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ABSTRAKSI 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab moral suatu 

perusahaan terhadap para stakeholders terutama komunitas atau masyarakat 

disekitar wilayah kerja dan operasinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

pengungkapan CSR menggunakan index Global Reporting Initiative (GRI) dan 

untuk mengetahui implementasi dari CSR pada bankan syariah di Indonesia. 

Sampel yang digunakan adalah seluruh perbankan syariah di Indonesia yang 

terdaftar di Bank Indonesia dan telah menerbitkan laporan tahunan dari periode 

2009-2011 yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega 

Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin.Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah content analys, yaitu identifikasi tanggung jawab sosial pada 

bank syariah menggunakan index Global Reporting Initiative (GRI). Penelitian ini 

memperoleh data Bank Syariah Mandiri memiliki posentase rata-rata 

pengungkapan CSR tertinggi sebesar 35,96%, sedangkan BRI Syariah memiliki 

prosentase rata-rata pengungkapan CSR terendah sebesar 23,22%.  Penelitian ini 

juga menunjukan implemetsi CSR pada bank syariah di Indonesia dapat digaris 

besarkan pada bidang ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, dan kemanusiaan. 

 

Kata kunci: Corporate Social Responsibility, Bank Syariah  
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1. PENDAHULUAN 

Tanggung jawab social perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang 

selanjutnya disebut  CSR menjadi topik hangat yang sering dibicarakan selama 

beberapa tahun terakhir ini. Banyak orang berbicara tentang CSR dan 

semuanya bagus serta perusahaan yang melakukan CSR semakin banyak. 

Namun upaya sosialisasi harus terus dilakukan agar lebih banyak perusahaan 

menyadari dan memahami pentingnya CSR (Tanudjaja, 2006). Dalam binis 

dunia internasional maupun bisnis di Indonesia CSR merupakan wacana yang 

semakin umum, dimana fenomena ini dipicu oleh semakin mengglobalnya 

tren mengenai praktek CSR dalam bisnis. 

Penerapan CSR di Indonesia semakin meningkat baik dalam kuantitas 

maupun kualitas. Selain keragaman kegiatan dan pengelolaannya semakin 

bervariasi, dilihat dari kontribusi finansial, jumlahnya semakin besar. 

Penelitian PIRAC (dalam Tanudjaja 2006) pada tahun 2001 menunjukkan 

bahwa dana CSR di Indonesia mencapai lebih dari 115 miliar rupiah atau 

sekitar 11.5 juta dollar AS dari 180 perusahaan yang dibelanjakan untuk 279 

kegiatan sosial yang terekam oleh media massa. Meskipun dana ini masih 

sangat kecil jika dibandingkan dengan dana CSR di negara-negara maju lain, 

dilihat dari angka kumulatif tersebut, perkembangan CSR di Indonesia cukup 

menggembirakan. Angka rata-rata perusahaan yang menyumbangkan dana 

bagi kegiatan CSR adalah sekitar 640 juta rupiah atau sekitar 413 juta per 

kegiatan. 
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Pemerintah  mengakomodirnya peraturan mengenai pengungkapan 

mengenai praktek CSR ini dalam UU no 40/2007 serta peraturan Bapepam 

terkait. Termasuk dengan adanya Indonesian Sustainability Reporting Award 

(ISRA Award), dimana hal ini dapat menjadi nilai tambah bagi citra 

perusahaan (Fitria, 2010).  

Praktik pengungkapan CSR telah banyak diterapkan oleh perusahaan 

publik di Indonesia. Walaupun secara umum praktek CSR lebih banyak 

dilakukan oleh perusahaan tambang maupun manufaktur, namun seiring 

dengan adanya tren global akan praktik CSR, saat ini industri perbankan juga 

telah menyebutkan aspek pertanggunggjawaban sosial dalam laporan 

tahunannya walaupun dalam bentuk yang relatif sederhana (Fitria, 2010). 

Perkembangan yang pesat pada industri perbankan syariah Indonesia, 

menjadikan penelitian tentang tanggung jawab sosial pada bank syariah 

diperlukan. Hingga bulan Oktober tahun 2010, jumlah aset yang dimiliki 

perbankan syariah di Indonesia mencapai angka 79 miliar rupiah. Angka ini 

meningkat sekitar 39 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Secara 

kelembagaan, perbankan syariah juga mengalami peningkatan. Tahun 2010, 

jumlah bank umum syariah meningkat menjadi 10 buah, bertambah 4 buah 

bila dibandingkan dengan tahun 2009. Selain itu, juga terjadi peningkatan 

secara institusional. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jaringan kantor 

perbankan syariah di Indonesia sekitar 400 buah. (Data Statistik Bank 

Indonesia Oktober 2010). Volume usaha perbankan syariah dalam kurun 

waktu satu tahun terakhir, khususnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit 
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Usaha Syariah (UUS), mengalami  ertumbuhan yang sangat pesat. Total aset 

per Oktober 2011 (yoy) telah mencapai Rp127,19 triliun atau meningkat tajam 

sebesar 48,10% yang merupakan pertumbuhan tertinggi sepanjang 3 tahun 

terakhir. Ditambah dengan aset BPRS sebesar Rp3,35 triliun, total aset 

perbankan syariah per Oktober 2011 telah mencapai Rp130,5 triliun. (Data 

Statistik Bank Indonesia Oktober 2011). 

Perbankan syari’ah sebagai salah satu lembaga keuangan yang sudah eksis 

ditingkat nasional maupun internasional harus menjadi lembaga keuangan 

percontohan dalam menggerakkan program CSR (Yusuf, 2010). Pelaporan 

CSR perbankan syariah bukanlah hanya untuk memenuhi amanah undang-

undang, good corporate governance atau tujuan global millenium goals 

development yang telah dicanangkan PBB, akan tetapi lebih jauh dari itu 

bahwa tanggung jawab sosial bank syari’ah dibangun atas dasar landasan 

falsafah dan tasawwur (world view) Islam yang sangat kuat untuk menjadi 

salah satu lembaga keuangan yang dapat mensejahterakan masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengungkapan tanggung 

jawab sosial pada perbankan isyariah di Indonesia dalam laporan tahunan 

menggunakan index Global Reporting Initiative (GRI) untuk periode 2009-

2011 dan untuk mengetahui bentuk implikasi dari tanggung jawab sosial pada 

perbankan syariah di Indonesia. 

2. LANDASAN TEORI 

Menurut hadi (2011) dalam bukunya landasan teoritis CSR hanya ada 3 

teori,antara lain. 
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1. Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) 

Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan 

sekelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya 

baik fisik maupun non fisik. O’Donovan: 2002 dalam Nor Hadi: 2011 

berpendapat legistimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang 

diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuai yang diinginkan atau 

dicari perusahaan dari masyarakat. Legistimasi masyarakat merupakan 

faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan 

ke depan. Legitimasi merupaan sistem pengelolaan perusahaan yang 

berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah individu, 

dan kelompok masyarakat. Legitimasi perusahaan di mata satakeholder 

merupakan faktor yang signifikan untuk mendukung citra dan reputasi 

perusahaan dimata stakeholder.  

2. Teori Stakeholder (Stakeholder Theory) 

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang 

memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, 

bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Perusahaan tidak 

hanya sekedar bertanggungjawab terhadap para pemilik (shareholder) 

sebagai mana terjadi selama ini, namun bergeser lebih luas yaitu sampai 

pada ranah sosial kemasyarakatan (stakeholder). Tanggung jawab 

perusahaan yang semula hanya diukur sebatas pada indikator ekonomi 

(economic focus) dalam laporan keuangan, kini harus bergeser dengan 
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memperhitungkan faktor-faktor sosial (social dimentions) terhadap 

stakeholder, baik internal maupun eksternal. 

3. Teori Kontrak Sosial (Social Contract Theory) 

Kontrak sosial (social contract) muncul adanya interelasi dalam 

kehidupan sosial masyarakat, agar terjadi keselarasan, keserasian dan 

kesinambungan, termasuk terhadap lingkungan. Keberadaan perusahaan 

sangat ditentukan oleh masyarakat, dimana diantara keduanya saling 

pengaruh-mempengaruhi. Social  contract dibangun dan dikembangkan, 

salah satunya untuk menjelaskan hubungan antara perusahaan terhadap 

masyarakat (society). Disini, perusahaan (ataupun organisasi lainya) 

memiliki kewajiban terhadap masyarakat utuk memberi kemanfaatan bagi 

masyarakat setempat. 

Definisi tetap atas tanggung jawab sosial hingga saat ini belum ada, 

masing-masing pihak memiliki definisi beragam mengenai CSR. Keragaman 

ini sesungguhnya merupakan cerminan dari perbedaan latar belakang serta pola 

pikir para praktisi yang mendefinisikan CSR, walaupun secara garis besar dapat 

terlihat bahwa mereka telah memiliki maksut yang sama. Wijayanti (2011) 

mengungkapkan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan proses 

pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi 

organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap 

masyarakat secara keseluruhan. CSR merupakan suatu konsep bahwa 

organisasi, dalam hal ini lebih dispesifikkan kepada perusahaan, memiliki 

sebuah tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, 
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komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Bank 

Dunia (dalam Wijayanti, 2011) mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis 

untuk berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, untuk 

bekerja bersama karyawan, keluarga mereka, masyarakat lokal dan masyarakat 

keseluruhan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka menjadi lebih baik, 

sedemikian rupa sehingga baik untuk bisnis dan baik untuk pembangunan. 

Industri perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang pesat. Dengan 

diterbitkannya Undang- Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

pada tanggal 16 Juli 2008, pengembangan industri perbankan syariah nasional 

semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong 

pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dalam UU no. 21 tahun 2008, 

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank 

Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta 

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah 

Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan 

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah. 

Wacana tentang CSR perusahaan di kalangan perbankan indonesia sudah 

cukup berkembang. Setelah ditetapkannya UU No 40 tahun 2007 pasal 74 oleh 

pemerintah tentang keharusan Perseroan Terbatas melakukan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan, perusahaan-perusahan di Indonesia mau tidak mau 

berkewajiban melaksanakan program CSR sebagai salah satu perseroan 

perbankan syariah mempunyai tanggung jawab mengenai wacana itu. 
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3. METODE PENELITIAN 

Populasi pada penelitian ini adalah semua bank syariah di Indonesia yang 

terdaftar pada Bank Indonesia. Sedangkan sampel penelitian ini adalah bank 

syariah yang sesuai dengan kriteria hasil pemilihan sampel dengan metode non 

probability purposive sampling. Sampel penelitian sebagai berikut: Bank 

Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, BRI Syariah, 

Bank Syariah Bukopin. Adapun proses pengambilan sampel penelitian sebagai 

berikut : 

Kriteria Pengambilan Sampel 

Sampel Perusahaan  

Bank Syariah Yang Terdaftar Pada Bank Indonesia  

Bank Syariah yang tidak  menerbitkan laporan tahunan selama 

periode 2009-2010 

Jumlah bank yang menjadi sampel 
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(4) 

5 

Sumber : Annual Report (www.bi.go.id)  

Metode penelitian menggunakan Content analisis dan deskriptive 

analisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

content analysis yaitu dengan melakukan identifikasi praktek CSR pada bank 

syariah menggunakan idex global reporting initiative (GRI). Indeks ini terdiri 

dari 10 indikator yaitu strategi dan analisa, profil organisasi, laporan 

parameter, pemerintahan, komitmen dan ketertilbatan, kinerja ekonomi, 

lingkungan,  praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak, hak asasi 

manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk. Langkah berikutnya 

setelah identifikasi adalah scoring. Penilaian menggunakan scor 0 dan 1. Nilai 

0  diterapkan jika sama sekali tidak ada pengungkapan terkait item tersebut, 

sedangkan nilai 1 terapkan jika terdapat pengungkapan terkait item tersebut. 

http://www.idx.co.id/
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Secara total terdapat 121 item. Apabila diungkapkan secara penuh, maka nilai 

maksimal yang dapat dicapai adalah 121. 

Perhitungan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial dirumuskan 

sebagai berikut: 

  

Setelah dilakukan scoring pada masing-masing item berdasarkan index GRI 

maka akan terlihat indikator pada bank syariah yang mendapat nilai tertinggi 

dalam mengungkapan tanggung jawab sosial pada publik. Dari hasil skor 

tersebut selanjutnya akan dilakukan analisis deskriptif untuk menjelaskan 

masing-masing indikator. Untuk mengetahui implementasi CSR pada bank 

syariah dilakukan dengan menganalisis praktek CSR. Metode analisis data yang 

kedua digunakan dalam penelitian dengan mendiskripsikan praktek CSR yang 

dilakukan oleh bank syariah. Pendiskripsian praktek CSR ini dengan cara 

menganalisis laporan CSR dan laporan tahunan yang diterbitkan dimasing-

masing website resmi bank syariah. 

4. HASIL PENELITIAN 

Pengungkapan CSR pada 5 sampel bank syariah sebagai berikut. 

Pengungkapan CSR Perbankan Syariah di Indonesia Menggunakan 

Index GRI 121 Item 

 

 

 

 

 

S

u

m

Sumber : hasil olah data 

  Nama bank 2009 2010 2011 rata-rata 

1 Muamalat Indonesia 26.45% 25,62% 25.62% 26.04% 

2 Mandiri Syariah 26.45% 25.62% 27.27% 26.45% 

3 Mega Syariah 22.31% 18.18% 19.01% 19.83% 

4 BRI Syariah 12.40% 19.01% 19.83% 17.08% 

5 Bukopin Syariah 18.18% 18.18% 19.01% 18.46% 
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Tetapi tidak semua item pada index GRI 121 item sesuai dengan 

perbankan syariah. Hal ini menyebabkan kurangnya prosentase pengungkapan 

CSR.  Seperti pada indikator lingkungan dan beberapa item pada indikator 

tanggung jawab produk yang tidak sesuai untuk perbankan syariah dikarenakan 

produk dari perbankan termasuk perbankkan syariah tidak mempunyai dampak 

terhadap lingkungan. Perbankan juga bukan jenis perusahaan yang 

mengeluarkan limbah, apalagi produk perbankan hanya berupa jasa sehingga 

tidak bedampak langsung pada lingkungan. Sehingga perlu adanya 

penyesuaian index GRI yang semula 121 item menjadi 89 item. 

Pada penelitian ini ada beberapa item yang tidak digunakan dalam 

perhitungan scoring dikarenakan ketidak sesuaian item pada perbankan. Item 

yang tidak digunakan terdapat dalam indikator lingkungan meiputi 30 item atau 

semua item. Yang keenam aspek produk dan layanan yang terdiri dari item 

inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan dari produk dan jasa, dan 

tingkat mitigasi dampak, item persentase produk yang dijual dan bahan 

kemasan mereka yang direklamasi berdasarkan kategori. ketujuh aspek 

kepatuhan yang terdiri dari item nilai uang denda yang signifikan dan total 

jumlah sanksi non-moneter / keyakinan untuk non-sesuai dengan hukum 

lingkungan dan peraturan. Kedelapan aspek transportasi yag terdiri dari item 

dampak lingkungan yang signifikan mengangkut produk dan barang lainnya 

dan bahan yang digunakan untuk operasi organisasi, dan mengangkut anggota 

dari angkatan kerja. Terakhir aspek keseluruhan yang terdiri dari item jumlah 

pengeluaran perlindungan lingkungan dan investasi menurut jenis. Dan pada 
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indikator tanggung jawab produk  pada aspek kepatuhan dan keselamatan 

pelanggan yang terdiri dari item tahap siklus hidup di mana dampak kesehatan 

dan keselamatan produk dan jasa yang dinilai untuk perbaikan, dan persentase 

produk signifikan dan kategori layanan tunduk pada prosedur tersebut, item 

jumlah insiden non-sesuai dengan peraturan dan kode sukarela mengenai 

dampak kesehatan dan keamanan produk dan layanan, berdasarkan jenis hasil. 

Pengungkapan CSR menggunakan Indeks GRI yang disesuaikan berikut. 

Pengungkapan CSR Perbankan Syariah di Indonesia Menggunakan Index 

GRI Yang Disesuikan 

  Nama bank 2009 2010 2011 rata-rata 

1 Muamalat Indonesia 35,96% 34,83% 34,83% 35,21% 

2 Mandiri Syariah 35,96% 34,83% 37,08% 35,96% 

3 Mega Syariah 30,34% 24,72% 25,84% 26,97% 

4 BRI Syariah 16,85% 25,84% 26,97% 23,22% 

5 Bukopin Syariah 24,72% 24,72% 25,84% 25,09% 

Sumber : Hasil pengolahan data 

Kegiatan CSR Bank Muamalat dilakukan Melalui Baitulmaal Muamalat 

(BMM)  dalam berbagai program dalam bidang pemberdayaan ekonomi, 

pendidikan, sosial, kesehatan, dan kemanusiaan,begitu juga pelaksanaan CSR 

Bank Syariah Mandiri yang menjalin kerjasama dengan LAZNAS 

BSM/Lembaga Mitra dalam penyaluran dana zakat perusahaan dan 

pelaksanaan program-program yang bersifat Humanity. Pelaksanaan CSR Bank 

Mega Syariah lebih menekankan penyaluran zakat korporasi kepada sejumlah 

lembaga zakat diberbagai daerah. BRI Syariah berfokus pada zakat sebagai 

bentuk CSR  yang berkerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS). Bank Syariah Bukopin berpartisipasi dalam sejumlah kegiatan 

sosial kemasyarakatan sebagai bentuk CSR yang  lebih banyak bergerak dalam 
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bidang sosial keagamaan dan kemasyarakatan. Implemetsi CSR pada bank 

syariah di Indonesia dapat digaris besarkan pada bidang ekonomi, pendidikan, 

sosial, kesehatan, dan kemanusiaan. 

5. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Pengungkapan CSR menggunakan index GRI 121 item dari tahun 2009 

sampai tahun 2011 pada Bank muamalat Indonesia rata-rata sebesar 26.04%, 

pada Bank Syariah Mandiri sebesar 26.45%, pada Bank Mega Syariah sebesar 

19.83%, pada BRI Syaraih sebesar 17.08%, pada Bank Syariah Bukopin 

sebesar 18.46%. Sedangkan meggunakan index GRI yang disesuaikan Bank 

Syariah Mandiri memiliki posentase rata-rata pengungkapan CSR tertinggi 

sebesar 35,96% sedangkan BRI Syariah memiliki prosentase rata-rata 

pengungkapan CSR terendah sebesar 23,22%. Implemetsi CSR pada bank 

syariah di Indonesia dapat digaris besarkan pada bidang ekonomi, pendidikan, 

sosial, kesehatan, dan kemanusiaan. 

Saran  

Peneliti mengharapkan akan ada indek yang dapat mengukur lebih lengkap 

kegiatan CSR pada perbankan syariah di Indonesia dikarenakan tidak semua 

indikator pada index GRI sesuai dengan bentuk implementasi CSR pada bank 

syariah. Dan diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah 

veriabel, jumlah sampel, maupun memperpanjang periode penelitianya. 
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