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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang  

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang 

sangat strategi dalam menyeraksikan dan mengembangkan perekonomian dan 

pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap 

dana dari masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi Bank sebagai perantara 

(intermediary) antara pihak-pihak kelebihan dana (surplus of funds) dan pihak 

yang memerlukan dana (luck of funds). Sebagai agent of development, Bank 

merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui 

pembiayaan semua jenis usaha pembangunan, yaitu sebagai financial 

intermediary (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap 

pendapatan negara. 

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan 

terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang lebih besar bagi 

pengembangan perbankan syariah. Bank Syariah lahir sebagai salah satu 

alternatif terhadap persoalan bunga Bank, karena Bank Syariah merupakan 

lembaga keuangan perbankan yang beroperasi dan produknya dengan prinsip 

dasar tanpa menggunakan sistem bunga dengan menawarkan sistem lain yang 

sesuai dengan syariah Islam. 

Prinsip inilah yang membedakan secara prinsipal antara sistem 

operasional Bank Syariah dengan Bank konvensional. Bagi Bank 

menginventasikan modalnya pada suatu Bank. Semakin tinggi tingkat 

bunganya semakin tertarik para investor menabung. Tingkat suku bunga 

merupakan unsur dalam sistem perbankan konvensional. Bank Syariah yang 

bekerja menggunakan sistem non bunga melalui transaksi dengan 

menggunakan sistem profit and loss sharing yaitu bagi hasil keuntungan dan 

kerugian yang terjadi ditanggung kedua belah pihak yaitu mudharib dan 

shahihul maal. 
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Berdasarkan sumber yang dilihat dari 

http://www.syariahindonesia.com/2016/02/daftar-lengkap-bank-syariah-di-

indonesia.html. Di Indonesia ada beberapa Bank Umum Syariah (BUS) 

seperti PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank 

BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah, PT Bank Mega Syariah, PT Maybank 

Syariah Indonesia, PT Bank Victoria Syariah, PT BCA Syariah, PT Bank 

Jabar Banten Syariah, PT Panin Dubai Syariah Bank, PT Bank Syariah 

Bukopin, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Bank-bank 

Syariah tersebut memiliki cara-cara tersendiri dalam menawarkan beberapa 

produk dan layanan untuk menarik para nasabah. Salah satu Bank Syariah di 

Indonesia yaitu PT Panin Dubai Syariah Bank yang juga tidak kalah saing 

dengan Bank Syariah lainnya demi mempertahankan eksistensinya untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik untuk para nasabah Bank Syariah 

tersebut.  

Salah satu cara untuk mempertahankan dalam memberikan pelayanan 

dan menawarkan beberapa produk yang terbaik PT Panin Dubai Syariah Bank 

melakukan program CSR (Corporate Social Responsibility), CSR adalah 

suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa 

tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar, 

seperti melakukan kegiatan yang bersifat membantu dan berguna untuk 

masyarakat. Namun ada beberapa competitor bank syariah di Indonesia yang 

melakukan kegiatan CSR seperti PT Bank BRI Syariah, yang memberikan 88 

Al Quran, 8 mukena, 8 sarung, dan 8 jam dinding. Bantuan sosial lainnya 

seperti memberikan santunan kepada 88 yatim dan dhuafa yang berasal dari 4 

yayasan di Jakarta berdasarkan sumber yang dilihat dari web 

http://www.brisyariah.co.id/?q=csr-info. 

CSR (Corporate Social Responsibility) saat ini bukan lagi bersifat 

sukarela/komitmen yang dilakukan perusahaan didalam 

mempertanggungjawabkan kegiatan perusahaannya, melainkan bersifat wajib 

atau menjadi kewajiban bagi beberapa perusahaan untuk melakukan dan 

menerapkannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang disahkan pada 20 Juli 2007. Pasal 
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74 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan : (1) Perseroan yang 

menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber 

daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

(TJSL). (2) TJSL merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan 

diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan 

dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak 

melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan (www.hukumonline.com). Dengan adanya ini, 

perusahaan khususnya perseroaan terbatas yang bergerak di bidang dan atau 

berkaitan dengan sumber daya alam harus melaksanakan tanggung jawab 

sosialnya kepada masyarakat. 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan atas program CSR 

yang dilakukan oleh PT Panin Dubai Syariah Bank menyatakan bahwa tujuan 

membuat program CSR guna untuk mempertahankan reputasi, memperbaiki 

hubungan antara perusahaan maupun internal atau eksternal, 

memperkenalkan produk perbankan yang dibuat oleh PT Panin Dubai Syariah 

Bank untuk menarik perhatian dan mendapatkan citra yang positif dari 

program CSR tersebut. PT Panin Dubai Syariah meningkatkan semangat dan 

image perusahaan yang baik di mata stakeholder dan masyarakat atau 

nasabah serta lingkungan melalui program CSR. PT Panin Dubai Syariah 

Bank itu sendiri memiliki beberapa kantor cabang yang tersebar di beberapa 

wilayah Jakarta yaitu Kantor Cabang Slipi, Kantor Cabang Pembantu (KCP) 

Kemang, dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sangaji. Salah satu dari 

beberapa kantor cabang yang ada, kantor cabang pembantu Kemang memiliki 

nasabah yang lebih sedikit dari pada kantor cabang lainnya. Karena setiap 

cabang PT Panin Dubai Syariah Bank mempunyai banyak produk untuk 

nasabah, dan dari setiap masing-masing produk mempunyai target yang harus 

dicapai. PT Panin Dubai Syariah Bank KCP Kemang memiliki cara untuk 

memenuhi targetnya dengan mencari nasabah sebanyak-banyaknya melalui 

sebuah program CSR. 

PT Panin Dubai Syariah Bank KCP Kemang sedang meningkatkan 

NOA (Number Of Account) atau pembukaan rekening (nasabah baru) melalui 
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Tabungan, dalam tabungan PT Panin Dubai Syariah Bank membaginya 

menjadi tiga yaitu PAS, Haji/Umroh, dan SimPel (Simpanan Pelajar). Maka 

dari itu PT Panin Dubai Syariah Bank membuat program-program yang dapat 

menarik nasabah baru. Salah satu programnya adalah Penyaluran Dana. Akan 

tetapi peneliti ingin melihat citra perusahaan dimata masyarakat khususnya 

yang menerima dana tersebut, karena secara tidak langsung PT Panin Dubai 

Syariah Bank KCP Kemang sekaligus memperkenalkan tabungan Simpanan 

Pelajar tersebut.  

PT Panin Dubai Syariah Bank KCP Kemang berkonsentrasi terhadap 

anak yatim dan dhuafa dikarenakan melihat dari sisi ekonomi dan perhatian 

yang tidak didapat dari anak yang memiliki orang tua yang lengkap, hal inilah 

yang menjadi dasar prioritas daari PT Panin Dubai Syariah Bank KCP 

Kemang. Kemudian untuk masyarakat yang tergolong dhuafa lebih 

membutuhkan bantuan secara ekonomi.  

Penyaluran dana ini berupa santunan yatim dan dhuafa yang diberikan 

pada beberapa sekolah dan yayasan yang membutuhkan dana yaitu Yayasan 

Titiek Muniarti, SDN Pangkalan Jati 1 Cinere Kota Depok, MT Al Amru 

Bittaqwa, MTS MI Daarusa’adah. Sumber data didapat dari PT Panin Dubai 

Syariah Bank KCP Kemang atas Yayasan dan Sekolah yang menerima 

penyaluran dana tersebut. Akan tetapi apakah program penyaluran dana ini 

sudah efektif dalam pembentukan citra perusahaannya di masyarakat, 

bagaimana penerimaan masyarakat agar terbangun citra, dan apakah 

masyarakat telah memahami arti dan maksud dari program ini. Bagi PT Panin 

Dubai Syariah Bank KCP Kemang citra baik dan kuat mempunyai manfaat-

manfaat yaitu daya saing yang kuat dalam jangka menengah dan panjang, 

menjadi daya tarik eksekutif handal, meningkatkan efektivitas strategi 

pemasaran, dan penghematan biaya operasional. Dilihat dari peringkat bank 

syariah yang ada https://kinerjabank.com/peringkat-bank-syariah-per-30-

september-2015/ PT Panin Dubai Syariah Bank memiliki pertumbuhan 

Capital 8,99% sedangkan peringkat tertingginya adalah 40,02% yang 

ditempatkan oleh salah satu bank syariah lain di Indonesia. 
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Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menentukan judul penelitian 

Program Penyaluran Dana Terhadap Peningkatan Citra PT Panin Dubai 

Syariah KCP Kemang (Survei Pendapat Yatim dan Dhuafa Penerima 

Santunan)?”. 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang uraian tersebut, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah “Seberapa kuat pengaruh kegiatan 

Corporate Social Responsibility melalui program Penyaluran Dana terhadap 

peningkatan citra PT. Panin Dubai Syariah Bank KCP Kemang (Survei 

Pendapat Yatim dan Dhuafa Penerima Santunan)?”.  

I.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah mengukur kuatnya pengaruh kegiatan Corporate Social 

Responsibility melalui program Penyaluran Dana terhadap peningkatan citra 

PT. Panin Dubai Syariah Bank KCP Kemang (Survei Pendapat Yatim dan 

Dhuafa Penerima Santunan). 

I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber 

pemikiran bagi perkembangan ilmu komunikasi konsentrasi public 

relations khususnya berhubungan dengan program Corporate Social 

Responsibility. 

I.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan menghasilkan kontribusi atau 

masukan pada PT Panin Dubai Syariah Bank KCP Kemang khususnya 

bagian public relations dalam hal program Corporate Social 

Responsibility.  

I.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian disusun secara sistematis mengikuti struktur yang telah ada 

dengan menjadi tiga bab, antara lain: 
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BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II   KAJIAN TEORITIS 

Pada bab ini membahas tentang teori-teori dasar 

yang berhubungan dengan penelitian, definisi dan 

operasional konsep. 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan cara untuk memberikan jawaban 

atau solusi terhadap masalah penelitian dan 

memberikan gambaran terhadap kemampuan 

penulis dalam memecahkan masalah.  

BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menyajikan tentang hasil penelitian 

yang telah dianalisis beserta pembahasannya dan 

merupakan suatu isi dari penelitian ini. 

BAB V   PENUTUP 

Pada bab ini merupakan penutup dari penelitian 

yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA  

Berisikan sumber-sumber teori dan konsep yang 

digunakan 

LAMPIRAN 

Berisikan data-data penting seperti kuesioner, tabel 

induk kuesioner, penelitian sebagai penambah 

informasi dan pelengkap penelitian. 
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