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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar belakang 

Organisasi yang baik adalah organisasi yang bersifat berkelanjutan. 

Organisasi berkelanjutan adalah organisasi yang memastikan bahwa semua 

aktivitas dan proses produksi sangat mempertimbangkan dampaknya terhadap 

sosial dan lingkungan. Organisasi yang bertindak sesuai dengan sikap 

keberlanjutan, tidak hanya membantu menjaga kesejahteraan dan keberlanjutan 

namun juga menciptakan organisasi yang mampu bertahan dalam berbagai 

kondisi dan berjaya dalam jangka panjang. Keberhasilan organisasi dalam 

jangka panjang membutuhkan praktik keberlanjutan yang benar-benar merasuk 

pada setiap organisasi.  

Social responsibility yang dilakukan oleh para pimpinan organisasi 

merupakan cara dan bentuk dalam menciptakan organisasi yang berkelanjutan 

serta kesadaran tanggung jawab sosial organisasi terhadap sosial maupun 

lingkungan didalam setiap aktivitas organisasi. Penerapan prinsip ini diharapkan 

membuat organisasi menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali  

menghasilkan dampak  negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Maka 

salah satu manfaat social responsibility  yaitu guna memelihara lingkungan 

organisasi yang kondusif bersama masyarakat. 
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Dalam buku Strategic Corporate Social Responsibility, Chandler (2014: 7) 

“CSR is about businesses and other organinization going beyond legal obligations 

to impact they have on the environment and society.” Yang artinya CSR adalah 

bentuk bisnis dan organisasi yang tidak hanya berkaitan dengan kewajiban yang 

tercantum dalam hukum namun juga harus bertanggungjawab kepada lingkungan 

dan masyarakat dan harus dapat memberikan dampak yang positif bagi keduanya. 

Social responsibility akan lebih berdampak positif bagi masyarakat dan organisasi 

sangat tergantung dari orientasi lembaga dan organisasi didalam menerapkan 

social responsibility.  

Di dalam social responsibility sendiri memiliki 4 kategori orientasi yang 

dikemukakan oleh aupperle didalam  teorinya ‘Four-Part Model of Corporate 

Social Responsibility’ yaitu etika, kedermawanan, hukum(legal), ekonomi. Social 

responsibility yang dilakukan organisasi  juga mencerminkan etika setiap sumber 

daya manusia didalam  organisasi tersebut. Dalam suatu organisasi, etika memiliki 

peranan yang sangat penting ketika keuntungan bukan lagi menjadi satu-satunya 

tujuan organisasi. Organisasi juga akan menjadi lebih sustainable jika mempunyai 

perhatian pada etika, karena hal ini akan mempengaruhi reputasi organisasi dan 

meningkatkan motivasi karyawan serta dapat mengurangi berbagai kerugian 

akibat perilaku yang kurang etis yang dilakukan oleh karyawan. Manajemen 

sumber daya manusia mempunyai peran penting untuk menjamin bahwa 

organisasi bertindak secara fair dan etis terhadap karyawan, klien, stakeholder 

serta lainnya. Manajemen sumber daya manusia memainkan peran penting dalam  

membantu organisasi untuk meningkatkan nilai-nilai etika organisasi serta 



3 
 

merupakan pendorong organisasi dalam usaha melatih karyawan agar mempunyai 

etika bisnis yang sesuai dengan organisasi, sehingga tindakan kurang etis dapat di 

cegah. 

Menurut Hersey dan Blanchard (1992:15),  perilaku  pada dasarnya 

berorientasi kepada tujuan. Dengan kata lain perilaku pada umumnya dipengaruhi 

oleh keinginan untuk memperoleh tujuan  tertentu. Perilaku yang terjadi didalam 

organisasi hakekatnya adalah interaksi diantara individu yang ada. Perbedaan 

orientasi setiap pimpinan dalam melakukan CSR sendiri dipengaruhi oleh cara 

berpikir. Setiap perbedaan diantara para pemimpin  didalam mengorientasikan 

CSR nantinya, dapat menjadi tinjauan untuk menjadikan satu tujuan diantara para 

pemimpin perusahaan agar orientasi dalam melakukan kegiatan CSR menjadi 

semakin terintegrasi. Dengan menggunakan teori Four-Part Model of Corporate 

Social Responsibility sebagai cara untuk mengetahui orientasi setiap pimpinan 

tentang CSR (Aupperle; 1985)  Mengingat CSR juga sebagai salah satu  kegiatan 

untuk menjaga keberlanjutan  perusahaan. 

Kotler dalam buku “Corporate Social Responsibility : Doing The Most Good 

for Your Company” menyebutkan beberapa bentuk program Corporate Social 

Responsibility yang dapat dipilih salah satunya adalah Community Volunteering 

adalah bentuk corporate social responsibility di mana perusahaan mendorong atau 

mengajak karyawannya ikut terlibat dalam program corporate social 

responsibility yang sedang dijalankan dengan jalan mengkontribusikan waktu dan 

tenaganya, yang dimana didalam  pelaksanaan kebijakan  dan praktik-praktik 

corporate social responsibility sangat bergantung pada karyawan dalam hal kerja 
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sama yang menekankan peran penting kegiatan manajemen sumber daya manusia. 

Untuk menyelaraskan nilai-nilai organisasi maka manajemen  harus memilih dan 

mempekerjakan para pekerja dengan prinsip-prinsip moral tertentu, 

mengembangkan dan menghargai sistem yang akan meningkatkan kinerja sosial 

karyawan, memberikan penghargaan kepada karyawan sebagai harmonisasi nilai 

dan memberikan pelatihan serta pengembangan karier yang tepat bagi mereka 

(Kotler &Nancy; 2005). 

KOPERASI SYARIAH BINAMA dirintis oleh para aktivis muda didukung 

para tokoh masyarakat, didasarkan pada pemikiran bahwa masih jarang lembaga 

keuangan yang mengakses masyarakat bawah yang bertujuan untuk pertumbuhan 

atau pemberdayaan usaha kecil. KOPERASI SYARIAH BINAMA (BINA 

NIAGA UTAMA), adalah lembaga keuangan berbadan hukum Koperasi yang 

bergerak di bidang jasa keuangan  syariah, yaitu melayani anggota dan calon 

anggota akan kebutuhan produk pendanaan dan pembiayaan syariah dengan 

mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan. 

Gambar 1.1 Koperasi Syariah BINAMA 
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KOPERASI SYARIAH BINAMA (BINA NIAGA UTAMA) memiliki 

visi menjadi lembaga keuangan syariah yang mempunyai  nilai strategis untuk 

pengembangan ekonomi  masyarakat. Didalam menjaga eksistensi perusahaan 

ditengah-tengah persaingan saat ini, KOPERASI SYARIAH BINAMA (BINA 

NIAGA UTAMA) melakukan beberapa strategi, salah satunya adalah 

komunikasi secara internal maupun eksternal. Salah satu cara agar dapat 

berkomunikasi dengan pihak eksternal, KOPERASI SYARIAH BINAMA 

(BINA NIAGA UTAMA) mengadakan  program social responsibility yaitu 

Tata kelola dana untuk program social responsibility desa binaan ini berasal 

dari 2,5% sisa hasil usaha  (SHU) bulanan dan dari dana Zakat, Infaq dan 

Shadaqoh (ZIS) anggota BINAMA yang dikelola melalui divisi khusus social 

responsibility koperasi BINAMA  yaitu Baitul Maal. 

Dari hasil wawancara peneliti dikantor pusat koperasi syariah BINAMA 

mengenai program corporate social responsibility yang telah dilaksankan oleh 

koperasi syariah BINAMA pada 10 tahun belakangan ini, sebagai berikut: 

    Tabel 1.1 Program CSR Koperasi BINAMA 

 

No PROGRAM  CSR KOPERASI BINAMA TAHUN 

PELAKSANAAN 

1 Program Pembiayaan Dana Talangan HAJI dan 

UMROH 

2009-2018 

2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Binaan Condrorejo Rw 10 –Muktiharjo Kidul 

2011 

3 Program Bedah Rumah 2011 
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Tabel Lanjutan 1.1 

No PROGRAM CSR 

KOPERASI BINAMA 

TAHUN 

PELAKSANAAN 

4 Program Pembiyayaan 

Modal Usaha 

2011-2018 

5 Program Pembiyayaan 

Pendidikan 

(Beasiswa)SD-SMA 

2013-2018 

6 Program Baitul Maal 

Tebar Sembako 

2016-2018 

 
 Sumber: Data Primer Diolah 2018 

        

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat pada program- program corporate social 

responsibility yang telah dilaksanakan koperasi syariah BINAMA pada 10 tahun 

belakangan ini menunjukan bahwa bentuk kepedulian program tanggung jawab 

sosial perusahaan atau organisasi yang merupakan suatu komitmen koperasi 

BINAMA memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Ini ditunjukan 

dari program pemberdayaan masyarakat desa yang dimana koperasi BINAMA 

menjalankan suatu usahanya juga harus dapat memberikan dampak baik yang 

sustainable bagi masyarakat sekitar. Selain itu pada program pembiayaan haji, 

pendidikan, modal usaha, tebar sembako dan program bedah rumah merupakan 

suatu bentuk tanggung jawab sosial koperasi BINAMA pada asas 

kedermawanan sebagai bentuk keinginan perusahaan turut serta memberikan 

kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.          

Dari tabel 1.1 juga dapat dilihat program corporate social responsibility 

yang dilaksanakan koperasi syariah BINAMA memiliki tema yang hampir sama 

di 10 tahun belakangan ini, yaitu lebih difokuskan pada program pembiayaan. 
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Maka dari hasil pengamatan awal ini peneliti tertarik untuk mengetahui lebih 

dalam lagi, bagaimana orientasi para pimpinan tentang corporate social 

responsibility dan adakah perbedaan persepsi didalam orientasi para pimpinan 

koperasi syariah BINAMA tentang corporate social respnsibility ini. Yang 

dimana  didalam menganalisis perbedaan orientasi tersebut para pimpinan pada 

level jabatan top management dan middle management, dikarenakan pada level 

jabatan tersebut sebagai pembuat dan pengambil keputusan (decision makers) 

didalam perusahaan. Keputusan yang dibuat para decision makers dapat 

memiliki resiko serta ketidak pastian yang tinggi tanpa adanya jaminan 

keberhasilan keputusan yang dibuat, dalam kenyataan terkadang proses 

membuat keputusan (decision making) merupakan sebuah proses trial and error ( 

Newman; 2007). 

Berdasarkan gambaran diatas penulis memilih KOPERASI SYARIAH 

BINAMA (BINA NIAGA UTAMA)  sebagai area penelitian yang perlu 

dieksplorasi lebih mendalam terkait orientasi pimpinan KOPERASI SYARIAH 

BINAMA (BINA NIAGA UTAMA) terhadap social responsibility. Maka 

penulis memilih   judul dalam penelitian ini “ANALISIS PERBEDAAN 

ORIENTASI PIMPINAN TENTANG CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY (CSR) PADA KOPERASI SYARIAH BINAMA (BINA 

NIAGA UTAMA)” 
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1.2   RUMUSAN MASALAH PENELITIAN 

Dari setiap perbedaan pendefinisian tentang social responsibility maka 

berdampak pada penyelenggaraan aktivitas social responsibility disetiap 

perusahaan. Masing-masing perusahaan memiliki pandangan tersendiri tentang 

social responsibility, hal yang mendasari adalah  orientasi para pimpinan 

perusahaan tentang social responsibility itu sendiri. Berdasarkan latarbelakang 

penelitian diatas, dihasilkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana orientasi pimpinan tentang corporate social responsibility di 

koperasi syariah binama? 

2. Apakah ada perbedaan orientasi diantara top management dan middle 

management terkait corporate social responsibility di koperasi syariah 

binama pada kategori philanthropic? 

3. Apakah ada perbedaan orientasi diantara top management dan middle 

management terkait corporate social responsibility di koperasi syariah 

binama pada kategori ethical? 

4. Apakah ada perbedaan orientasi diantara top management dan middle 

management terkait corporate social responsibility di koperasi syariah 

binama pada kategori goverment law? 

5. Apakah ada perbedaan orientasi diantara top management dan middle 

mangement terkait corporate social responsibility di koperasi syariah 

binama pada kategori maximizing earnings? 
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1.3   TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan latarbelakang serta masalah penelitian diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui orientasi pimpinan tentang corporate social responsibility 

di koperasi syariah binama. 

2. Mengetahui  perbedaan orientasi diantara top management dan middle 

management terkait corporate social responsibility di koperasi syariah 

binama pada kategori philanthropic. 

3. Mengetahui  perbedaan orientasi diantara top management dan middle 

management terkait corporate social responsibility di koperasi syariah 

binama pada kategori ethical. 

4. Mengetahui  perbedaan orientasi diantara top management dan middle 

management terkait corporate social responsibility di koperasi syariah 

binama pada kategori goverment law. 

5. Mengetahui  perbedaan orientasi diantara top management dan middle 

management terkait corporate social responsibility di koperasi syariah 

binama pada kategori maximizing earnings. 

1.4   MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 MANFAAT PENELITIAN PRAKTIS 

Sebagai sarana  bagi perusahaan-perusahaan 

mengimplementasikan kepeduliannya untuk menjalankan 

tanggungjawab sosialnya.  
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1.4.2 MANFAAT PENELITIAN TEORITIS 

Menambah pengetahuan mengenai social responsibility,  sebagai 

bahan peninjauan arah maupun sikap dalam melakukan kegiatan 

social responsibility. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


