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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam pendirian dan operasionalnya, perusahaan membutuhkan 

lingkungan sekitarnya. Mulai dari lokasi perusahaan hingga pengolahaan 

limbah yang diterapkan perusahaan, apakah lokasinya dapat mengganggu 

masyarakat sekitar atau limbahnya yang dapat mencemari lingkungan dan 

menyebarkan penyakit menular. Manakala perusahaan berdiri di lingkungan 

yang padat penduduk, maka perusahaan harus ikut peduli terhadap 

kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Kepedulian perusahaan terhadap 

kesejahteraan lingkungan sekitarnya diwujudkan melalui Corporate Social 

Responsibility (CSR). Menurut Rudito dan Famiola (2007), CSR merupakan 

peningkatan kualitas kehidupan yang mempunyai arti adanya kemampuan 

manusia sebagai individu anggota komunitas untuk memanfaatkan lingkungan 

hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara 

lingkungan tersebut. Ketika lingkungan sumber daya alam dan sumber daya 

manusia terus dimanfaatkan, maka perusahaan dituntut untuk bertanggung 

jawab atas semua konsekuensi yang ditimbulkan. 

Konsekuensi yang bisa ditimbulkan akibat pemanfaatan sumber daya 

alam adalah rusaknya ekosistem akibat limbah yang ditimbulkan, misalnya 

pada pabrik kertas akan menghasilkan limbah cair yang mengandung logam 

berat dan apabila dibuang sembarangan akan mengakibatkan pencemaran 
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lingkungan. Begitu juga dengan perusahaan perbankan yang dalam 

kegiatannya akan menghasilkan limbah padat, berupa kertas, plastik, kaca dan 

hasil kegiatan perkantoran. Dari beberapa akibat yang disebabkan oleh adanya 

kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam, maka 

perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan 

seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas pasal 74. Lako (2011) juga memaparkan bahwa 

korporasi dituntut bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang 

ditimbulkannya baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja bagi para 

stakeholder. 

Perusahaan dikatakan bertanggung jawab terhadap lingkungan jika 

dalam kegiatannya tidak mencemari lingkungan dan peduli terhadap 

kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan berdiri. Misalnya 

melaksanakan pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penghijauan 

lingkungan hidup, perbaikan pemukiman, pengolahan limbah agar tidak 

mencemari alam, dan lain-lain. Kegiatan CSR juga harus tepat sasaran karena 

jumlah dana yang dibutuhkan terbilang cukup tinggi untuk pelaksanaan 

kegiatannya. Perusahaan perlu menentukan daerah-daerah mana saja yang akan 

menjadi sasaran kegiatan CSR agar penyaluran dana CSR menjadi tepat 

sasaran. Sasaran utama kegiatan CSR adalah membantu daerah-daerah yang 

memiliki potensi agar bisa lebih berkembang dengan cara memberikan dana, 

serta membantu program pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan 

pengelolaan lingkungan alam. 
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Kegiatan Corporate Social Responsibility dilaporkan dalam 

sustainability reporting. Menurut Global Reporting Initiative (GRI), 

Sustainability report (laporan keberlanjutan) merupakan sebuah laporan yang 

diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi tentang dampak ekonomi, 

lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh aktivitas sehari-hari. Pelaporan 

keberlanjutan merupakan sebuah istilah lain untuk menggambarkan laporan 

mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial (misalnya pelaporan non-

keuangan, pelaporan triple bottom line, pelaporan Corporate Social 

Responsibility (CSR), dan lain sebagainya). 

Sesuai peraturan perundang-undangan nomor 40 tahun 2007 pasal 74 

bahwa semua perusahaan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di 

bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Begitu pula perusahaan perbankan 

yang dalam kegiatannya juga berkaitan dengan sumber daya alam dan 

menghasilkan limbah yang dapat memengaruhi ekosistem. Untuk itu, 

perusahaan perbankan juga wajib melaporkan kegiatan CSR. Dalam 

pelaporannya, jumlah dana untuk CSR haruslah tepat sasaran sesuai dengan 

kegiatan utama perbankan. Sehingga CSR tidak hanya memberikan dampak 

positif bagi kesejahteraan masyarakat tetapi juga bagi perusahaan. Berdasarkan 

latar belakang ini, maka peneliti tertarik untuk meneliti pemanfaatan dana 

Corporate Social Responsibility (CSR) di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Timur (BPD Jatim). 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah dari penelitian ini ialah: 

1. Bagaimana implementasi dari program Corporate Social Responsibility 

(CSR) PT. BPD Jawa Timur? 

2. Bagaimana pemanfaatan atau alokasi dana Corporate Social 

Responsibility (CSR) PT. BPD Jawa Timur? 

 

C. BATASAN MASALAH 

Peneliti memfokuskan studi pada pemanfaatan atau alokasi dana 

Corporate Social Responsibility (CSR) PT. BPD Jawa Timur dan implementasi 

kegiatan CSR berdasarkan 4 dimensi Corporate Social Responsibility pada 

sustainability report yang dibuat setelah kegiatan CSR berlangsung. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan implementasi dari program Corporate Social 

Responsibility (CSR) PT. BPD Jawa Timur. 

2. Mendeskripsikan pemanfaatan atau alokasi dana Corporate Social 

Responsibility (CSR) PT. BPD Jawa Timur. 
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E. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

evaluasi terhadap pemanfaatan dan alokasi dana Corporate Social 

Responsibility (CSR) bagi manajemen PT. BPD Jawa Timur pada 

khususnya, dan manajemen dari perusahaan lain pada umumnya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk 

mengembangkan penelitian serupa yang lebih bervariatif. 

3. Bagi investor, penelitian ini dapat memberi informasi sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk menginvestasikan dana 

di PT. BPD Jawa Timur; serta 

4. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberi informasi bagi masyarakat 

sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk 

menabung dan mempercayakan dananya di PT. BPD Jawa Timur. 

 

 


