
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate

Social Responsibility (CSR) akhir-akhir ini semakin popular dengan semakin

meningkatnya praktek tanggung jawab social perusahaan, dan diskusi-diskusi

global, regional dan nasional tentang CSR. Menguatnya terpaan prinsip good

corporate governance seperti fairness, transparency, accountability, dan

responsibility telah mendorong CSR semakin menyentuh “jantung hati” dunia

bisnis. Di tanah air, debut CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan

dengan tegas dalam UU PT No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang atau terkait dengan

bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan

lingkungan.

Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility)

merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada

pemangku kepentingan (stakeholders). Pemangku kepentingan dalam hal ini

adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh

berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan.1

Kecenderungan globalisasi dan meningkatnya permintaan dari

stakeholder terhadap perusahaan untuk melaksanakan peran tanggung jawab

1 Solihin, Ismail, Corporate SocialResponsibility (CSR), (Jakarta: Salemba Empat,
2009),  hlm. 4.
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sosial dan pengungkapannya mendorong keterlibatan perusahaan dalam praktik

CSR. CSR sendiri merupakan pernyataan umum yang menunjukkan kewajiban

perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi dalam operasi untuk

menyediakan dan memberikan kontribusi kepada para pemegang kepentingan

internal dan eksternal.

Di Indonesia sendiri, perkembangan praktek dan pengungkapan CSR

mendapat dukungan dari pemerintah, yaitu dengan mengeluarkan regulasi

terhadap kewajiban praktek dan pengungkapan CSR melalui undang-undang

Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 66 dan 74. Pada pasal 66 ayat (2)

bagian c disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan,

perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial

dan lingkungan. Sedangkan dalam pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang

kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, kewajiban

pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25

Tahun 2007 Pasal 15bagian b, Pasal 17, dan Pasal 34 yang mengatur setiap

penanam modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial

perusahaan.2

Alasan perusahaan khususnya dibidang perbankan melakukan

pelaporan sosial adalah karena adanya perubahan paradigma pertanggung

jawaban, dari manajemen ke pemilik saham menjadi manajemen kepada

seluruh stakeholder. Sebagai wujud bukti kepedulian para ahli akuntansi di

2 Undang – Undang  Republik Indonesia.



Indonesia menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah

lingkungan dan sosial.

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan

mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (valueadded statement),

khususnya bagi industry dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan

penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok

pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan

tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan3.”

Tantangan untuk menjaga citra perusahaan di masyarakat menjadi

alasan mengapa suatu bank di Indonesia melakukan pelaporan sosial. Salah

satu jenis bank yang memainkan peranan penting dalam pengungkapan

tanggung jawab sosial adalah bank syariah. Bank syariah seharusnya memiliki

dimensi spiritual yang lebih banyak. Dimensi spiritual ini tidak hanya

menghendaki bisnis yangnon riba, namun juga mampu memberikan

kesejahteraan bagi masyarakat luas, terutama bagi golongan masyarakat

ekonomi lemah. Posisi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang sudah

eksis di tingkat nasional maupun internasional harus menjadi lembaga

keuangan percontohan dalam menggerakkan program CSR4. Pelaksanaan

program CSR bank syariah bukan hanya untuk memenuhi amanah undang-

undang, akan tetapi lebih jauh dari itu bahwa tanggung jawab sosial bank

syariah dibangun atas dasar falsafah dan tasawwur (gambaran) Islam yang kuat

untuk menjadi salah satu lembaga keuangan yang dapat mensejahterakan

3 Ibid
4 Ibid



masyarakat. Menambahkan, program CSR perbankan syariah harus benar–

benar menyentuh kebutuhan asasi masyarkat untuk menciptakan pemerataan

kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

Melihat tuntutan tersebut di atas, perusahaan–perusahaan public di

Indonesia yang membuat pelaporan CSR secara terpisah mengalami

peningkatan sebanyak 21,11% pada tahun 2008 dibandingkan tahun

sebelumnya. Selain itu, perkembangan yang pesat dari industri perbankan

syariah Indonesia, menjadikan penelitian tentang tanggung jawab sosial pada

bank syariah diperlukan. Statistik perkembangan perbankan syariah sampai

dengan bulan Oktober 2011 menunjukkan bahwa pelayanan perbankan syariah

semakin luas tersebar di seluruh penjuru Nusantara dengan 11 Bank Umum

Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 154 BPRS. Total aset

perbankan syariah telah mencapai Rp 130,5 triliun atau tumbuh 47,5% secara

year on year (yoy). Pertumbuhan perbankan syariah yang tinggi tersebut

mampu meningkatkan pangsanya menjadi sebesar 3,7% dari total aset

perbankan nasional5.

Selain itu, penerapan CSR di Indonesia juga semakin meningkat baik

dalam kuantitas maupun kualitas. Selain keragaman kegiatan dan

pengelolaannya semakin bervariasi, dilihat dari kontribusi finansial, jumlahnya

semakin besar. Dikutip oleh Saidi dan Abidin bahwa penelitian PIRAC pada

tahun 2001 menunjukkan bahwa dana CSR diIndonesia mencapai lebih dari

115 miliar rupiah atau sekitar 11.5 juta dollar AS dari 180 perusahaan yang

5 Dokumen Bank Syariah Mandiri ( BSM )



dibelanjakan untuk 279 kegiatan sosial yang terekam oleh media massa. Angka

rata-rata perusahaan yang menyumbangkan dana bagi kegiatan CSR adalah

sekitar 640 juta perkegiatan.

Bagi umat Islam kegiatan bisnis termasuk bisnis perbankan tidakakan

pernah terlepas dari ikatan etika syariah. Bahwa yang dimaksud dengan

akuntansi syariah adalah “konsep dimana nilai-nilai Al-Quran harus dijadikan

prinsip dasar dalam aplikasi akuntansi”6. CSR dalam Islam bukanlah sesuatu

yang baru, tanggung jawab sosial sangat sering disebutkan dalam Al-Qur’an.

Seperti firman Allah Q.S. Al-Baqarah 205:









Artinya: “dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk

melakukan kerusakan padanya, dan merusak tanaman–tanaman

dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan7”.

Q.S. Al-A’raaf 56:








Artinya: ”dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah

(Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa

6 Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah, ( Jakarta : Salemba Empat, 2005 ),
hlm. 11.

7 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, cet. Ke-9, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
dan Penafsiran Al-Qur’an).



takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan).

Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang

berbuat baik8”.

Ayat di atas menggambarkan secara nyata bagaimana islam sangat

memperhatikan kelestarian alam. Segala usaha, baik dalam bentuk bisnis

maupun non-bisnis harus menjamin kelestarian alam. Pada sisi kebajikan,

Islam sangat menganjurkan kedermawanan sosial kepada orang-orang yang

memerlukan melalui pintu sedekah. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Taqhaabun

16:










Artinya: “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu

dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik

untuk dirimu.dan Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran

dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung9”.

Ayat di atas menjelaskan tanggung jawab seorang muslim untuk

menolong sesama melaui sumbangan, segala bentuk kecongkakan dan

kekikiran adalah perbuatan yang sangat dibenci dalam Islam. Ayat ini pula

menyatakan bahwa setiap transaksi dalam Islam, baik tunai maupun kredit,

harus dilakukan proses pencatatan, atau dengan kata lain akuntansi. Hal ini

8 Ibid
9 Ibid



dimaksudkan agar penjual maupun pembeli lebih mudah dalam

mempertanggung jawabkannya.

Peranan yang diharapkan dari Perbankan Syariah berdasarkan visi dan

misi Perbankan Syariah pada UU No. 10 Tahun 1998 adalah10:

1. Memberdayakan ekonomi umat dengan melakukan operasi secara

transparansi.

2. Memberikan return yang lebih baik.

3. Mendorong pemerataan pendapatan.

4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan.

5. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana.

6. Uswah hasanah implementasi moral dalam penyelenggara usaha bank.

Bentuk pertanggung jawaban tersebut adalah diungkapkannya atau

dibuatnya suatu laporan pertanggung jawaban sosial. Pengungkapan tanggung

jawab social perusahaan “Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD)”

merupakan suatu cara bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan kepada para

stakeholders bahwa perusahaan memberi perhatian pada pengaruh sosial dan

lingkungan yang ditimbulkan perusahaan. Pengungkapan ini bertujuan untuk

memperlihatkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dan pengaruhnya bagi

masyarakat.

Teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial

perusahaan, dalam hal ini bank syariah, adalah Syariah Enterprise Theory

(SET).Hal ini karena dalam syariah enterprise theory, Allah adalah sumber

10Undang – Undang  Republik Indonesia.



amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders

adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab

untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha

Pemberi Amanah. Pelaporan CSR merupakan praktik yang dibentuk

berdasarkan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat. Pada sektor

perbankan syariah, nilai-nilai norma yang digunakan adalah nilai-nilai agama

Islam, atau disebut juga dengan nilai-nilai syariah. Berdasarkan uraian diatas,

maka penelitian ini mengambil judul “Pelaporan Corporate social

Responsibility (CSR) Perbankan Syariah dalam Perspektif Syariah

Enterprise Theory (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri  Cabang

Pekanbaru)”

B. Batasan Masalah

Agar lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, penulis

membatasi pokok pembahasannya pada pemikiran tentang Syariah Enterprise

Theory sebagai sebuah perspektif yang dikemukakan penulis, dibatasi pada

tataran konseptual saja.

C. Perumusan Masalah

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami dan menganalisis

pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah berdasarkan Syariah

Enterprise Theory dengan berusaha menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana pelaksanaan corporate social responsibility pada Bank Syariah

Mandiri?



2. Bagaimana pengungkapan tanggung jawab sosial/corporate social

responsibility berdasarkan syariah enterprise theory ( SET )?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Mengidentifikasi informasi-informasi apa saja terkait dengan tanggung

jawab sosial yang diungkapkan bank syariah.

b. Menganalisis seberapa besar kesesuaian antara informasi terkait dengan

tanggung jawab sosial yang diungkapkan bank syariah dengan konsep

dan karakteristik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

berdasarkan Syariah Enterprise Theory (SET).

2. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi mahasiswa atau pembaca, hasil penelitian ini dapat menambah

wawasan bagi pembaca tentang masalah yang diangkat dalam penelitian

ini.

b. Bagi kalangan akademisi atau peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan

tambahan referensi dan dasar untuk melakukan penelitian yang sejenis

pada masa yang akan datang.

c. Bagi kalangan praktisi, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam

pengembangan praktik pengungkapan tanggung jawab sosial bagi bank

syariah.

d. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu

pengetahuan tentang masalah yang diteliti.



E. Metode Penelitian
1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dari penelitian adalah PT. Bank Syariah

Mandiri (BSM) kantor Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jalan Jenderal

Sudirman No. 169 Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah para karyawan dan pemimpin

PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) kantor cabang Pekanbaru. Sedangkan

objek dalam penelitian ini adalah Corporate Social Responsibility Report

PT Bank Syariah Mandiri tahun 2011.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung di lapangan, yaitu

wawancara yang dilakukan terhadap pimpinan ataupun dengan staf

karyawan pada PT. Bank Syariah Mandiri Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh berbagai buku, dokemen PT.Bank Syariah

Mandiri (BSM) kantor cabang Pekanbaru dan lain-lain data pendukung

yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan

1 orang, para karyawan (personal relationship officer) di Bank Syariah

Mandiri Cabang Pekanbaru yang berjumlah 8 orang. Jadi jumlahnya sekitar

9 orang untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini.



5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis mempergunakan beberapa teknik

antara lain:

a. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan narasumber

atau responden guna melengkapi data yang diperlukan.

b. Dokumentasi, berupa brosur, formulir, laporan data dan data lain dari

pihak PT. Bank Syariah Mandiri Pekanbaru yang berhubungan dengan

objek penelitian.

c. Studi Pustaka, yaitu dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan

judul penelitian.

6. Teknik Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara

deskriptif analisis, yakni setelah semua data telah berhasil penulis

kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga

dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan

akhirnya.

7. Metode Penulisan

a. Metode Deduktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian

dianalisis dan diuraikan secara khusus.

b. Metode Deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan data-data yang

diperoleh, selanjutnya data-data tersebut dianalisis.



F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini,

maka dibagi menjadi beberapa bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, batasan

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode

penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Berisi sejarah perusahaan PT Bank Syariah Mandiri, visi & misi

perusahaan, dan Corporate Social Responsibility perusahaan.

Bab III Merupakan bab landasan teori yang relevan dengan masalah yang

diteliti dan kerangka pemikiran.

Bab IV Pada bab ini merupakan hasil analisis terhadap pengungkapan CSR

yang dilakukan Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam laporan

tahunannya.

Bab V Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan simpulan yang

dapat diambil dan saran penulis.

DAFTAR PUSTAKA


