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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Penggunaan istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau 

Corporate Social Responsibility (CSR) akhir-akhir ini semakin populer 

dengan semakin meningkatnya praktek tanggung jawab sosial perusahaan, 

dan diskusi-diskusi global, regional dan nasional tentang CSR (Hardiansyah: 

2008). 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 (Solihin, 2009:4). 

Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan ataudunia 

bisnis untuk berkontribusi dalam perkembangan ekonomi yang berkelanjutan 

dengan memperhatikan tanggung jawab social perusahaan yang 

menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek 

ekonomis, sosial, dan lingkungan (Suhandari.M,2008). 

Di Indonesia, kesadaran mengenai CSR ini terlihat dari semakin 

maraknya unit-unit bisnis yang melaporkan praktik CSR dalam laporan 

keuangan tahunan maupun pressleresa lainnya Fitria dan Hartanti:2010). 

Pengungkapan CSR di Indonesia sendiri kini tidak lagi bersifat sukarela. 

Melainkan merupakan bagian dari kewajiban beberapa perusahaan yang 
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diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroanm 

Terbatas (UU PT) yang di-sahkan pada 20 Juli 2007. Pasal 74 Undang-

Undang perseroan terbatasmenyatakan : (1) Perseroan yang menjalankan 

kegiatan usahanya di bidang dan berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakn tanggung jawab social dan lingkungan (TJSL). (2) TJSL 

merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan 

sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan 

memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) perseroan yang tidak 

melakukan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Meskipun praktik CSR lebih banyak dilakukan oleh perusahaan 

tambang dan manufaktur, namun seiring dengan adanya trend global akan 

praktik CSR, saat ini industri perbankan juga telah menuliskan aspek 

pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunannya meskipun dalam 

bentuk yang relatif sederhana.  

Di Indonesia, walaupun perbankan syariah tercatat tumbuhdengan 

sangat signifikan, namun pertumbuhan aset bank syariah mencapai 47,5%, 

sedangkan aset perbankan nasional hanya tumbuh 18,73%. Pertumbuhan 

tersebut juga jauh lebih tinggi disbanding pertumbuhan aset perbankan 

syariah dunia yang rata-rata mencapai 10-20% per tahun RI Pusat Syariah 

Dunia, (2011).Saat ini setidaknya terdapat minimal 100 juta penduduk 

muslim Indonesia yang bankable. Namun, penetrasi produk syariah hanya 

mencapai 2,2%. Menurut data Islamic Development Bank, tahun lalu, 
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pertumbuhan aset top 500 lembaga keuangan syariah global mencapai 29%, 

sementara top 1.000 bank konvensional global hanya tumbuh 6% (RI Pusat 

Syariah Dunia, 2011). 

Tetapi prospek industri syariah ini di masa datang diyakini akan 

semakin bagus dan patut diperhitungkan(Ahmad (2002)dalamFitira dan 

Hartanti, 2010) menjelaskan bahwa lembaga yang menjalankan bisnisnya 

berdasarkan syariah pada hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al-

quran dan sunnah. Sehingga hal ini menjadikan dasar  bagi pelakunya dalam 

berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Dan mengingat dasar filosifi 

tersebut bersifat relijius, maka diyakini bahwa hubungan yang ada akanlebih 

bersifat berkelanjutan dibandingkan pola konvensional. Dusuki dan Dar 

(2005) mengatakan bahwa, pada perbankan syariah tanggung jawab sosial 

sangat relevan untuk dibicarakan mengingat beberapa faktor berikut; 

perbankan syariah berlandaskan syariahyang meminta mereka untuk 

beroperadi dengan landasan moral, etika, dan tanggung jawab sosial.Selain 

itu adalnya prinsip atas ketaatan pada perintah Allah dan khalifah. Dan yang 

terakhir adanya prinsip atas kepentingan umum, terdiri dari penghindaran 

darikerusakan dan kemiskinan. 

CSR  Disclosure yang merupakan gambaran dari sebuah kinerja sosial 

dibanyak perbankan syariah masih mengacu kepada Global  Reporting 

Initiative Index(Index GRI) 

Menurut Haniffa (2002) terdapat banyak keterbatasan dalam 

pelaporan sosial konvensional, sehingga ia mengemukakan kerangka 
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konseptual Islamic Sosial Resporting  (ISR) yang berdasarkan ketentuan 

syariah. Islamic Sosial Resporting(ISR) tidak hanya membantu pengambilan 

keputusan bagi pihak muslim melainkan juga untuk membantu perusahaan 

dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah dan masyarakat. 

Islamic Sosial Resporting(ISR) adalah standar pelaporan kinerja sosial 

perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Index ini lahir dikembangkan 

dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan Accounting and Auditing 

Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) kemudian 

dikembangkan oleh masing-masing peneliti berikutnya. Secara khusus index 

ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi 

harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam 

perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Selain 

itu index ini juga menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai 

lingkungan, hak minoritas, dan karyawan (Fitria dan Hartati, 2010). 

IndexIslamic Sosial Resporting (ISR) adalah item-item pengungkapan 

yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial institusi 

bisnis syariah. Haniffa(2002) membuat lima tema pengungkapan Index 

Islamic Sosial Resporting(ISR), yaitu Tema Pendanaan dan Investasi, Tema 

Produk dan Jasa, Tema Karyawa, Tema Masyarakat, dan Tema Lingkungan 

Hidup. Kemudian dikembangkan oleh Othman et al (2009) dengan 

menambahkan satu tema pengungkapan yaitu tema Tata Kelola Perusahaan. 

Othman et al. (2009) mengembangkan index pengungkapan yang 

relevan dengan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya pada Islamic Social 
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Reporting (ISR) Index. ISR pertama kali dikemukakan oleh Haniffa (2002) 

lalu dikembangkan secara lebih ekstensif oleh Othman et al. (2009). Haniffa 

(2002) mengungkapkan bahwa adanya keterbatasan dalam pelaporan sosial 

konvensional sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual IslamicSocial 

Reporting berdasarkan ketentuan syariah yang tidak hanya membantu 

pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga untuk membantu 

perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajibannya terhadap Allah 

Subhanaahu wa Ta‟ala dan masyarakat. 

Penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang pelaporan CSR dengan 

index ISR dilakukan oleh Firtia dan Hartanti ditahun 2010. Sampai saat ini, 

penelitian menganai Index ISR pada industri perbankan syariah umumnya 

dilakukan di negara-negara lain, dan jarang sekali dilakukan di Indonesia.  

Mengingat industri perbankan syariah di Indonesia saat ini sedang 

tumbuh dengan cukup pesat, ditambah dengan isu pengukuran kinerja sosial 

yang makin marak, maka penelitian ini mencoba untuk menelaah bagaimana 

kinerja sosial bank syariah ditinjau dengan pendekatan Islamic Social 

Reporting Index yang dilakukan oleh industri perbankan syariah di Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini mengambil 

judul “Islamic Social Reporting Index”dalam Analisis Kinerja Sosial 

Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus pada Laporan Tahunan Bank 

Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, dan Muamalat Indonesia)”.  

 

 



6 

 

 

 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Informasi apa saja yang diungkapkan Bank Syariah Mandiri, Bank Mega 

Syariah, Bank Muamalat Indonesia dalam Islamic Sosial Resporting 

Index? 

2. Bagaimana Kinerja Sosial Perbankan syariah di Indonesia dalam kasus 

PT Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat 

Indonesia? 

3. Adakah perbedaan yang signifikan atas analisis kinerja sosial Bank 

Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain: 

1. Mengidentifikasi informasi-informasi apa saja terkait dengan Bank 

Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia dalam Islamic Sosial 

Resporting Index tahun 2011-2012 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja sosial Bank Syariah mandiri 

dan Bank Muamalat Indonesia dalam Islamic Sosial Resporting Index 

tahun 2011-2012 

3. Untuk Mendeskripsikan perbedaan tingkat kinerja sosial Bank Syariah 

Mandiri dengan Bank Muamalat Indonesia dalam Islamic Sosial 

Resporting Index tahun 2011-2012 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai Islamic Sosial 

Resporting Index: 

1. Bagi Penulis 

Sebagai bahan perbandingan antara ilmu yang penulis peroleh 

selama dibangku kuliah maupun dari hasil membaca literatur–literatur 

dengan kenyataan praktis yang ada pada industri perbankan Syariah di 

Indonesia. 

2. Bagi Akademis 

Dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dapat dipakai 

sebagai data sekunder dan sebagai bahan sumbangan pemikiran tentang 

peran dan fungsi manajemen keuangan, khususnya dalam salah satu 

fungsi yaitu mengetahui kinerja sosial Bank Syariah di Indonesia. 

3. Bagi Bank syariah.  

Dapat dijadikan sebagai catatan/koreksi untuk mempertahankan 

dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada 

kelemahan dan kekurangan dalam Bank Syariah di Indonesia. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan 

referensi bagi penelitian berikutnya yang mengambil judul yang sama 

sebagai bahan penelitian. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam hal ini berisi tentang landasan teori terhadap bank 

syariah, kinerja sosial syariah, penilaian kinerja sosial bank 

syariah, hipotesis, dan kerangka berpikir 

BAB III :  METODE PENELITIAN      

Dalam bab ini berisikan jenis penelitihan, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, objek penelitihan, teknik analisis 

data. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum hasil 

penelitian dan pembahasan. 

BAB V :  PENUTUP 

Dalam bab terakhir ini berisi pemberian kesimpulan dan saran-

saran yang diperlukan. 

 

 

 

 


