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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanggung jawab sosial semakin menjadi perhatian bagi dunia bisnis. Hal ini 

berkaitan dengan adanya kesadaran suatu perusahaan atau institusi untuk tidak 

hanya menghasilkan laba setinggi-tingginya, tetapi juga bagaimana laba tersebut 

dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Corporate Social Responsibility 

(CSR) merupakan operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk 

meningkatkan keuntungan secara finansial, melainkan bentuk pertanggungjawaban 

terhadap kegiatan dalam dimensi sosial dan lingkungan pada masayarakat. Konsep 

Corporate Social Responsibility mengarah pada transparansi yang diungkapkan, 

tidak hanya informasi keuangan perusahaan saja tetapi juga diharapkankan 

mengungkapkan informasi mengenai dampak sosial serta lingkungan hidup yang 

diakibatkan oleh aktivitas perusahaan (Rakhiemah dan Agustia, 2009). 

Program Corporate Social Responsibility merupakan program yang harus 

dimiliki setiap perusahaan sebagai komitmennya dalam membantu sesama setelah 

keuntungan perusahaan diterima. Isu tentang program Corporate Social 

Responsibility diantaranya tata kelola perusahaan, keterbukaan, dan anti korupsi 

yang dimana peningkatan transparansi dan akuntabilitas semakin meningkat di 

tahun 2015. Dalam hal ini dibutuhkan peran perusahaan untuk mengadakan 

program penciptaan lapangan kerja dan kewirausahaan yang mendukung. Isu yang 

lain yaitu kesenjangan dan ketimpangan sosial yang dimana dibutuhkan peran 

pebisnis untuk menciptakan program yang akan berperan untuk meminimalisasi 

ketimpangan sosial, misalnya program CSR berupa pelatihan keuangan.  
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Meningkatnya citra perusahaan akan memiliki implikasi strategis bagi 

perusahaan itu sendiri karena reputasi yang baik merupakan salah satu keunggulan 

yang kompetitif. Corporate Social Responsibility merupakan suatu tindakan yang 

diambil pelaku bisnis atau pemangku kepentingan melalui prilaku yang secara 

sosial bertanggung jawab kepada masyarakat. Dalam menjalankan tanggung jawab 

sosialnya pelaku bisnis atau perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga 

hal yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan, hal ini difokuskan sebagai kegiatan 

yang berkesinambungan dan salah satu cara untuk mencegah krisis yaitu dengan 

peningkatan reputasi dan image.  

Tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) sebagai bentuk 

keterlibatan dari organisasi dalam upaya mengatasi kelaparan dan kemiskinan, 

mengurangi  pengangguran dan tunjangan untuk pendidikan dan kesenian. Hal ini 

didasari pemikiran bahwa semua organisasi adalah sistem yang bergantung pada 

lingkungannya dan karena ketergantungan itulah maka suatu organisasi perlu 

memperhatikan pandangan dan harapan masyarakat (Kast, (2003:212). The World 

Business Council for Sustainable Development  didalam  Rahman  (2009:10) 

mendefinisikan Corporate Social Responsibilitysebagai suatu komitmen bisnis 

untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan 

karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat 

(lokal) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas 

hidup. 

Pengungkapan merupakan pemberian informasi kepada pihak yang 

membutuhkan atas aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Menurut 

Guthrie dan Mathews (1985) mengungkapkan bahwa Corporate Social 

Responsibility (CSR) adalah sebuah penyediaan informasi keuangan dan non 
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keuangan yang berkaitan dengan interaksi organisasi yang berhubungan dengan 

lingkungan fisik dan lingkungan sosial perusahaan. Informasi dalam perusahaan 

harus diungkapkan baik dalam bentuk laporan keuangan (annual report) maupun 

informasi lain yang dapat dimuat di media lainnya, seperti televisi, koran maupun 

web. Informasi harus lengkap, jelas, dan dapat memperlihatkan aktivitas ekonomi 

perusahaan yang terjadi.  

Corporate Social Responsibility lahir dari desakan masyarakat atau perilaku 

perusahaan yang tidak memperhatikan tanggung jawab sosial seperti perusakan 

lingkungan, eksploitasi sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab dan 

penindasan buruh. Secara singkat, Corporate Social Responsibility dapat diartikan 

sebagai tanggung jawab sosial perusahaan bersifat sukarela. Corporate Social 

Responsibility adalah konsep yang mendorong organisasi untuk memiliki tanggung 

jawab sosial secara seimbang kepada pelanggan, karyawan, masyarakat, 

lingkungan, dan stakeholder lainnya.  

Corporate Social Responsibility adalah gagasan yang membuat perusahaan 

tidak hanya bertanggung jawab dalam hal keuangan saja, tetapi juga terhadap 

masalah sosial dan lingkungan sekitar perusahaan agar perusahaan dapat tumbuh 

secara berkelanjutan seperti pendapat Sari (2012) yang menyatakan bahwa 

tanggung jawab perusahaan lebih luas lagi, sampai pada kemasyarakatan. Menurut 

Kamil dan Antonius (2012) suatu entitas dalam menjalankan usahanya tidak 

terlepas dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya sehingga menciptakan 

hubungan timbal balik antara masyarakat dan perusahaan. Perusahaan 

membutuhkan suatu respon yang positif dari masyarakat yang diperoleh melalui 

apa yang dilakukan perusahaan kepada para stakeholder termasuk masyarakat dan 

lingkungan sekitar.  
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Anggraini (2006) menjelaskan bahwa salah satu informasi yang sering diminta 

untuk diungkapkan oleh perusahaan saat ini adalah informasi tentang tanggung 

jawab sosial perusahaan (CSR). Tanggung jawab sosial atau CSR perusahaan itu 

sendiri dapat digambarkan sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non-

keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan 

lingkungan sosialnya yang dibuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan 

sosial terpisah. Sugiarto (2009) sebuah  perusahaan akan mengungkapkan suatu 

informasi jika informasi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan, manajer 

yang memiliki informasi bagus tentang perusahaan berupaya menyampaikan 

informasi tersebut kepada investor luar agar saham perusahaan meningkat. Dengan 

pengungkapan CSR, perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan akan 

memaksimalkan ukuran keuangan untuk jangka waktu yang panjang dan 

diharapkan dapat meningkatkan image perusahaan.  

Dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti ingin 

melakukan penelitian untuk mengetahui pengungkapan Corporate Social 

Responsibility pada Bank Syariah Mandiri. Maka penelitian ini akan dilakukan 

dengan judul “Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Bank 

Syariah Mandiri”. 

B.  Perumusan Masalah  

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik rumusan 

masalah sebagai berikut: 

Bagaimana pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Bank 

Syariah Mandiri? 
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C. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis pengungkapan Corporate Social Responsibility pada 

Bank Syariah Mandiri. 

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam pengungkapan 

Corporate Social Responsibility, serta dijadikan bahan koreksi dalam menjalankan 

kegiatan Corporate Social Responsibilitybila ada kekurangan dalam pengungkapan 

Corporate Social Responsibility perusahaan.  

2. Bagi peneliti selanjutnya.

Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi dan acuan pada penelitian 

selanjutnya mengenai pengungkapan Corporate Social Responsibility pada 

perbankan syariah. 


