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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara sedang berkembang yang 

kaya akan sumber daya manusia. Dengan kekayaan sumber daya manusia 

yang dimiliki, banyak isu-isu yang dibicarakan salah satunya adalah 

banyaknya pengangguran, salah satu penyebab hal tersebut diakibatkan 

adanya industri atau perusahaan yang kurang memperhatikan para tenaga 

kerja yang dirasa kurang kompeten bagi perusahaan. Memang tidak dapat 

dipungkiri bahwa perusahaan berkontribusi dalam perekonomian baik 

daerah maupun negara, tetapi pada kenyataanya banyak perusahaan yang 

belum dapat bertangggung jawab terhadap daerah, lingkungan dan 

masyarakat disekitar perusahaan khususnya dimana perusahaan tersebut 

beroperasi.  

Dewasa ini kita dapat melihat bahwa banyak kesenjangan sosial di 

sekitar kita, hal tersebut terjadi karena semakin banyak perusahaan yang 

berdiri di sekitar mereka tetapi tidak melakukan tanggung jawab sosial di 

daerah perusahaan tersebut berdiri. Sehingga Corporate Social 

Responsibility ini dinilai sangat perlu dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan tersebut. 

(Gita Fitri Qurani, 2011) Memasuki tahun 1990-an, semakin 

banyak perusahaan yang menyadari arti penting dari corporate social 

responsibility (CSR) „tangggung jawab sosial perusahaan‟ dan 

memasukkannya ke dalam isu strategis bisnis mereka. Berdasarkan 

berbagai definisi tentang CSR dapat disimpulkan bahwa CSR adalah 

komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, 

beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, 

peningkatan kualitas hidup dari karyawan serta peningkatan kualitas 

komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. Penerapan CSR di 

Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 yang menyebutkan 
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adanya tanggung jawab sosial yang harus dipikul oleh perseroan terbatas 

(Republik Indonesia, 2007). Dengan penerapan program Corporate Social 

Responsibility melalui community support, environment, dan diversity 

mampu membangun sebuah persepsi nasabah yang positif. 

(Kartika Imasari, 2010) Saat ini isu utama yang makin berkembang 

dan kian populer adalah mengenai penerapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) dalam perusahaan. Masyarakat kian mengharapkan 

kontribusi dan tanggung jawab perusahaan mengenai lingkungan. Hal ini 

membuat banyak perusahaan mulai memasukan program CSR kedalam 

anggaran serta program kerja tahunan. Perusahaan yang melaksanakan 

CSR dikatakan telah memenuhi triple bottom line : sosial, lingkungan, 

ekonomi (Dawkins dalam Kartika, 2010). 

Menurut beberapa penelitian mengatakan bahwa konsumen lebih 

memilih produk yang membuat mereka merasa sebagai “orang yang 

mempunyai tanggung jawab sosial”. Hal ini membuat CSR mempunyai 

peranan yang cukup penting. Dengan demikian apabila perusahaan 

melakukan program-program CSR diharapkan keberlanjutan perusahaan 

akan berlanjut dengan baik. Oleh karena itu, program-program CSR lebih 

tepat apabila digolongkan sebagai investasi dan harus menjadi strategi 

bisnis dari suatu perusahaan. Dengan masuknya program CSR sebagai 

bagian dari strategi bisnis, maka akan dengan mudah bagi unit-unit usaha 

yang berada dalam suatu perusahaan untuk mengimplementasikan rencana 

kegiatan dari program CSR yang dirancangnya. (Eka Tjipta Foundation 

dalam Kartika, 2010) Hasil dari kegiatan CSR yang telah dilakukan oleh 

perusahaan ternyata tidak memberikan pengaruh positif terhadap evaluasi 

perusahaan dan evaluasi perusahaan yang positif tidak berpengaruh 

terhadap loyalitas konsumen. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian (Gita 

Fitri Qurani, 2011) 

(Hatane Samuel, 2008) Corporate Social Responsibility (CSR) 

merupakan suatu konsep yang mempunyai pengertian bahwa sebuah 

organisasi perusahaan harus memiliki tanggung jawab kepada konsumen, 

karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam aspek 
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operasionalnya. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah 

kesepakatan dari World Summit on Sustainable Development (WS-SD) di 

Johannesburg Afrika Selatan 2002 yang ditujukan untuk mendorong 

seluruh perusahaan di dunia dalam rangka terciptanya suatu pembangunan 

yang berkelanjutan (sustainable development). Peranan CSR dapat 

dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan good corporate govern-ance, 

good corporate citizenship dan good business ethics dari sebuah entitas 

bisnis. Sehingga perusahaan tidak cukup hanya memikirkan kepentingan 

shareholder (pemilik modal), tetapi juga mempunyai orientasi untuk 

memenuhi kepentingan seluruh stakeholders. Kegiatan CSR yang telah 

dilakukan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap purchase 

intention juga berpengaruh signifikan positif terhadap corporate image. 

(Murali Raman et.al, 2012) Sekarang, banyak perusahaan yang 

sudah memulai untuk mewujudkan dan menyadari pentingnya Corporate 

Social Responsibility (CSR) terhadap kepentingan kehidupan sosial. 

Peringkat terhadap program ini sedang dikembangkan untuk mengetahui 

performa dari perusahaan mana saja yang melakukan usaha CSR selain 

performa finansial mereka. (Liu and Zhou dalam Murali Raman, 2012) 

Untuk mendapatkan loyalitas pada kondisi pasar seperti saat ini, 

perusahaan harus fokus dalam membangun dan memelihara hubungan 

terhadap loyalitas konsumen dan CSR menjadi sebuah alat yang sangat 

berguna untuk tujuan tersebut.  

Bagaimanapun, hubungan antara CSR dan loyalitas konsumen 

sebagian besar belum di ketahui. (Ahmad dan jassem dalam Murali 

Raman, 2012) CSR dapat memberikan dampak kepada nilai dari sebuah 

merek perusahaan. Kompetisi yang intens menyebabkan menurunnya 

diferensiasi dalam bidang teknologi dan produk atau kualitas pelayanan. 

Dan karena alasan ini, CSR menjadi atribut penting yang dapat 

memperkuat merek perusahaan. Hal ini berbanding terbalik dengan 

penelitian (Kartika Imasari, 2010) dimana kegiatan CSR tersebut 

memberikan pengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. 
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(N. Senthikumar et.al, 2011) Penerapan luas CSR oleh masyarakat 

perbankan global menunjukkan kita mungkin mencapai situasi di mana 

sektor perbankan akan kembali seimbang sekali lagi. Artinya, populasi 

perbankan mungkin dirasakan oleh masyarakat umum untuk bertanggung 

jawab secara sosial dalam semua aspek. Dalam sebuah arena di mana 

bank-bank meningkatkan jumlah dana yang dialokasikan terhadap 

kegiatan CSR, banyak bank di seluruh dunia berusaha meningkatan tingkat 

kepuasan pelanggan. Dan program Corporate Social Responsibility (CSR) 

berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan 

PT.Bank Mandiri (persero) Tbk. mempunyai sebuah program CSR 

yang bernama Program Bina Lingkungan, program ini bertujuan untuk 

meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi serta pemberdayaan 

masyarakat. Secara umum kegiatan bina lingkungan mencakup 6 bidang, 

yaitu: bencana alam, pendidikan dan /atau pelatihan, pengembangan 

sarana dan / atau prasarana umum, kesehatan, sarana ibadah, pelestarian 

alam. Berikut data dari program tersebut: 

Tabel 1.1 CSR MANDIRI 

Dalam Juta Rupiah / In Million Rupiah 

Keterangan / Description 2008 2009 2010 

BUMN Peduli / SOE Care 16,244.00 - 4,838.65 

STRATEGIC PROGRAM 32,017.81 36,232.15 56,869.12 

Pendidikan & Pelatihan / Education & 

Training 

26,552.31 23,532.17 51,732.24 

Kesehatan / Health 1,715.50 6,247.49 3,302.78 

Pelestarian Alam / Natural 

Conservation 

3,750.00 6,452.49 1,834.10 

RESPONSIVE PROGRAM 5,632.32 6,835.51 14,607.22 

Bencana Alam / Natural Disaster 466.66 2,123.33 2,199.36 

Sarana/Prasarana Umum / 

Public Fasilities/Infrastructures 

4,182.36 1,982.29 5,528.35 

Sarana Ibadah / Workship Facilities 983.30 2,729.89 6,879.51 

TOTAL 53,894.13 43,067.66 43,067.66 
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Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dapat 

memberikan keuntungan kepada perusahaan jika kegiatan dilakukan 

dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Keberlangsungan 

perusahaan ini tidak terlepas dari kewajibannya untuk membayar pajak 

dan melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dalam 

prosesnya diurusi oleh bagian eksternal perusahaan atau yang biasa 

disebut kehumasan yang berhubungan dengan pihak-pihak luar 

perusahaan. 

Karena hasil dari penelitian sebelumnya ditemukan banyak 

perbedaan pendapat mengenai dampak program CSR terhadap loyalitas, 

maka penelitian ini akan memfokuskan pada kemandirian masyarakat, 

lingkungan sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu maka 

peneliti akan mengambil judul: “Analisis dampak Program Corporate 

Social Responsibility (CSR) Terhadap Loyalitas Nasabah PT.Bank 

Mandiri (Persero) Tbk. Kantor cabang Cinere” 

 

1.2. Perumusan Masalah. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

Apakah terdapat pengaruh program CSR terhadap loyalitas nasabah 

PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kc. Cinere 

 

1.3. Tujuan Penelitian. 

Untuk membuktikan apakah ada pengaruh program CSR terhadap loyalitas 

nasabah PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kc. Cinere 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat/kegunaan antara lain: 

1. Bagi Peneliti. 

Manfaat dari penelitian ini saya lebih khususkan kepada diri saya 

sendiri agar lebih mengetahui dan memahami program Corporate 
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Social Responsibility perusahaan perbankan dan juga sebagai tugas 

akhir dalam memenuhi syarat kelulusan. 

2. Bagi Perusahaan. 

Pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih meningkatkan 

kepeduliannya pada lingkungan social, juga memberikan gambaran 

mengenai pentingnya  tanggung jawab sosial perusahaan. 

3. Bagi Akademis 

Dapat dijadikan kerangka dalam melakukan penelitian selanjutnya, 

terutama penelitian yang berkaitan dengan Corporate Social 

Responsibility (CSR). 
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