bagi bank syariah, yaitu bagi stakeholder bank syariah 

untuk dapat memperbaiki dan mengomptimalkan pelaksanaan corporate 

social responsibility (CSR) agar dapat mempertahankan dan menjaga 

reputasi pada bank syariah di kota Semarang. 

2. Kontribusi teori, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penguat teori dan 

faktor yang mempengaruhi implementasi corporate social responsibility 

(CSR) khususnya pada perbankan syariah di kota Semarang serta 

tambahan bukti empiris. 
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1.5. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tanggung jawab sosial atau sering disebut 

dengan corporate social responsibility 

(CSR) merupakan wacana yang makin 

umum dalam dunia bisnis di Indonesia. 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) kini 

menjadi semakin populer dan menjadi 

ukuran penting dalam menilai keberhasilan 

perusahaan dalam operasionalnya. 

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas. 

 

Carroll (1999) dalam Muhammad Yasir 

Yusuf (2010) mengatakan bahwa corporate 

social responsibility (CSR) dilaksanakan 

oleh perusahaan disebabkan oleh tanggung 

jawab terhadap ekonomi, tanggung jawab 

terhadap undang-undang, tanggung jawab 

terhadap etika, dan tanggung jawab 

terhadap kebajikan. 

Praktik pengungkapan corporate social 

responsibility (CSR) telah banyak 

diterapkan oleh perusahaan publik di 

Indonesia, yang salah satunya adalah 

industri perbankan syariah. 

Penelitian Merta Sari dan Agung Suaryana (2013) 

menunjukkan bahwa pengungkapan corporate 

social responsibility (CSR) berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan. Artinya dengan 

melakukan pengungkapan corporate social 

responsibility (CSR), maka konsumen pun akan 

memberikan reaksi yang positif terhadap produk 

yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. 

Pelaksanaan program corporate social 

responsibility (CSR) pada perbankan 

syariah dibangun atas dasar landasan 

falsafah dan tasawwur (world view) islam 

yang sangat kuat untuk menjadi salah satu 

lembaga keuangan yang dapat 

mensejahterakan masyarakat. 

Teori Stakeholder 

Berdasarkan penelitian  Fitria dan Dwi Hartanti 

(2010) dari skor GRI index terdapat beberapa 

indikasi yang dapat mempengaruhi implementasi 

corporate social responsibility (CSR) bank 

syariah kurang optimal. Indikasi tersebut yaitu 

masih rendahnya pada komitmen, partisipasi 

karyawan, pendidikan dan pelatihan. Hal ini lah 

indikasi yang dapat mempengaruhi implementasi 

corporate social responsibility (CSR) bank 

syariah kurang optimal.  

 Implementasi corporate 

social responsibility (CSR). 

Komitmen 

Perusahaan 

merupakan 

seberapa baik 

kepedulian 

terhadap 

konsumen. 

Pendidikan 

dan pelatihan 

merupakan 

seberapa baik 

implementasi 

training 

karyawan bank 

tersebut. 

Partisipasi 

manajer 

merupakan 

tingkat 

partisipasi 

karyawan 

dalam bank. 


