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BAB  I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha lembaga keuangan saat ini tumbuh sangat cepat. Ragam, bentuk, dan

jenisnya pun semakin banyak dengan segala keunikan dan permasalahannya.

Namun, pengetahuan masyarakat pengguna belum secepat pertumbuhan usaha

lembaga keuangan tersebut. Demikian pula ketersediaan sumber daya manusia

yang berkualitas sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan untuk memasuki

dunia kerja di lembaga keuangan masih tertinggal jauh.

Saat ini perusahaan maupun perbankan tidak hanya dituntut mencari

keuntungan (Laba) semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab

sosial di masyarakat. Dari segi ekonomi, memang perusahaan diharapkan

mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Tetapi di aspek sosial,

perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat

yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungannya.

Dunia bisnis hidup di tengah-tengah masyarakat. Kehidupannya tidak bisa

lepas dari kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu ada suatu tanggung jawab sosial

Corporate Social Responsibility (CSR) yang harus dipikul oleh bisnis.1

Tanggung jawab sosial perusahaan, Corporate Social Responsibility (CSR),

kini telah menjadi prioritas utama para pemimpin bisnis di setiap negara. Hal ini

1 Buchari Alma, Pengantar Bisnis, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009). Cet Ke-13, h. 182
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karena CSR telah menjadi perhatian dari kalangan pemerintah, aktivis, media,

pemimpin masyarakat, karyawan perusahaan hingga para akademisi. Fenomena

ini menandakan bahwa CSR merupakan hal penting dalam aktivitas perusahaan di

suatu wilayah tertentu. 2

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan wacana penting dalam

dunia bisnis sejak tahun 1970-an. Dalam historinya, praktik CSR sendiri berawal

dari tahap yang paling sederhana, yakni sifat kedermawanan para pemilik

perusahaan.3

Di Indonesia istilah CSR baru digunakan sejak tahun 1990-an. Pengertian

dari Corporate Social Responsibility (CSR) dapat didefinisikan sebagai

kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) secara

berkelanjutan berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat dan professional.4

Maraknya pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) belakangan

ini, patut untuk dibanggakan. Betapa tidak, korporasi yang dulu hanya peduli pada

keuntungan (profit), kini juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat (people)

disamping keseimbangan lingkungan (planet). Melalui CSR, korporasi lebih

manusiawi. Jika kegiatan sosial yang dilakukan oleh lembaga sosial, tentunya

tidak mengherankan. Namun, perusahaan yang lazimnya hanya bertugas

2 Tirta N. Mursitama, M. Fadhil Hasan, Iman Y. Fakhrudin, Corporate Social Responsibility

(CSR) di Indonesia: Teori dan Implementasi, (Jakarta: INDEF, 2011), h. 87
3 Abdul Rasyid Idris, Corporate Social Responsibility (CSR) Sebuah Gagasan dan Implementasi,

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 25
4 Sofyan S. Harahap, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, ( Jakarta: Salemba Empat, 2011 ), h.
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mengumpulkan keuntungan, kini justru akrab dengan kegiatan-kegiatan sosial

yang mulia.5

Pada saat ini CSR merupakan kegiatan penting bagi perusahaan modern yang

pada intinya menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan bukan lagi sekedar

kegiatan ekonomi (menciptakan profit demi kelangsungan usaha), melainkan juga

tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Hal ini sesuai ayat Al-quran tentang kewajiban menjaga lingkungan

tercantum dalam QS. Ar-Ruum (30): 41.








Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena

perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke
jalan yang benar).

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam perspektif Islam merupakan

konsekuensi inhern dari ajaran Islam itu sendiri. Tujuan dari syari’at Islam

(Maqashid al syariah) adalah maslahah sehingga bisnis adalah upaya untuk

menciptakan maslahah, bukan sekedar mencari keuntungan.6

Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) pada dasarnya juga

melekat secara inhern pada bank Syariah sebagai konsekuensi kebersandaran

5 Joko Prastowo dan Miftachul Huda, Corporate Social Responsibility: Kunci Meraih Kemuliaan

Bisnis, (jakarta:Samudra Biru, 2011), h.8
6 Muhammmad, Visi Al-qur’an tentang Etika dan Bisnis, (Yogyakarta: Salemba Diniyah, 2002), h.
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bank Syariah pada ajaran Islam. Berbeda dengan bank konvensional bank Syariah

tidak dapat memisahkan antara orientasi bisnisnya dengan orientasi sosialnya.

Orientasi bisnis seharusnya juga membawa orientasi sosial, atau setidaknya tidak

kontradiksi dengan orientasi sosial.

Fungsi sosial Bank Syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank

Syariah, setidaknya ada dua instrument yang digunakan oleh bank Syariah dalam

menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen zakat, infak, sadaqah, dan wakaf

(ZISWAF) dan instrumen qardhul hasan. Instrumen ZISWAF berfungsi untuk

menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri sebagai

lembaga milik para investor.7

Sebenarnya dalam pandangan Islam kewajiban melaksanakan Corporate

Social Responsibility (CSR) bukan hanya menyangkut pemenuhan kewajiban

secara hukum dan moral, tetapi juga strategi agar perusahaan dan masyarakat

tetap survive dalam jangka panjang.

Seperti halnya perusahaan-perusahaan pada umumnya, PT. Bank Mega

Syariah Cabang Pembantu Air Molek juga melakukan kegiatan Corporate Social

Responsibility (CSR) guna demi keberlangsungan dan citra Bank Mega Syariah

di tengah-tengah masyarakat  Indragiri Hulu.

Ada beberapa kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang

dilakukan oleh Bank Mega Syariah Cabang Pembantu Air Molek. Seperti

7 Rizal Yahya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahi, Akuntansi Perbankan Syariah Teori

dan Praktik Kontemporer, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), Cet. Ke-5, h. 55
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pemberian  santunan kepada anak-anak yatim piatu di panti asuhan Ainun Jariyah

Kecamatan Pasir Penyu, Air Molek, serta pemberian bantuan untuk kegiatan –

kegiatan yang bersifat keagamaan maupun sosial. 8

Berdasarkan pemaparan diataslah penulis tertarik untuk mengangkat judul

penelitian “Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Bank

Mega Syariah Cabang Pembantu Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu

(Suatu Tinjauan Ekonomi Syariah)”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan sampai kepada sasaran yang

diinginkan, penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Penulis hanya

mengkaji tentang bagaimana Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR)

Pada Bank Mega Syariah Cabang Pembantu Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu

Ditinjau menurut Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas maka pokok

permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Bank

Mega Syariah Cabang Pembantu Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu ?

8 Bapak Andri Afrianto, (Kepala operasional) PT. Bank Mega Syariah Cabang Pembantu Air

Molek, Wawancara, Air Molek, 17 Mei 2013
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2. Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Corporate Social

Responsibility (CSR) Pada Bank Mega Syariah Cabang Pembantu Air Molek

?

3. Bagaimana Realisasi Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada

Bank Mega Syariah Cabang Pembantu Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu

Ditinjau dari aspek Ekonomi Syariah ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada

Bank Mega Syariah Cabang Pembantu Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Untuk Menjelaskan Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan Corporate

Social Responsibility (CSR) Pada Bank Mega Syariah Cabang Pembantu Air

Molek Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Untuk menjelaskan realisasi dan manfaat Corporate Social Responsibility

(CSR) bagi Bank Mega Syariah Cabang Pembantu Air Molek terhadap

masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dan

menambah wawasan penulis terhadap masalah yang penulis teliti serta

diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan informasi kepada pihak-

pihak terkait.



7

2. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program

Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum jurusan Ekonomi Islam

pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian yang dipergunakan adalah sebagai

berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sudut pandangnya adalah penelitian lapangan

(Field Research), yaitu mencari data secara langsung ke lapangan untuk

melihat dari dekat obyek yang diteliti, yang dalam hal ini ialah tentang

bagaimana Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Bank

Mega Syariah Cabang Pembantu Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi di PT. Bank Mega Syariah Cabang Pembantu

Air Molek, Jl. Raya Jend. Sudirman, RT/RW 05/04, Kel. Air Molek 1,

Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun Alasan penulis

mengambil lokasi penelitian ini karena lokasinya mudah dijangkau oleh

peneliti.

3. Populasi dan Sampel

Dalam Penelitian ini yang menjadi populasi adalah Pimpinan Bank Mega

Syariah Cabang Pembantu Air Molek beserta Karyawan Bank yang berjumlah

20 orang serta masyarakat sekitar Bank Mega Syariah cabang Pembantu Air
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Molek yang berjumlah 6.347 Jiwa9. Mengingat besarnya jumlah karyawan

dan masyarakat yang akan dijadikan sampel. Maka dalam pengambilan

sampel, penulis mengambil sampel 5 orang Karyawan secara purposive

sampling yaitu memilih sampel berdasarkan pada penelitian pribadi yang

dapat mewakili dari jumlah populasi dalam hal ini terdiri dari Unit Manager

dan Kepala Operasional, karena 2 sampel ini telah mewakili dari sampel awal

maka sampel lebih di perkecil menjadi 2 orang sampel. Dan 99 masyarakat

dengan menggunakan rumus Slovin.

= 			 1 +
Dimana:

n : Jumlah sampel

N: Jumlah populasi

e: Batas toleransi kesalahan (error tolerance) (10%)

Penjelasan:

= 			 1 +
												 = 			 	 . % = 		 , = 		98,448	 	99

9 Kantor Camat Pasir Penyu.
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4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data

sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang

diselidiki.10

Observasi berfungsi sebagai ekplorasi. Dan hasil ini dapat

diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya dan mendapatkan

petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.11

Dengan Metode pengamatan ini peneliti dapat mengamati

bagaimana Bank Mega Syariah Cabang Pembantu Air Molek dalam

penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap masyarakat

sekitar.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan

gambaran tentang informasi dan pengalaman seseorang. Dengan

wawancara peneliti dapat mengetahui secara mendalam apa yang

dirasakan, diketahui dan pengalaman informasi sesuai dengan data yang

dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Wawancara yang dilakukan adalah

10 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2010),h. 70.
11 Nasution,S, Metode Research (Penelitian), (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 106.



10

wawancara terstruktur artinya wawancara yang penulis menetapkan

sendiri pertanyaan yang akan diajukan.

Dalam hal wawancara ini, penulis secara langsung terjun ke

lapangan untuk mewawancarai karyawan PT. Bank Mega Syariah Cabang

Pembantu Air Molek.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data secara Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-

data atau dokumen-dokumen PT. Bank Mega Syariah Cabang Pembantu

Air Molek berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

d. Angket

Metode Kuesioner (angket) adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian

pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan di teliti. Untuk

memperoleh data, angket disebarkan kepada responden.12

5. Analisa Data

Penelitian pada hakikatnya merupakan wahana untuk menemukan

kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran. Setelah data terkumpul

langkah selanjutnya adalah menganalisa terhadap fakta-fakta dan informasi

yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif analitis,

yaitu memberikan gambaran secara luas mendalam yang selanjutnya

dilakukan analisa terhadap data atau literatur yang diperoleh di lapangan

dengan menggunakan metode analisis deduktif dan induktif.

12 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Op.cit., h. 76
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Ananlisis Deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan

menggunakan kaedah-kaedah umum kemudian dianalisa dan diambil

kesimpulan secara khusus.

Sedangkan Analisis Induktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali

dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus kemudian dianalisa dan diambil

kesimpulan secara umum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh tentang

penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode

penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM PT. BANK MEGA SYARIAH

Meliputi sejarah berdirinya PT. Bank Mega Syariah, Visi, Misi

dan Nilai-Nilai Bank Mega Syariah, Struktur Organisasi Bank

Mega Syariah, Serta Produk-Produk Bank Mega Syariah.

BAB III : TINJAUAN TEORI

Mengemukakan Konsep Corporate Social Responsibility (CSR)

yang meliputi : Pengertian Bank Syariah, Prinsip Bank Syariah,

dasar hukum Bank Syariah, Tujuan Bank Syariah. Pengertian
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Corporate Social Responsibility (CSR), Fungsi dan Tujuan

Corporate Social Responsibility (CSR), Bentuk- Bentuk

Corporate Social Responsibility (CSR), Islam dan Corporate

Social Responsibility (CSR).

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bagian inti dari Pembahasan yang diangkat yaitu

memaparkan dan menggambarkan Penerapan Corporate Social

Responsibility (CSR) Pada Bank Mega Syariah Cabang Pembantu

Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu, serta tinjauan Ekonomi

Syariah terhadap Penerapan Corporate Social Responsibility

(CSR).

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dari inti

permasalahan dengan disertai saran-saran yang menunjang

peningkatan mutu Bank Mega Syariah Cabang Pembantu Air

Molek dalam Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR).


