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ABSTRAK: Setiap perusahaan didirikan adalah untuk jangka panjang dan berharap selalu 

bisa berkembang dalam setiap periode, maka dari itu perusahaan harus memperhatikan pihak-

pihak yang berkepentingan dengan perusahaan demi keberlangsungan perusahaan itu sendiri. 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah konsep yang mana menjelaskan bahwa 

sebuah perusahaan mempunyai sebuah tanggung jawab tidak hanya terhadap lingkungan 

yang berada dalam kegiatan operasional perusahaan saja, akan tetapi juga mempunyai 

tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, dan komunitas. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perbankan konvensional yang go public dan 

terdaftar pada Bank Indonesia dengan laporan keuangan tahun 2009-2011. Adapun sampel 

yang digunakan adalah bank besar yang memiliki total aktiva sebesar (total aktiva yang 

dimiliki Rp.1 - Rp.10 trillion ($117 - $1.17 billion) yang mana terdiri dari 7 bank yaitu Bank 

Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Danamon, Bank CIMB Niaga, Bank Central Asia, 

Bank Panin dan Bank Negara Indonesia 46. Penelitian ini dihitung menggunakan indeks 

Global Report Initiative (GRI) yang terdiri dari 121 item pengungkapan. Dalam penelitian ini 

terlihat bahwa setiap bank melakukan kegiatan CSR pada bank konvensional lebih terfokus 

pada aspek pendidikan dan sosial yang mana lebih tertuju kepada masyarakat dan 

lingkungan. 
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1. PENDAHULUAN 

Sebuah perusahaan didirikan dengan tujuan untuk jangka panjang, oleh karena itu 

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan keberlangsungan perusahaan 

tersebut. Dengan adanya sikap kritis dari masyarakat untuk bisnis global, indurstri perbankan 

juga perlu memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi keberlangsungan industri perbankan 

untuk untuk di masa sekarang dan yang akan datang. Corporate Social Responsibility adalah 

sebuah konsep yang mana menjelaskan bahwa sebuah perusahaan mempunyai sebuah 

tanggung jawab tidak hanya terhadap lingkungan yang berada dalam kegiatan operasional 

perusahaan saja, akan tetapi juga mempunyai tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, 

pemegang saham, dan komunitas. 

CSR memberikan  suatu  pandangan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya 

berpijak pada single bottom, yaitu bahwa nilai perusahaan (corporate value) tidak hanya 

dilihat hanya dari kinerja keuangan saja. Akan tetapi tanggung jawab perusahaaan harus 

berpijak pada triple bottom lines yaitu bagaimana perusahaan ikut bertanggunggjawab atas 

kehidupan lingkungan dan social. Menurut Elkington (1997), ada tiga hal (Triple  Bottom  

Line) yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, yang mana bahwa pandangan sebuah 

perusahaan yang ingin berkelanjutan (sustainability) harus memperhatikan “3P”. Selain 

mengejar keuntungan (profit), perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada 

pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga 

kelestarian lingkungan (planet). 

Penelitian mengenai pengungkapan CSR dengan menggunakan standar GRI telah 

digunakan secara luas oleh beberapa peneliti (Almilia dan Retrinasari, 2007; Anggraini, 

2006; Febrina dan Suaryana, 2011; Rahman  dan Widyasari, 2008; Sembiring, 2005 
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Veronica, 2008). Berbagai penelitian tersebut melakukan pengungkapan CSR pada industry 

manufaktur di Indonesia dengan menggunakan index GRI (78 item). 

Penerapan GRI pada industry perbankan juga telah dilakukan oleh penelitian 

sebelumnya. Trisnawati (2011) melakukan analisis pengungkapan CSR pada 27 bank 

konvensional di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hanya terdapat 2 bank 

yang tidak mengungkapkan CSR. Fitria (2010), melakukan penelitian terhadap 3 bank 

konvensional dan 3 bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan CSR 

bank konvensioanl lebih baik dibandingkan bank syariah. 

Menurut Muljati (2011), ada beberapa manfaat CSR bagi perusahaan, diantaranya 

yaitu: meningkatkan citra perusahaan, memperkuat “brand” perusahaan, mengembangkan 

kerja sama dengan para pemangku kepentingan, membedakan perusahaan dengan 

pesaingnya, menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh 

perusahaan, membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi perusahaan, meningkatkan 

harga saham. Dari beberapa manfaat yang ada, sudah seharusnya bila pada bank 

konvensional juga melakukan pengungkapan CSR seperti yang telah dilakukan oleh beberapa 

bank yang telah go publik di Indonesia. Bila CSR benar-benar dijalankan secara efektif maka 

dapat memperkuat atau meningkatkan akumulasi modal sosial dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Modal sosial, termasuk elemen-elemennya seperti kepercayaan, 

kohesifitas, altruisme, gotong royong, jaringan dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang 

besar terhadap pertumbuhan ekonomi. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Ada beberapa teori yang digunakan sebagai landasan CSR dalam penelitian ini, 

beberapa teori tersebut yaitu:  
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a. Social Contract Theory, yang mana perusahaan yang baik adalah perusahaan yang 

mendapat dukungan dari masyarakat  

b. Instrument Theory, teori ini menjelaskan bahwa CSR adalah sebuah instrumen bagi tujuan 

perusahaan. 

c. Legitimacy Theory, kegiatan CDR dilakukan atas tekanan dari masyarakat dan juga karna 

adanya peraturan tentang pengungkapannya. 

d. Stakeholder Theory, Kegiatan CSR telah mengakomodasi kepentingan stakeholder yang 

keberadaanya dapat mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung ataupun tidak 

langsung atas aktifitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. 

e. Kapitalisme Theory, memberikan kemakmuran kepada pemegang saham karna apabila 

perusahaan melakukan aktivitas CSR di luar kepentingan para pemegang sahamnya, maka 

itu menyalahi tujuan perusahaan. 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 

salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek 

sesuai dengan apa adanya ( Best, 1982 : 119 dalam Ridwan, 2012). Dalam penelitian ini  

peneliti mempunyai tujuan untuk memahami (to understand) fenomena atau gejala sosial 

dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji 

daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Dalam hal ini 

fenomena atau gejala sosial tersebut berupa pengungkapan CSR / tanggung jawab sosial pada 

bank konvensional di Indonesia. 
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Populasi penelitian ini adalah seluruh perbankan konvensional yang go public dan 

terdaftar pada bank Indonesia dengan laporan keuangan tahun 2009-2011. Berdasarkan data 

dari www.bi.go.id. di Indonesia terdapat 123 bank go public yang terdiri dari 1 bank sentral, 

4 bank BUMN, 33 Bank Umum Swasta Nasional/BUSN Devisa (3 diantaranya bank syariah 

yaitu BMI, BSM dan Bank mega Sy), 33 Bank Umum Swasta nasional/ BUSN non devisa (2 

diantaranya bank syariah yaitu BRI sy dan BUKOPIN sy), 26 bank regional, 17 bank joint 

venture, 9 bank asing dan 5 bank syariah. 

Adapun sampel dalam penelitian ini menggunakan 7 bank konvensional yang 

terdapat pada bank Indonesia. Hal ini di karenakan pemilihan pertimbangan ukuran sampel 

dari total aktiva. Penelitian ini dirancang melalui survey untuk mendapatkan data laporan 

keuangan tahunan 2009-2011 bank-bank berdasarkan data dari www.bi.go.id. Berdasarkan 

survey dari Bank Indonesia bulan Mei 2011, terdapat 7 bank besar (total aktiva yang dimiliki 

Rp.1 - Rp.10 trillion ($117 - $1.17 billion). Rating bank-bank tersebut dalam katagori sangat 

baik. Yaitu Bank CIMB Niaga, Bank Rakyat Indonesia, Bank Danamon, Bank Mandiri, Bank 

Central Asia, Bank Panin dan Bank Negara Indonesia 46. Jumlah laporan keuangan yang 

diteliti sebanyak 21 laporan keuangan tahunan yang bersumber dari website perusahaan pada 

asing-masing bank atau dari website Bank Indonesia. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis. 

Analisis Isi berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik, tetapi sebagai 

gejala simbolik untuk mengungkap makna yang terkadang dalam sebuah teks, dan 

memperoleh pemahaman terhadap pesan yang direpresentasikan. 

Pengukuran dalam penelitian iini menggunakan indek GRI. Dalam indeks GRI 

terdapat 121 item pengungkapan yang dikelompokkan menjadi sepuluh (10) indikator yaitu: 

strategi dan analisa, profil organisasi, parameter laporan, tanggung jawab produk, 

http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
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pemerintahan,komitmen dan ketertilibatan, hak asasi manusia, masyarakat, praktek tenaga 

kerja dan pekerjaan yang layak, kinerja ekonomi dan yang terakhir adalah lingkungan. 

Langkah berikutnya 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. Apabila diungkapkan secara 

penuh, maka nilai maksimal yang dapat dicapai adalah 100%. 

 

 

 

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

I. Gambaran Umum Sampel 

a. CIMB  Niaga. CIMB  Niaga  menjadi  bank  lokal pertama yang menawarkan 

layanan perbankan melalui mesin ATM di Indonesia. CIMB  Niaga berdiri  pada  26  

September  1955  dengan  nama PT  Bank  Niaga. Sampai saat ini CIMB Niaga 

memiliki bermacam-macam produk. Perkembangan  terakhir  adalah  kehadiran  

produk mobile  banking  CIMB  Niaga  yaitu  Go  Mobile.  Produk yang  

diluncurkan  pada  bulan  Oktober  2011  tersebut memungkinkan nasabah 

melakukan berbagai transaksi perbankan sepert transfer dana, pembayaran tagihan 

dan pengisian  pulsa,  dengan  menggunakan  piranti  seluler mereka. Visi dari 

CIMB niaga adalah Menjadi Bank terpercaya di Indonesia, bagian dari jaringan 

universal banking terkemuka di Asia Tenggara, yang memahami kebutuhan nasabah, 

menyediakan solusi keuangan yang tepat dan komprehensif serta menjalin hubungan 

yang berkelanjutan. 
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b. Bank Rakyat Indonesia, adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di 

Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, 

"Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga 

keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga 

tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari 

kelahiran BRI. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah 

Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk 

menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama 

resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai 

dengan saat ini. Adapun produk yang dimiliki oleh BRI meliputi Giro, Deposito, dan 

Tabungan serta produk Investment Banking seperti Reksadana, Investasi Rencana 

Pensiun BRI (DPLK), ORI, dan Bancassurance. Visi dari BRI adalah “Menjadi 

Bank Komersial Terkemuka yang Selalu Mengutamakan Kepuasan Nasabah”. 

c. Bank Danamon, merupakan salah satu institusi finansial yang terbesar di Indonesia. 

Didukung lebih dari lima puluh tahun pengalaman,. Pada tahun 1988 danamon 

menjadi bank devisa dan setahun kemudian mencatatkan diri sebagai perusahaan 

publik di bursa efek jakarta. Pada tahun 2000, beberapa bank seperti bank tiara, PT 

bank duta Tbk, PT Bank Rama Tbk, PT Bank Tamara Tbk, pt bank nusa nasional, pt 

bank pos nusantara, pt jayabank international dilebur ke dalam danamon.selanjutnya 

damanon terus melakukan restruktuisasi yang mencakup aspek manajemen, 

karyawan organisasi, sistem, dan identitas perusahaan. Di tahun 2003, Asia Finance 

(Indonesia) Pte. Ltd mengakuisisi danamon, melalui konsorsium fullerton holdings 

yang merupakan anak perusahaan yang dimiliki oleh Temasek Holdings dan 

Deutsche Bank AG yang merupakan pemegang saham pengendali. Danamon terus 

berupaya untuk menjadi bank yang “Bisa mewujudkan setiap keinginan nasabah” 
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sesuai dengan  visinya “Kita peduli dan membantu jutaan orang untuk mencapai 

kesejahteraan”. 

d. Bank Mandiri, Bank mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari 

program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. 

Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang 

Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur 

menjadi Bank Mandiri. Adapun produk dari Bank Mandiri meliputi tabungan, giro, 

deposito, debit, mandiri prabayar, kartu kredit, dan beberapa layanan lainnya. Pada 

tahun 2005 Bank Mandiri mengalami permasalahan yang mengakibatkan 

menurunnya kinerja bank. Salah satunya adalah dengan meningkatnya kredit 

bermasalah. Dari tahun 2005 sampai sekrang Bank Mandiri terus melakukan 

transformasi  dan sampai saat ini sedang dalam tahap pelaksanaan transformasi 

lanjutan tahun 2010-2014 dimana Bank Mandiri telah melakukan revitalisasi visinya 

untuk "Menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu 

progresif". 

e. BCA (Bank Central Asia), PT  Bank  Central  Asia  Tbk  (“Bank  BCA”  atau  

“Bank”)  didirikan  di  negara  Republik  Indonesia dengan Akta Notaris Raden Mas 

Soeprapto tanggal 10Agustus 1955 No. 38 dengan nama “N.V. Perseroan  Dagang  

Dan  Industrie Semarang  Knitting  Factory. Bank Central Asia atau disingkat 

dengan BCA merupakan salah satu bank retail/consumer terbesar di Indonesia. 

Layanan yang diberikan bukan hanya layanan konvensional namun juga mencakup 

layanan perbankan elektronik yang terdiri dari ATM BCA, Debit BCA, Tunai 

BCA,Klik BCA, m-BCA, SMS Top UP BCA, BCA by Phone dan Halo BCA. Pada 

bulan Desember 2009, BCA telah memiliki  875 kantor cabang yang tersebar di 

seluruh Indonesia, 2 kantor perwakilan di luar negeri yaitu di Nassau, Hongkong dan 
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Singapura. Visi BCA adalah “Bank pilihan utama andalan masyarakat, yang 

berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia”. 

f.   Bank Panin, Bank Panin merupakan salah satu bank komersial utama di Indonesia. 

Didirikan pada tahun 1971 hasil merger dari Bank Kemakmuran, Bank Industri Jaya, 

dan Bank Industri Dagang Indonesia. Strategi usaha Panin Bank fokus pada bisnis 

perbankan retail. Panin Bank berhasil memposisikan sebagai salah satu bank utama 

yang unggul dalam produk jasa konsumen dan komersial. Produk dan layanan dari 

Panin Bank meliputi Tabungan, Pinjaman, Layanan Elektronik, Pinjaman, Layanan 

Internasional, Layanan Keuangan, Layanan Elektronik. Visi dari bank panin adalah 

Sebagai salah satu bank papan atas di Indonesia, Panin Bank akan senantiasa 

menjaga dan meningkatkan kinerja keuangannya secara sehat, meneruskan 

kepeloporan dan peranannya dalam pertumbuhan industri perbankan nasional. 

g. BNI (Bank Negara Indonesia), BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara 

Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah 

Indonesia, berdiri sejak 1946. Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang 

diperbaharui mulai digunakan untuk menggambarkan prospek masa depan yang 

lebih baik, setelah keberhasilan mengarungi masa-masa yang sulit. Sebutan 'Bank 

BNI' dipersingkat menjadi 'BNI', sedangkan tahun pendirian - '46' - digunakan dalam 

logo perusahaan untuk meneguhkan kebanggaan sebagai bank nasional pertama 

yang lahir pada era Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi dari BNI adalah 

Menjadi bank yang unggul, terkemuka dan terdepan dalam layanan dan kinerja. Saat 

ini produk dari BNI meliputi simpanan, pinjaman, kartu kredit, dan e-banking. Pada 

tahun ini (2012)  dalam merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66, PT Bank 

Negara Indonesia (Persero) Tbk meluncurkan 4 produk baru, yaitu BNI Taplus 
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Muda, Kartu Kredit Garuda BNI, BNI VISA INFINITE Credit Card, dan BNI 

Wirausaha (re-launch). 

II. Hasil Penelitian 

Adapun hasil penelitian tentang pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap 

bank konvensional di Indonesia yang ditinjau dengan menggunakan model GRI yang 

mencakup 121 item dari periode 2009-2011 melalui skoring terhadap masing-masing 

bank konvensional atas dasar item-item yang ada dan menghasilkan sebagai berikut: 

Tabel. 1 

Tingkat Pengungkapan Sosial Perbankan Konvensional di Indonesia 

(dalam prosentase) 

Nama Bank 2009 2010 2011 

CIMB Niaga 21.49 23.14 23.14 

BRI 20.66 22.31 22.31 

Bank Danamon 24.80 24.80 24.80 

Bank Mandiri 19.01 18.18 19.01 

BCA 23.14 23.14 23.14 

Bank Panin 19.01 19.83 23.97 

BNI 25.62 26.45 26.45 

Sumber: hasil pengolahan data 

Tabel 1 di atas menjelaskan tentang hasil skoring yang telah dilakukan pada 

ker 7 (tujuh) bank konvensional terhadap kinerja sosial kepada pihak yang 

berkepentingan. Semakin tinggi poin yang di peroleh pada setiap bank, maka di 

mungkinkan semakin tinggi juga keperdulian bank tersebut terhadap tanggung jawab 

sosial yang ada baik di lihat dari indikator lingkungan, pemerintah, indikator kinerja 

ekonomi, profil perusahaan, praktek tenaga kerja, hak asasi manusia, masyarakat dan 

tanggungjawab produk. 
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Dari hasil skoring yang telah dilakukan, pada tahun 2009 hingga 2011 terlihat 

bahwa BNI menduduki skor tertinggi, yaitu dengan mencapai prosentase masing-masing 

per tahun sebesar 25.62%, 26.45% dan 26.45% hal itu menunjukkan kepedulian BNI 

terhadap tanggung jawab sosial lebih besar daripada bank konvensional yang lain jika 

dilihat menggunakan indeks GRI. Lain hanya dengan Bank Mandiri yang memiliki skor 

terendah pada tahun 2009 sampai dengan 2011 yaitu dengan prosentase tiap tahunnya 

sebesar 19.01%, 18.18% dan 19.01%. Selain itu jika dilihat dari rata-rata hasil penelitian, 

bank yang memiliki skor tertinggi adalah BNI dengan hasil skor sebesar 26.17% dan 

yang memiliki hasil terendah yaitu Bank Mandiri yang memiliki skor sebesar 18.74%. 

Pelaporan CSR menggambarkan kegiatan nyata yang dilakukan oleh sebuah 

perusahaan sebagai bukti tanggung jawab meraka terhadap masyarakat. Sebagian besar 

industri perbankan Indonesia yang terdaftar telah mengungkapkan informasi CSR pada 

indeks GRI dalam laporan tahunan mereka tetapi mereka memiliki skor yang terbatas. 

Implemetasi CSR tidak sepenuhnya dapat diukur dengan menggunakan indeks GRI, ada 

beberapa item dari pengungkapan CSR yang dilakukan oleh beberapa industri perbankan 

akan tetapi tidak terdaftar pada item-item pengungkapan indeks GRI. Hal itu 

menyebabkan tidak maksimalnya penilaian yang dilakukan terhadap implementasi yang 

dilakukan oleh bank konvensional yang ada di Indonesia. 

5. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian terhadap ketujuh bank yang memiliki total aktiva 

yang dimiliki Rp.1 - Rp.10 trillion ($117 - $1.17 billion), maka dapat diambil sebuah 

kesimpulan bahwa: 
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1. Dari ketujuh bank yang mengungkapkan implementasi CSR nya, bila dihitung 

menggunakan indek GRI yang terdiri dari 121 item, maka akan terlihat bahwa rata-rata 

pengungkapan dari tahun 2009-2011 adalah: Bank Mandiri mengungkapkan sebesar 

18.73%, BRI sebesar 21.76%, Bank Danamon sebesar 24.80%, CIMB Niaga sebesar 

22.59%, BCA sebesar 23.14%, Bank Panin sebesar 20.94%, dan BNI sebesar 26.17%. 

2. Secara garis besar implementasi CSR pada bank konvensional terfokus pada bidang 

pendidikan dan sosial yang di antaranya berupa beasiswa pendidikan, memberikan 

santunan kepada anak yatim, bantuan kepada sekolah, tanggap terhadap korban 

bencana alam, penanaman pohon, kebersihan pasar dan sebagainya. 

   

B. Keterbatasan Penulis  

Penelitian ini sudah dilakukan sebaik-baiknya, namun masih terdapat beberapa 

keterbatasan yaitu: 

1. Bank yang digunakan dalam penelitian ini adalah 7 bank yang mempunyai aset 

terbesar yang terdaftar pada Bank Indonesia, sehingga mungkin tidak bisa 

mencerminkan kegiatan CSR yang dilakukan oleh bank konvensional secara 

keseluruhan. 

2. Indek yang digunakan dalam penelitian ini belum bisa mencakup seluruh implementasi 

CSR dari bank konvensional sehingga tidak dapat menilai secara penuh kegiatan CSR 

yang dilakukan oleh bank konvensional. 

C. Saran 

1. Diharapkan akan ada indek yang dapat mengukur lebih lengkap kegiatan CSR untuk 

dunia perbankan di Indonesia, karena dalam penelitian ini terlihat bahwa 

pengungkapan CSR di hitung dengan indeks GRI memperoleh hasil yang sangat 

rendah. 

114 
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2. Diharapkan bagi peneliti berikutnya dalam pengungkapan tanggungjawab sosial 

perusahaan, khususnya dalam perbankan konvensional dapat dilakukan lebih lanjut 

dan mendalam lagi. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan 

sebagai refrensi untuk penelitian selanjutnya. 
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