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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkannya Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang secara eksplisit 

memperbolehkan bank menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal 

tersebut kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Perkembangan 

berikutnya adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
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Perkembangan yang signifikan di bidang perbankan syariah di Indonesia 

terjadi tahun 2008, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 

tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang dimaksudkan sejalan 

dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk tercapainya masyarakat 

adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan 

sistem ekonomi yang berdasrkan nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan 

kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Diundangkannya undang-

undang ini juga dilatarbelakangi adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan 

jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat, di samping adanya 

kekhususan perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional.  

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia dapat dilihat dari pertumbuhan 

jumlah kantor dari tahun ke tahun. Menurut statistik perbankan syariah (OJK), 

jumlah kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 
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syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dapat dilihat  pada table 

berikut: 

Tabel 1.1 

Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah dan Jumlah Nasabah di 

Indonesia 
  

Indikator 2014 2015 2016 2017 

BUS 12 12 13 13 

UUS 22 22 21 22 

BPRS 163 164 166 169 

Jumlah Kantor 2.910 2.934 2.654 2.781 

 Jumlah Nasabah 14.619.923 18.162.889 22.322.212 26.071.241 

          Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, Tahun 2017
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Melihat begitu banyaknya lembaga keuangan berbasis syariah di 

Indonesia, membuat tingkat persaingan semakin ketat sehingga perbankan syariah 

harus memperbaiki kualitas produk dan jasa, peningkatan kualitas service dan 

membangun hubungan baik dengan masyarakat melalui program-program sosial 

bank sehingga bank dapat tumbuh secara berkelanjutan. Dengan strategi-strategi 

tersebut, mampu menjadikan perbankan syariah sebagai bank yang mempunyai 

keunggulan dalam pandangan masyarakat dan mengalami pertumbuhan yang 

signifikan. 

Namun, perkembangan bank syariah juga dilatar belakangi oleh faktor lain 

yaitu teknologi, lingkungan bisnis, geografis, sejarah serta budaya masyarakat 

Indonesia. Sehingga, berdampak positif pada pertumbuhan aset, jumlah 

pembiayaan dan dana pihak ketiga. Dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 1.2 

Perkembangan Asset, Pembiayaan, dan DPK Bank Umum Syariah dan Unit 

Usaha Syariah (Triliun) 
 

Kompenen Desember 2016 Desember 2017 growth (%) 

Aset 272,34 296,26 8,78% 

Pembiyaan 199,3 212,96 6,85% 

DPK 231,17 277,8 20,16% 

   Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, Tahun 2016-2017
3
 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa volume usaha perbankan syariah 

dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, khususnya Bank Umum Syariah (BUS) dan 

Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Total aset 

per Desember 2017 telah mencapai Rp 296,26 triliun atau meningkat sebesar 8,78 

dari tahun 2016. Tingginya pertumbuhan aset tersebut tidak terlepas dari tingginya 

pertumbuhan Dana Pihak Ketiga pada sisi pasiva dan pertumbuhan penyaluran 

dana/pembiyaan pada sisi aktiva. Dari tahun 2016 sampai tahun 2017 

penghimpunan Dana Pihak Ketiga meningkat 201,16% dan penyaluran dana 

masyarakat meningkat sbesar 6,85%. 

Semakin banyaknya aset, pembiayaan, DPK artinya semakin banyak pula 

masyarakat atau nasabah yang mempercayakan dananya pada Bank Syariah. Bank 

harus mempertahankan kepercayaan nasabah agar tidak berpindah dari satu bank 

ke bank yang lain. Untuk itu bank perlu melakukan upaya khusus dalam 

memenangkan pasar. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menawarkan produk 

dengan imbal hasil yang bersaing, menciptakan inovasi produk, penentuan strategi 

pemasaran yang tepat sasaran, menyediakan fasilitas tranksaksi yang mudah dan 

aman, serta kualitas pelayanan yang baik. 

                                                             
3
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan 

syariah/default.aspx 



4 
 

 
 

Perkembangan bisnis perbankan yang semakin modern menuntut 

perusahaan perbankan mulai berkompetisi dalam mempertahankan usahanya. Hal 

ini dimaksudkan bahwa perbankan bukan hanya dituntut untuk fokus pada 

perbaikan dan peningkatan kondisi internal perbankan atau profit saja melainkan 

juga perbankan dituntut untuk fokus dalam mengembangkan hubungan sosial 

pada kondisi eksternal perusahaan yang merupakan tanggung jawab sosial 

perbankan kepada stakeholders. Tanggung jawab sosial baik internal maupun 

eksternal ini disebut dengan Corporate Social Responsibility.
4
 

Perkembangan pengungkapan CSR di Indonesia dimulai sejak 

ditetapkannya UU No. 40 tahun 2007 pasal 74 tentang keharusan perseroan 

terbatas melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Di sisi lain 

pelaksanaan program CSR selain disebabkan kewajiban undang-undang No. 40 

tahun 2007 dan penerapan good corporate governance, juga terkait dengan 

pencapaian tujuan milinium development goals yang telah digagas oleh Persatuan 

Bangsa-Bangsa (PBB).
5
 Penerapan kewajiban CSR sebabagaimana diatur dalam 

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 huruf b menyebutkan 

”Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial 

perusahaan”.
6
 Suasana kebatinan yang diharapkan oleh pembentuk UU PM, 

didasarkan pada semangat ingin menciptakan iklim penanaman modal yang 

kondusif yang salah satu aturannya mengatur tentang kewajiban untuk 

                                                             
4 Yaparto Marissa, “Pengaruh CSR terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Manufaktur 

Yang Terdaftar Di BEI”,Skripsi  (Surabaya: Universitas Surabaya, 2013), h. 78-88 
5
 Rykanita Pri Ramadhani H. US, “Implementasi Corporate Social Responsibility 

Terhadap Kepercayaan dan Loyalitas Nasabah Ditinjau Dari Perspektif Syariah (studi kasus pada 

pt bank bni syariah cabang makassar)”, Skripsi (Makassar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN 

Alauddin Makassar, 2014), h. 1-2 
6
 ibid, h. 2. 
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menjalankan CSR. Bagi pelaku usaha (pemodal baik dalam maupun asing) 

memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan CSR baik dalam aspek lingkungan, 

sosial maupun budaya. 

Beberapa definisi lain menjelaskan CSR sebagai sebuah konsep dimana 

perusahaan mengintegrasikan berbagai persoalan sosial dan lingkungan dengan 

kegiatan bisnis mereka. serta berbagai jalinan hubungan dengan semua 

stakeholder yang dilandasi oleh nilai-nilai sosial dan moral. Ada lima dimensi 

yang termasuk dalam definisi CSR tersebut, yaitu: dimensi ekonomi, hukum, etika 

dan suka rela (kesermawanan).
7
 Pendapat dengan dimensi CSR yang senada juga 

dikemukakan oleh World Bussiness Council for Sustainable Development, sebuah 

lembaga forum bisnis yang digagas oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa 

untuk kalangan bisnis agar dapat berkontribusi dalam pembangunan.
8
 

Perusahaan publik di Indonesia telah banyak menerapkan praktik 

pengungkapan CSR. CSR ini muncul disebabkan karena adanya perubahan tingkat 

kesadaran masyarakat akan pemahaman bahwa perusahaan bukan lagi sebagai 

entitas yang mementingkan diri sendiri sehingga terasingkan dari lingkungan 

masyarakat tempat perusahaan itu beroperasi, melainkan sebuah perusahaan harus 

melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sekitarnya sehingga 

membutuhkan pengungkapan CSR. Hal tersebut sejalan dengan yang 

diungkapkan oleh Norman dan MacDonald mengenai “triple bottom line”, 

penelitiannya mengatakan bahwa perusahaan tidak hanya memfokuskan 

tanggungjawabnya hanya kepada single bottom saja melainkan lebih kepada triple 

                                                             
7
 Archie B Carroll, The pyramid Of Corporate Social Responsibility to the Moral, vol.34 

No.4 (manajement Of Organizational stakeholders: Business Hoizons, 1991), h. 42 
8
 Ibid, h. 3 
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bottom line yaitu manusia, laba dan lingkungan perusahaan, ini mengindikasikan 

pergeseran pandangan tradisonal yang lebih mengutamakan pertanggungjawaban 

hanya sebatas kepada stockolder saja.
9
 

Jadi, dengan implementasi Corporate Social Responsibility (CSR), bank 

syariah tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi berupa profit dan 

pertumbuhan dalam fundamental, melainkan menambah kepercayaan dan semakin 

mendekatkan bank syariah dengan masyarakat untuk perubahan sosial yang lebih 

baik. Konsep CSR yang diimplementasikan ternyata di dukung dan selaras dengan 

nilai - nilai Islam. Islam mengajarkan untuk selalu memiliki tanggung jawab yang 

tinggi dalam semua tindakannya dalam upaya memenuhi tuntutan keadilan dan 

kesatuan. Konsep tanggung jawab dalam Islam mempunyai sifat ganda yang 

terfokus pada tingkat mikro (individu) dan tingkat makro (sosial). 

Secara normatif, CSR telah diregulasi dalam berbagai peraturan sebagai 

sebuah kewajiban bagi korporat untuk peduli terhadap perbaikan sosial dan 

lingkungan. Disisi lain, CSR dalam perspektif Islam merupakan salah satu konsep 

kedermawanan yang sangat dianjurkan, yaitu sesuai firman Allah SWT dalam al-

qur’an surat al- baqarah ayat 261: 

                                                                                                                                                                            

                                             

Terjemehan: 

 “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih 

yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah 

                                                             
9
 I Wayan Suartana, “Akuntansi Lingkungan dan Triple Bottom Line Accounting: 

Paradigma Baru Akuntansi Bernilai Tambah”, Jurnal Bumi Lestari 10, no. 1, (Bali: Universitas 

Udayana, 2013), h. 109 
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melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan 

AllahMaha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.
10

 
 

Korporat yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dapat diaplikasikan 

untuk berbagai program CSR yang lebih luas antara lain kepentingan peningkatan 

kualitas sosial dalam berbagai bidang misalnya ekonomi, pendidikan, kesehatan 

serta pembangunan (community development) dan pelestarian lingkungan. 

Upaya lain yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam rangka 

meningkatkan kepercayaan nasabah adalah dengan membentuk citra perbankan 

yang positif bagi nasabah. Citra perbankan merupakan penilaian nasabah terhadap 

perbankan syariah. Menurut Nguyen dan Leblanc citra perbankan meliputi 

beberapa atribut-atribut seperti nama perbankan yang sudah ternama, logo dan 

warna yang membedakan dengan bank lain, arsitektur yang bagus, variasi produk 

dan jasa perbankan, tradisi dan ideologi serta kesan pada kualitas komunikasi 

yang dilakukan oleh setiap karyawan dalam melayani nasabah.
11

  

Citra perusahaan yang baik sangatlah penting bagi kelangsungan suatu 

perusahaan, karena akan berpengaruh terhadap seluruh elemen yang ada di dalam 

perusahaan tersebut. Citra perusahaan merupakan kesan objek terhadap 

perusahaan yang terbentung dengan memproses informasi setiap waktu dari 

berbagai sumber informasi yang terpercaya. Bagi anggota masyarakat citra 

perusahaan menjadi salah satu dasar unruk mengambil berbagai macam keputusan 

penting, misalnya membeli produk, membeli kredit, atau memberi izin usaha. 

Bagi perusahaan citra yang baik dan kuat mempunyai beberapa manfaat penting 
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 Al-Qur'an Indonesia http://quran-id.com diakses 30/07/2018 
11 Eti Susilawati,”Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Serta 

Pengaruhnya Terhadap Citra Dan Kepercayaan Pada Bank Syariah (Studi Kasus di BNI Syariah 

Cabang Semarang)”,Skripsi (Semarang : Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2012), h. 7 

http://quran-id.com/
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berupa daya saing yang kuat dalam jangka menengah dan panjang, memberikan 

proteksi pada masa krisis, menjadi daya tarik eksekutif yang handal, 

meningkatkan efektifitas strategi pemasaran, dan penghematan biaya 

operasional.
12

 

Menurut Mulyanita, tantangan untuk menjaga citra perusahaan di 

masyarakat menjadi alasan mengapa suatu bank di Indonesia melakukan 

pelaporan sosial.4 Pada dasarnya keberadaan CSR adalah untuk meningkatkan 

dan memperkuat keberlanjutan suatu perusahaan dengan jalan membangun 

kerjasama antara stakeholder yang difasilitasi suatu perusahaan dengan menyusun 

program-program kemasyarakatan untuk sekitar.
13

 

Pada observasi yang dilakukan dengan cara peneliti langsung terjun 

kelapangan di Jl. Pelataran Eks-MTQ Kota Kendari, Sulawesi Tenggara tepatnya 

pada tanggal 29-30 Oktober 2016 dengan rangkaian observasi dalam acara Inklusi 

Keuangan bersama Otoritas Jasa Keaungan (OJK). Hasil wawancara mengenai 

CSR pada Bank Muamalat Cabang Kendari mengungkapkan  bahwa Bank 

Muamalat telah melakukan beberapa bantuan di daerah Sulawesi Tenggara 

diantaranya pemberian bantuan dana di pada korban bencana alam, bantuan 

pendidikan, dan bantuan sosial. 

Dengan komitmen Bank Muamalat dalam menerapkan program Corporate 

Sosial Responsibility sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, maka 

berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini berjudul “Pengaruh 

Implementasi Corporate Sosial Responsibility (CSR) Terhadap Citra Bank 

(Studi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kendari)”. 
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 Ibid, h.7 
13

 Mansyur, Syuhada. “Pelaporan corporate social Responsibility perbankan syariah 

Dalam perspektif syariah enterprise theory (studi kasus pada laporan tahunan pt bank syariah 

mandiri)”. Skripsi (Makassar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, 2012), h. 3. 
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B. Batasan Masalah Dan Rumusan Masalah 

1. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membatasi 

masalah pada penulisan ini dengan maksud agar masalah yang diteliti lebih 

terfokus dan terarah.  

Batasan penelitian yang penulis teliti disini adalah apakah CSR 

berpengaruh terhadap Citra Bank Muamalat Cabang Kendari. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis dapat 

menuliskan rumusan masalah yaitu, apakah CSR berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap citra Bank Muamalat Cabang Kendari? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui CSR berpengaruh terhadap citra Bank Muamalat 

Cabang Kendari 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat akademis 

Dapat menambah khazanah pengetahuan dan literatur guna 

pengembangan ilmu Ekonomi Islam, yang salah satunya tentang 

implementasi Corporate Social Responsibility. 

2. Manfaat bagi bank syariah 

Untuk mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap 

citra Bank yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam manajemen 

perbankan syariah dalam upaya meningkatkan produktifitas. 

3. Manfaat bagi masyarakat 

Memberikan masukan dan informasi tentang Corporate Social 

Responsibility serta dapat menjadi referensi atau literatur penelitian lebih 

lanjut dengan judul atau tema yang sejenis. 


