
BAB I  PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Istilah CSR diperkenalkan pertama kali dalam tulisan Social Responsibility of the Businessman tahun 1953.CSR digagas  Howard Rothmann Browen untuk mengeleminasi keresahan dunia bisnis.CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian social dalam operasi bisnis mereka. CSR biasa dikatakan komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. (Khasana,2016). Kendala yang masih banyak ditemukan di lapangan dalam pelaksanaan CSR adalah  SDM yang kompeten, distribusi kegiatan serta penentuan target, bentuk kegiatan, pemahaman mengenai pelaksanaan dan evaluasi di lapangan. (Maria Hudaibyah Azzahra:2016) Perusahaan dituntut untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Tanggung jawab sosial merupakan bentuk pengungkapan informasi sosial dan lingkungan hidup yang disebabkan kegiatan perusahaan yang dilaporkan secara sukarela oleh perusahaan. Sejauh ini dalam akuntansi, pusat perhatian perusahaan hanya terbatas kepada stockholders dan bondholders, yang secaralangsung memberikan kontribusinya bagi perusahaan, sedangkan pihak lain sering diabaikan. Sehingga akuntansi konvensional sering kali dianggap tidak dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat secara luas. Hal  tersebut  mendorong munculnya konsep akuntansi yang baru, yang disebut sebagai Akuntansi 



2  Pertanggung jawaban Sosial atau Corporate Social Responsibility. (Hartanti & Fitria soraya, 2010). Kegiatan CSR semata-mata merupakan komitmen perusahaan secara sukarela untuk turut meningkatkan kesejahteraan komunitas dan bukan merupakan aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum dan perundangundangan seperti kewajiban untuk membayar pajak atau kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan. CSR memang sifatnya hanya voluntary perlu ditingkatkan menjadi CSR yang lebih bersifat mandatory. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa kontribusi dunia usaha yang terstruktur dan sistematis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. CSR dipandang sebagai program memberdayakan masyarakat agar dapat Mandiri secara ekonomi atau setidaknya dapat memberikan dorongan agar terjadi perkembangan perekonomian di daerah tersebut. (Kotler dan Lee, 2005 ; Solihin, 2009 dalam (Hartanti & Fitria soraya,2010)). Alasan perusahaan khususnya dibidang perbankan melakukan pelaporan sosial adalah karena adanya perubahan paradigma pertanggung jawaban, dari manajemen ke pemilik saham menjadi manajemen kepada seluruh stakeholder (Mulyanita,2009:7 dalam (Mansur, 2012)) Sebagai wujud bukti kepedulian para ahli akuntansi di Indonesia dapat dilihat melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan mengungkapkan tanggung jawab akan masalah lingkungan dan sosial. Di tanah air dimulainya CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas Undang - undang Corporate SocialResponsibility(CSR). Perusahaan dituntut untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya.Tanggung jawab social merupakan bentuk pengungkapan informasi 



3  sosial dan lingkungan hidup yang disebabkan kegiatan perusahaan yang dilaporkan secara sukarela oleh perusahaan. Sejauh ini dalam akuntansi,pusat perhatian perusahaan hanya terbatas kepada stockholders dan bondholders, yang secara langsung memberikan kontribusinya bagi perusahaan, sedangkan pihak lain sering diabaikan. (Irmadariyani, 2010) Bank BTN Syariah adalah salah satu Bank Syariah yang telah berkomitmen untuk menerapkan metode CSR. BTN Syariah menyadari bahwa CSR adalah hal yang penting dalam mendukung tumbuh kembang sebuah bank. BTN Syariah menempatkan CSR sebagai bagian jangka panjang perusahaan. Dalam pelaksanaan  kegiatan CSR Bank BTN Syariah menggunakan pendekatan keseimbangan profit, people, and planet yang dikenal dengan triple bottom line. Bank tidak hanya semata-mata mengejar kepentingan ekonomi (profit), namun juga mengejar kepentingan aspek masyarakat (people) dan lingkungan (planet). Bank BTN Syariah berusaha mencapai triple bottom line dalam mencapai tujuan sehingga mampu sehingga dapat memberikan nilai lebih dekat kepada nasabah, masyarakat dan lingkungan. Dengan adanya CSR diharapkan masyarakat dapat merasa puas terhadap pelayanan yang ada pada Bank BTN Syariah, karena lembaga dan masyarakat merupakan simbosis mutualisme dengan perusahaan. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Bank BTN Syariah Kendari. Dimana Bank BTN Syariah Kendari mengalokasikan sebagian profitnya untuk kegiatan CSR. Sehubungan dengan hal tersebut apakah dengan adaya implementasi CSR yang dilakukan Bank BTN Syariah kendari dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat pondok pesantren baitul qur’an dan panti 



4  asuhan al-ikhlas baruga. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Program Corporite Social Responsibility (CSR) Terhadap Kepuasan Masyarakat Pondok Pesantren Baitul Qur’an Dan Panti Asuhan Al-ikhlas Baruga ( Studi Pada Kantor Cabang Bank BTN Syariah Kendari)”. 1.2 Batasan Masalah Pada penelitian ini, penulis membatasi pokok masalahnya yakni membahas tentang Pengaruh Program Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kepuasan Masyarakat Pondok Pesantren Baitul Qur’an Dan Panti Asuhan Al-ikhlas Baruga Pada Bank BTN Syariah Kendari. Adapun pokok pembahasan masalah adalah Pengaruh Program Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap kepuasan masyarakat Pondok Pesantren Baitul Qur’an Dan Panti Asuhan Al-ikhlas Baruga ( Studi Pada Kantor Cabang Bank BTN Syariah Kendari). 1.3 Rumusan Masalah Atas dasar pertimbangan permasalahan serta asumsi tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah Apakah Corporate Social Responsibility Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepuasan Masyarakat  Pondok Pesantren Baitul Qur’an Dan Panti Asuhan Al-ikhlas Baruga ( Studi Pada Kantor Cabang Bank BTN Syariah Kendari)? 1.4 Tujuan Penulisan Sesuai dengan topik permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Corporate Social Responsibility Berpengaruh Signifikan Terhadap kepuasan Masyarakat  



5  Pondok Pesantren Baitul Qur’an Dan Panti Asuhan Al-ikhlas Baruga ( Studi Pada   Kantor Cabang Bank BTN Syariah Kendari). 1.5 Manfaat Penulisan Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut : a. ManfaatTeoritis Menambah wawasan dan pemahaman mengenai Pengaruh Program Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kepuasan Masyarakat  Pondok Pesantren Baitul Qur’an Dan Panti Asuhan Al-ikhlas Baruga (Studi Pada Kantor Cabang Bank BTN Syariah Kendari). 
 Penelitian ini digunakan sebagai bahan perbandingan dan acuan dalam melakukan penelitian dengan objek ataupun masalah yang sama di masa yang akan datang maupun untuk penelitianselanjutnya. b. ManfaatPraktis Dapat dijadikan sebagai evaluasi kinerja bank dalam menghadapi kompetisi dalam dunia perbankan, sebagai sumber acuan dan informasi manajemen perbankan dalam upaya mewujudkan tanggung jawab sosial selain sebagai kewajiban juga sebagai sarana meningkatkan kepuasan masyarakat. 


