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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan perubahan dunia yang begitu pesat telah membuat

produsen dan para penjual berpikir keras agar mampu bertahan dalam persaingan

usaha. Teknologi informasi dan telekomunikasi yang berkembang dalam hitungan

detik membuat masyarakat dengan mudah menyerap informasi, sehingga

masyarakat kini begitu cepat pandai memilih produk yang disukai dengan

membanding-bandingkan antara produk sejenis.

Begitu pula yang terjadi dalam industri perbankan di Indonesia. Setelah

memasuki masa krisis pada tahun 1998, kini persaingan di sektor perbankan

semakin meningkat, yang ditunjukkan dengan semakin banyaknya bank-bank

baru yang bermunculan. Persaingan ditandai dengan adanya berbagai macam

produk yang ditawarkan oleh bank untuk merebut hati konsumen agar menjadi

nasabahnya.

Hal ini menuntut bank untuk senantiasa meningkatkan kinerja serta

merumuskan strategi bisnis yang tepat. Tidak hanya tepat, tetapi juga harus

sejalan dengan etika bisnis, karena dalam keadaan bersaing ketat memperebutkan

pasar demi mengejar keuntungan yang maksimal, tentu mudah terjadi pelanggaran

etika, yaitu pelanggaran kaidah-kaidah dasar moral (Wibisono, 2007).

Persaingan dalam dunia perbankan yang semakin ketat membuat pihak

manajemen bank harus berpikir serius untuk mempertahankan eksistensinya di

dunia perbankan, persaingan tersebut tidak hanya dengan sesama bank dalam
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negeri tetapi juga dengan bank-bank asing yang beroperasi di Indonesia. Sampai

saat ini tercatat terdapat 119 bank yang beroperasi di Indonesia, terdiri dari  4

bank BUMN, 26 bank pembangunan daerah, 10 kantor cabang bank asing dan

sisanya adalah bank umum swasta nasional dan campuran. (Otoritas Jasa

Keuangan, 2014).

Tabel 1.1 Peringkat Bank Umum Berdasarkan Market Share Dana Pihak Ketiga
Per Desember 2014 Terhadap Total Bank Umum Di Indonesia

NO NAMA BANK
NOMINAL

%
(Dalam Triliun Rp)

1 BANK BRI 600,40 14,59 %

2 BANK MANDIRI 576,32 14,01 %

3 BANK BCA 447,94 10,89 %

4 BANK BNI 299,02 7,27 %

5 BANK CIMB NIAGA 168,27 4,09 %

6 BANK PERMATA 135,70 3,30 %

7 BANK PANIN 121,06 2,94 %

8 BANK DANAMON 115,00 2,80 %

9 BANK BTN 99,53 2,42 %

10 BANK BII 98,80 2,40 %

11 BANK OCBC NISP 71,60 1,74 %

12 BANK UOB 63,31 1,54 %

13 BANK BUKOPIN 61,48 1,49 %

14 BANK BJB 52,99 1,29 %

15 BANK MEGA 51,13 1,24 %

16 BANK BTPN 50,62 1,23 %

17 BANK DBS 44,47 1,08 %

18 BANK SUMITOMO MITSUI 15,28 0,37 %

19 BANK MIZUHO 12,80 0,31 %

(sumber : kinerjabank.com)
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Tabel 1.2 Peringkat Bank Umum Berdasarkan Market Share Kredit
Per Desember 2014 Terhadap Total Bank Umum Di Indonesia

NO NAMA BANK
NOMINAL

%
(Dalam Triliun Rp)

1 BANK BRI 490,41 13,23 %

2 BANK MANDIRI 475,27 12,82 %

3 BANK BCA 346,96 9,36 %

4 BANK BNI 262,58 7,08 %

5 BANK CIMB NIAGA 163,52 4,41 %

6 BANK PERMATA 120,61 3,25 %

7 BANK PANIN 109,61 2,96 %

8 BANK DANAMON 107,09 2,89 %

9 BANK BTN 106,27 2,87 %

10 BANK BII 92,44 2,49 %

11 BANK OCBC NISP 66,51 1,79 %

12 BANK UOB 56,52 1,52 %

13 BANK BUKOPIN 51,52 1,39 %

14 BANK BTPN 49,44 1,33 %

15 BANK BJB 49,25 1,33 %

16 BANK DBS 41,28 1,11 %

17 BANK SUMITOMO MITSUI 38,38 1,04 %

18 BANK MEGA 33,76 0,91 %

19 BANK MIZUHO 33,37 0,90 %

(sumber : kinerjabank.com)

Persaingan yang semakin ketat menuntut setiap perusahaan untuk menjadi

yang lebih unggul, perusahaan juga berlomba-lomba untuk bersaing agar

mendapatkan penilaian terbaik dari masyarakat. Perusahaan akan melakukan

berbagai usaha untuk dapat memenangkan persaingan dalam industri salah

satunya melalui pembentukan persepsi di benak konsumen sebagai perusahaan

dengan image ”citra” yang baik.

Bagi perusahaan, reputasi atau citra perusahaan merupakan aset yang paling

utama dan tak ternilai harganya, karena citra perusahaan akan mempengaruhi
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persepsi konsumen. Oleh karena itu segala upaya, daya, dan biaya digunakan

untuk memupuk, merawat, serta menumbuh kembangkannya.

Citra perusahaan diawali dengan persepsi publik dari kegiatan yang

dilakukan perusahaan yang dapat membentuk persepsi customer dari waktu ke

waktu (Gregory & Wiechmann, 2001). Terkait dengan ini, Dowling (2001)

menyatakan bahwa citra perusahaan mencerminkan persepsi publik tentang

tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan melalui tindakan pemasaran.

Lebih jauh Leblanc dan Nguyen (2001) menggambarkan citra perusahaan sebagai

kesan secara keseluruhan dari pikiran masyarakat terhadap apa yang dilakukan

perusahaan. Ini berkaitan dengan atribut fisik dan perilaku berbagai dari

perusahaan seperti nama bisnis, arsitektur, berbagai macam produk atau jasa, juga

termasuk di dalamnya kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Citra

perusahaan dan reputasi adalah kegiatan sosial yang dibangun melalui dua entitas

yang berasal dari persepsi pelanggan.

Citra perusahaan sendiri memiliki proses pembentukan yang terdiri dari

beberapa tahapan. Pertama, obyek mengetahui (melihat atau mendengar) upaya

yang dilakukan perusahaan dalam membentuk citra perusahaan. Kedua,

memperhatikan upaya perusahaan tersebut. Ketiga, setelah adanya perhatian

obyek mencoba memahami semua yang ada pada upaya perusahaan. Keempat,

terbentuknya citra perusahaan pada obyek yang kemudian tahap kelima citra

perusahaan yang terbentuk akan menentukan perilaku obyek sasaran dalam

hubungannya dengan perusahaan.

Membangun citra perusahaan biasanya dilakukan melalui media massa,

namun pada kenyataannya membangun Citra perusahaan melalui media massa
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seringkali tidak efektif, tidak efisien, dan mahal. Citra perusahaan juga bisa di

bangun melalui kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan sales. Citra

perusahaan yang tinggi dapat di bangun juga melalui kegiatan-kegiatan tanggung

jawab sosial perusahaan yang terangkum dalam Corporate Social Responsibility

(CSR).

Memasuki tahun 1990-an, semakin banyak perusahaan yang menyadari arti

penting dari Corporate Social Responsibility (CSR) 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. Ini merupakan bentuk

kepedulian perusahan terhadap masyarakat dan lingkungannya dan bukan hanya

berorientasi pada profit semata.

Konsep tanggung jawab sosial (social responsibility) pertama kali

dikemukakan oleh Howard R. Bowen (1953) dan setelah itu mengalami

pengayaan konsep sejak kurun waktu 1960 sampai saat ini. Perkembangan konsep

CSR yang terjadi dalam kurun waktu lima puluh tahun tersebut tak pelak lagi

telah banyak mengubah orientasi CSR. Bila pada awalnya aktivitas CSR lebih

banyak dilandasi oleh kegiatan yang bersifat filantropi, maka saat ini kita melihat

bahwa CSR telah dijadikan sebagai salah satu strategi oleh perusahaan untuk

meningkatkan citra perusahaan yang akan turut mempengaruhi kinerja keuangan

perusahaan.
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Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan

entitas bisnis melaksanakan tanggung jawab sosialnya atau lebih populer dengan

sebutan Corporate Social Responsibility (CSR). Oleh sebab itu, CSR saat ini

semakin menjadi perhatian masyarakat umum, terutama dunia bisnis walaupun

belum ada keharusan membuat laporan tanggung jawab sosial perusahaan.

CSR merupakan salah satu topik yang sangat melekat di dalam dunia bisnis

saat ini dan merupakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan melakukan

kegiatan CSR banyak keuntungan potensial yang bisa didapatkan oleh

perusahaan. Hal itu dapat terlihat dimana perusahaan yang melakukan hal tersebut

terlihat baik bagi konsumen potensial mereka, para investor, para analisis

keuangan, rekan bisnis, dalam annual report, dalam berita, bahkan dalam suatu

kongres dan pada ruang sidang (Philip Kotler dalam Primadini 2008:2). Dengan

kata lain, CSR bisa membantu produk, bahkan perusahaan dalam memperoleh

citra baik di mata masyarakat.

Pelaksanan CSR oleh sebuah perusahan memberikan banyak manfaat

diantaranya adalah mempertahankan dan mendongkrak brand image perusahaan

(Wibisono, 2007:78). Menurut Wibisono, reputasi destruktif pasti akan

menurunkan reputasi perusahaan. Begitupun sebaliknya, kontribusi positif pasti

juga akan mendongkrak reputasi dan image positif perusahaan. Hal inilah yang

menjadi modal non finansial perusahaan bagi stakeholdernya yang menjadi nilai

tambah bagi perusahaan untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Senada dengan Wibisono, Susanto (2007:39-40) dalam kajiannya

menjelaskan bahwa CSR akan meningkatkan citra perusahaan,yang dalam rentang

waktu panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan.
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Salah satu bank yang sedang berkembang saat ini dan juga turut serta

meramaikan persaingan dalam industri perbankan adalah Bank bjb. PT Bank

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. yang dikenal dengan nama

bank bjb, adalah bank umum yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi

Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten, pemerintah kota/kabupaten se-Jawa

Barat dan Banten, dan publik. Bank bjb pada awalnya bernama PT Bank

Pembangunan Daerah Jawa Barat dengan sebutan Bank Jabar, lalu pada

November 2007 terjadi perubahan nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah

Jawa Barat dan Banten dengan sebutan Bank Jabar Banten. Seiring dengan

perkembangan jaringan kantor yang lebih luas maka berdasarkan Hasil Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan

Banten maka pada tanggal 8 Agustus 2010 nama “Bank Jabar Banten” resmi

berubah menjadi “bank bjb”.

Bank bjb tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat khususnya

masyarakat Jawa Barat dan Banten. Sudah sewajarnya bila kemajuan dan

keberhasilan yang telah diraih bank bjb memberi dampak positif bagi

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemandirian masyarakat. bank bjb

memiliki keinginan yang tulus untuk senantiasa dapat memberikan manfaat dan

nilai tambah dari apa yang diperoleh untuk para pemangku kepentingan, termasuk

masyarakat luas.

Sejak tahun 2009, bank bjb mengalokasikan dana Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang berasal dari penyisihan laba

setelah pajak maksimal 5%. Jumlah dana CSR ditetapkan dalam Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.
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Tabel 1.3 Penyaluran Dana CSR bank bjb Per Sektor Tahun 2009 – 2014

Tahun Pendidikan Kesehatan
Lingkungan

Hidup
Total

2009 5.857.815.184 5.829.402.631 3.216.010.834 14.903.228.649

2010 11.980.253.749 6.452.183.490 10.603.352.328 29.035.789.567

2011 6.585.865.726 4.417.763.636 21.700.779.904 32.704.409.266

2012 29.973.970.400 4.092.376.748 17.885.825.899 51.952.173.047

2013 12.260.853.328 7.230.294.213 20.203.097.642 39.694.245.183

2014 19.642.418.448 5.208.147.118 21.280.055.496 46.130.621.062

Total 86.301.176.835 33.230.167.836 94.889.122.103 214.420.466.774

(sumber : sustainability report 2013 dan annual report 2014 bank bjb)

Bagi bank bjb, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate

Social Responsibility) bukan sekadar kewajiban, tetapi sudah menjadi komitmen

Perseroan untuk ikut membangun masyarakat dan lingkungan. Komitmen tersebut

diwujudkan melalui penyaluran dana CSR untuk sejumlah kegiatan.

Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan bank bjb bukan hanya untuk

memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Namun, bank bjb

menyadari sepenuhnya bahwa keberlanjutan bisnis perusahaan akan tergantung

bagaimana perseroan membangun ikatan dengan lingkungannya.

Program CSR pada dasarnya merupakan wujud nyata peran serta bank bjb

dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal itu dilakukan melalui

peningkatan dan perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup

yang tersebar di berbagai wilayah Jawa barat, banten dan wilayah operasional

bank bjb lainnya.
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Melalui pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR),

bank bjb merancang program-program pengembangan masyarakat yang tidak

hanya bersifat filantrofi, tetapi mempunyai dampak berkelanjutan. Dengan

demikian, kehadiran bank bjb dapat memberikan nilai positif bagi masyarakat dan

negeri ini.

Sampai 31 Desember 2014, bank bjb memiliki 62 Kantor Cabang, 312

Kantor Cabang Pembantu, 318 Kantor Kas, 133 Payment Point, 11 mobil kas dan

1.191 ATM. Dengan semakin luasnya jaringan bank bjb yang tersebar hampir di

seluruh tanah air, berarti semakin tinggi pula intensitas hubungan bank bjb dengan

masyarakat beserta lingkungannya. Oleh karenanya kegiatan yang dijalankan bank

tidak sebatas pada aktifitas bisnis semata tetapi merupakan suatu tanggung jawab

perusahaan pada lingkungan sekitar. Melalui penyisihan laba untuk program CSR

merupakan suatu tantangan tersendiri bagi bank bjb untuk terus meningkatkan

kinerja.

Meskipun telah mengeluarkan dana yang besar untuk berbagai program

CSR, namun tampaknya belum terlalu berdampak pada meningkatnya corporate

image bank bjb. Hal ini dapat dilihat dari hasil Corporate Image Award 2014

kategori industri perbankan, seperti terlihat dalam tabel di berikut ini :

Tabel 1.4 Hasil Corporate Image Award 2014
Kategori Bank Nasional dengan asset dibawah 100 Triliun

National Bank – Asset < 100 Trillion CII 2014 Category

PT. Bank Mega, Tbk 1.362 Excellent

PT. Bank Bukopin, Tbk 1.164 Excellent

PT. Bank OCBC NISP, Tbk 0.984

PT. Bank Jabar Banten, Tbk (bank bjb) 0.848

PT. Bank UOB Indonesia 0.643

(sumber : imacaward.com)
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Corporate Image Award sendiri adalah ajang penghargaan yang

diselenggarakan atas kerja sama majalah Tempo dengan Frontier Consulting

Group. Datanya diperoleh atas hasil survei dengan melibatkan empat kelompok

responden, yakni praktisi bisnis, investor, jurnalis dan masyarakat.

Survei Corporate Image 2014 mencakup 123 kategori industri. Pemenang

untuk setiap kategori industri ditentukan berdasarkan skor Corporate Image Index

(CII) yang merupakan rata-rata tertimbang dari masing-masing kelompok

responden. Sebuah perusahaan dikatakan memiliki Corporate Image sangat baik

jika memiliki skor Corporate Image Index (CII) lebih tinggi dari 1 dan di posisi

tiga dalam masing-masing kategori. Corporate Image Index (CII) ditentukan oleh

rata-rata dari empat dimensi yaitu kualitas, kinerja, responsibilty dan daya tarik.

Menurut hasil survei tersebut, sejatinya corporate image bank bjb masih

belum memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari hasil Corporate Image Award 2014

kategori Bank Nasional dengan asset dibawah 100 Triliun yang hanya menduduki

posisi ke-4, tertinggal di bawah PT. Bank Mega, Tbk, PT. Bank Bukopin, Tbk,

dan PT. Bank OCBC NISP, Tbk. Bahkan, bank bjb belum dapat dikatakan sebagai

perusahaan yang memiliki Corporate Image sangat baik karena memiliki skor

Corporate Image Index (CII) kurang dari 1.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak mudah untuk membentuk persepsi di

benak konsumen sebagai perusahaan dengan image yang baik. Biaya yang besar

yang dikeluarkan bank belum tentu membuahkan hasil yang diharapkan.

Dibutuhkan strategi bisnis yang tepat dari setiap perusahaan untuk menjadi yang

lebih unggul.
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Kegiatan-kegiatan CSR memang tidak secara langsung akan menaikkan

penjualan, akan tetapi apabila dilakukan secara tepat, jitu, menyentuh

kepentingan-kepentingan sosial dari masyarakat yang sedang menghadapi

kesulitan maka brand image akan cepat meningkat (www.penulislepas.com,

2007). CSR telah dijadikan sebagai salah satu strategi oleh perusahaan untuk

meningkatkan citra perusahaan yang akan turut mempengaruhi kinerja keuangan

perusahaan.

Program CSR penting dilakukan guna mendapatkan nilai positif dari

nasabah dan berdampak pada corporate image. Namun, apakah program CSR

yang sedang dijalankan secara efektif dapat membentuk persepsi nasabah yang

positif dan meningkatkan corporate image terhadap bank bjb.

Permasalahan inilah yang mendorong penulis untuk mengambil judul

penelitian: “Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility Terhadap

Persepsi Nasabah Serta Dampaknya Terhadap Corporate Image (Studi Kasus

Pada bank bjb Cabang Banjar)”.

1.2. Identifikasi masalah

Dengan melihat variabel bebas dari Penerapan Corporate Social

Responsibility, Variabel intervening berupa Persepsi Nasabah Bank dan variabel

terikat berupa Corporate Image, maka masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai

berikut :

1. Bagaimana pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Persepsi

Nasabah bank bjb Cabang Banjar?
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2. Bagaimana pengaruh Persepsi Nasabah terhadap Corporate Image pada

bank bjb Cabang Banjar?

3. Bagaimana pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap

Corporate Image bank bjb Cabang Banjar?

4. Bagaimana pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Persepsi

Nasabah serta dampaknya pada Corporate Image bank bjb Cabang Banjar?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Persepsi

Nasabah bank bjb Cabang Banjar

2. Mengetahui pengaruh Persepsi Nasabah terhadap Corporate Image bank

bjb Cabang Banjar

3. Mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap

Corporate Image bank bjb Cabang Banjar

4. Bagaimana pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Persepsi

Nasabah serta dampaknya pada Corporate Image bank bjb Cabang Banjar?

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yaitu:

1. Bagi  perusahaan (bank bjb)

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk perusahaan dalam

penerapan Corporate Social Responsibility dan acuan atau pedoman

dalam penerapan strategi pemasaran untuk meningkatkan citra

perusahaan.
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2. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan pengalaman dan keterampilan dalam

memecahkan suatu masalah. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat

sebagai sarana penerapan teori dalam praktik penelitian sesungguhnya,

khususnya dalam memahami indikator-indikator dalam pengembangan

penerapan Corporate Social Responsibility yang mempengaruhi

Corporate Image dalam suatu perusahaan.

3. Bagi pihak lain

Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang berminat mempelajari

mengenai masalah yang relevan dalam penelitian ini.


