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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility 

(CSR) semakin mendapatkan perhatian oleh kalangan dunia usaha. Di Indonesia, 

masyarakat semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap dunia 

usaha. Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat tersebut memunculkan 

kesadararan baru tentang pentingnya melaksanakan CSR bagi pelaku usaha. 

Adanya tanggung jawab sosial perusahaan juga terkait dengan semakin parahnya 

kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh sebagian pelaku usaha di Indonesia 

maupun di dunia, mulai dari penggundulan hutan, polusi udara, air, hingga 

perubahan iklim.  

Tanggung jawab sosial pada perbankan sering dibahas dengan semakin 

meningkatnya praktek tanggung jawab sosial perusahaan. Di Indonesia, CSR 

semakin diutamakan terutama setelah dinyatakan dalam Undang-undang 

Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang komitmen perseroan untuk 

berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tujuan dengan 

adanya peraturan tersebut guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan 

yang bermanfaat baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat 

secara keseluruhan, serta kebutuhan korporat untuk beradaptasi guna 

mendapatkan keuntungan sosial dari hubungannya dengan masyarakat setempat 

dan sebuah keuntungan sosial berupa kepercayaan (Rudito dan Famiola, 2013:1). 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IMPLEMENTASI NILAI SYARIAH.... BETA RADITYA AULIA



2 
 

 
 

 

Perbankan syariah merupakan salah satu jenis perusahaan yang 

mempunyai peranan penting dalam tanggung jawab sosial. Menurut Meutia 

(2010:3), perbankan syariah seharusnya memiliki dimensi spiritual yang lebih 

banyak. Dimensi spiritual ini tidak hanya menghendaki bisnis yang non riba, 

namun juga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas, terutama 

bagi golongan masyarakat ekonomi lemah. Menurut Yusuf (2010:99), posisi bank 

syariah sebagai lembaga keuangan yang sudah eksis di tingkat nasional maupun 

internasional harus menjadi lembaga keuangan percontohan dalam menggerakkan 

program CSR. Pelaksanaan program CSR bank syariah bukan hanya untuk 

memenuhi undang-undang perbankan, tetapi lebih jauh dari itu bahwa tanggung 

jawab sosial perbankan syariah dibangun atas dasar falsafah dan gambaran Islam 

yang kuat untuk menjadi salah satu lembaga keuangan yang dapat 

mensejahterakan masyarakat. Program CSR perbankan syariah harus benar-benar 

menyentuh kebutuhan asasi masyarakat untuk menciptakan pemerataan 

kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. 

Adapun CSR Islam adalah tanggung jawab sosial yang merujuk kepada 

praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab sosial yang etis secara Islami. 

Perusahaan memasukkan norma-norma agama Islam yang ditandai oleh adanya 

komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial di dalam praktik bisnisnya 

(Suharto, 2010:101). Menurut Mohammed (2007) dalam Kharisma (2014:4), 

elemen penting dalam tanggung jawab sosial atau CSR Islam, yaitu kejujuran, 

kepercayaan, kemurahan hati, kepatuhan terhadap komitmen bisnis dan kontrak, 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IMPLEMENTASI NILAI SYARIAH.... BETA RADITYA AULIA



3 
 

 
 

 

perlakuan yang adil terhadap pekerja, serta menghindari praktek yang dilarang 

dalam hukum Islam.  

Menurut Meutia (2010: 187), terdapat beberapa nilai yang sebenarnya 

menggambarkan adanya hubungan antara manusia dan Penciptanya, yaitu Allah 

SWT. Nilai ini adalah berbagi dengan adil, rahmatan lil alamin (rahmat bagi 

seluruh alam), dan maslahah (kepentingan masyarakat). Seperti firman Allah Q.S. 

Al-Baqarah 205: 

                      

      

Wa iżā tawallā sa'ā fī ’l-‘arḍi liyufsida fīhā wa yuhlika ‘l-ḥarṡa wa ‘n-nasl(a), wa 

‘Llāhu lā yuḥibbu ‘l-fasād(a). 

 

 Artinya: “Dan apabila ia (manusia) berpaling (dari kamu), ia berjalan di 

bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan 

binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”. (Departemen Agama, 

2005) 

 Ayat di atas menggambarkan secara nyata bagaimana Islam sangat 

memperhatikan kelestarian alam. Segala usaha, baik dalam bentuk bisnis maupun 

non-bisnis harus menjamin kelestarian alam. Pada perbankan syariah terdapat 

sumber dana yang diperuntukan untuk melaksanakan program CSR. Sumber dana 

tersebut berasal dari sebagian laba perusahaan, infaq, shadaqah, wakaf, dan donasi 

dari karyawan. Tetapi pada perkembangan CSR saat ini, perbankan syariah di 

Indonesia menggunakan dana zakat sebagai sumber dana CSR yang dimana 
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sumber dana kebajikan dari zakat tersebut berasal dari unit pengelolaan zakat 

yang dibentuk perbankan syariah itu sendiri. 

Zakat dan CSR merupakan dua pilar pembangunan ekonomi tetapi 

mempunyai ruangan tersendiri. CSR mempunyai peran dan karakterisktik yang 

sangat baik sebagai wujud tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan 

lingkungan. Berbagai macam kegiatan yang dilakukan perusahaan perbankan 

syariah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab agar tercipta hubungan yang 

baik terhadap masyarakat yang meliputi bidang pendidikan (memberikan 

beasiswa, membangun sekolah dan lain sebagainya), kesehatan (mendirikan 

puskesmas), penghijauan (Menanam pohon atau Go Green), dan membangun 

masjid. 

Zakat secara metode memiliki arti berkembang, bertambah, banyak, dan 

berkah. Zakat merupakan sumber pertama dan terpenting dari penerimaan negara 

pada awal pemerintahan Islam. Namun perlu dicatat, bahwa zakat bukanlah 

merupakan sumber penerimaan utama bagi negara-negara di dunia, karena itu juga 

tidak dianggap sebagai sumber pembiayaan utama. Penghasilan dari zakat tidak 

boleh dicampur dengan penerimaan publik lainnya (Mohammad, 2004:231). Pada 

dasarnya zakat bertujuan menyalurkan dana dari muzakki ke 8 ashnaf (Mustahiq) 

antara lain pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil (lembaga zakat), keempat 

muallaf (Orang yang baru masuk Islam), kelima Riqab (budak), keenam ghorimin 

(Orang yang berhutang), ketujuh fisabilillah (Meninggikan nama Allah), dan 

kedelapan ibnu sabil (orang yang yang dalam perjalanan) yang tercantum pada 

firman Allah SWT pada Surat At-Taubah ayat 60:  
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Innama ‘ṣ-ṣadaqātu li ‘l-fuqarā`i wa ‘l-masākini wa ‘l-`āmilīna `alaihā wa         

‘l-mu’allafati qulūbuḥum wa fi ‘r-riqābi wa ‘l-gārimīna wa fī sabīlillāḥi wabni  

‘s-sabīl(i), farīḍatam minallāh(i), wallāḥu `alīmun ḥakīm(un). 

 

 Artinya: "Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, orang-orang 

yang mengurusnya (amil), orang-orang yang dibujuk hatinya untuk masuk Islam 

(mualaf), untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang (gharimin), 

untuk jalan Allah (Fisabilillah) dan orang-orang yang dalam perjalanan (Ibnu 

Sabil) ; merupakan suatu ketentuan dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana." (Departemen Agama, 2005) 

Satu di antara delapan golongan yang menerima zakat adalah golongan 

fisabilillah. Fisabilillah dalam tafsir Ibnu Atsir tentang kalimat sabilillah, terbagi 

dua. Pertama, bahwa arti asal kata menurut bahasa, adalah setiap amal perbuatan 

ikhlas yang dipergunakan untuk bertaqarrub kepada Allah Swt., meliputi segala 

perbuatan amal saleh, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat 

kemasyarakatan. Kedua, bahwa arti yang biasa dipahami pada kata fisabilillah 

apabila bersifat mutlak adalah jihad, sehingga karena seringnya dipergunakan 

untuk itu seolah-olah artinya hanya khusus untuk jihad. Diartikannya kata ini pada 

dua arti itulah yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat fuqaha dalam 
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menentukan sasaran ini. Terdapat kesimpulan fisabilillah dari mazhab empat 

(Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali) adalah 

bahwa mereka bersepakat tentang sasaran ini pada tiga hal. Pertama, bahwa jihad 

itu secara pasti termasuk dalam ruang lingkup sabilillah. Kedua, disyariatkannya 

menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid, berbeda dengan menyerahkan zakat 

untuk keperluan jihad dan persiapannya. Ketiga, tidak diperbolehkan 

menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, 

seperti mendirikan dam, jembatan, mendirikan masjid, sekolah, dan memperbaiki 

jalan. Biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas baitul-mal dari hasil pendapatan 

lain seperti harta fai, pajak/upeti dan lain sebagainya (Qardawi, 1999:610). 

Sesungguhnya tidak diperkenankan menyerahkan zakat dalam masalah tersebut, 

karena tidak ada pemilikan sebagaimana dikemukakan mazhab Hanafi, atau 

karena keluarnya dari sasaran yang delapan (delapan ahsnaf). 

PT. Bank Negara Indonesia Syariah (PT. BNI Syariah) adalah sebuah 

perusahaan yang bergerak di bidang perbankan syariah yang berasal dari PT. 

Bank Negara Indonesia (PT. BNI). PT. BNI Syariah sebuah perusahaan yang 

memiliki tanggung jawab kepada setiap elemen di lingkungan bisnisnya, baik 

kepada internal maupun eksternal perusahaan. Tanggung jawab disini bermakna 

tanggung jawab kepada dzat yang tertinggi yaitu Allah Swt. sebagai Sang 

Pencipta, tanggung jawab diri sendiri dengan manusia lainnya, dengan alam dan 

semua makhluk hidup lainnya. Sementara secara operasionalnya, tanggung jawab 

menjalankan bisnis sesuai dengan aturan syariah, tanggung jawab untuk saling 
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menghormati, saling hidup berdampingan, pelayanan yang baik, pengembangan 

organisasi dan karyawan serta perlindungan alam (Go Green). 

Hal tersebut terwujud dengan menjaga akad kerjasama, menghindari 

pendapatan yang tidak halal, mensejahterakan karyawannya dengan tunjangan-

tunjangan, menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman, menjunjung tinggi 

persaudaraan dalam bekerja, melestarikan dan melindungi lingkungan dengan cara 

melakukan penanaman pohon serta memastikan aktivitasnya tidak merusak 

lingkungan. Selain itu juga membantu dan mendukung kesejahteraan sosial 

dengan membangun pembangunan sarana pendidikan dan sarana ibadah tanpa ada 

motif mencari keuntungan. 

Pada program CSR PT. BNI Syariah terdapat sumber dana yang berasal 

dari laba perusahaan, donasi karyawan, denda nasabah dan dana kebajikan zakat 

yang berasal dari unit pengelola zakat yang dibentuk oleh perbankan itu sendiri. 

Dalam kegiatan CSR yang dilaksanakan PT. BNI Syariah terdapat beberapa 

kegiatan seperti memberikan beasiswa, menanam pohon dan membangun fasilitas 

sekolah atau masjid. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulisan ini mengambil judul 

“Implementasi Nilai Syariah Pada Aktivitas Corporate Social Responsibility 

PT. BNI Syariah Jakarta". Secara sederhana implementasi dapat diartikan 

sebagai pelaksanaan atau penerapan. Jadi dalam penelitian ini tidak hanya 

melakukan penelitian tentang bagaimana mengenai implementasi nilai dari 

aktivitas CSR BNI Syariah, tetapi juga meneliti tentang bagaimana penerapan  

CSR BNI Syariah. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

permasalahan penelitian yaitu bagaimanakah implementasi nilai syariah pada 

aktivitas CSR PT. BNI Syariah Jakarta? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui implementasi nilai syariah pada aktivitas CSR PT. BNI Syariah 

Jakarta. 

 
 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Mahasiswa 

Hasil dari penelitian ini diharapkan menambah referensi kajian bagi 

akademisi yang ingin melalukan penelitian mengenai Corporate Sosial 

Responbility (CSR) di perbankan syariah. 

2. Bagi Kalangan Akademisi atau Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan dasar 

untuk melakukan penelitian yang sejenis. 
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3. Bagi Kalangan Praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan 

praktik CSR pada perbankan syariah. Serta dapat meningkatkan 

pemahaman CSR perbankan syariah. 

 

1.5. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini dapat beberapa keterbatasan yang dihadapi oleh 

penulis, yaitu: 

1. Penelitian ini hanya berfokus pada implementasi nilai syariah aktivitas 

 CSR perbankan syariah. 

2. Penelitian ini hanya berfokus pada implementasi pendayagunaan sumber 

 dana zakat aktivitas untuk aktivitas CSR perbankan syariah. 

3. Analisis laporan tahunan dalam penelitian ini menggunakan laporan 

 tahunan yang diterbitkan oleh perbankan syariah periode 2013. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini dilaporkan secara terperinci dalam lima bab dengan uraian 

sebagai berikut : 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah dari sebuah 

penelitian dan kemudian ditentukan rumusan masalah. Pada bab ini 

juga ditentukan tujuan penelitian yang mencakup banyak aspek 
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sehingga nanti dapat ditentukan manfaat penelitian yang jelas dan 

baik untuk semua masyarakat dari semua kalangan. 

BAB 2  ACUAN PUSTAKA 

Bab ini mencoba memberikan pemahaman secara teoritis mengenai 

masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian yang 

bersumber dari buku atau literatur serta media informasi lainnya 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

BAB 3  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan kerangka kerja yang digunakan dalam 

penelitian yang berisi pendekatan penelitian, jenis penelitian, 

sumber data, ruang lingkup penelitian, proses pengumpulan data, 

model analisis data dan validasi data. 

BAB 4  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, 

data penelitian, analisis data dan pembahasan, serta keterbatasan 

penelitian. 

BAB 5  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang 

dilakukan serta saran-saran yang diberikan oleh peneliti. 
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