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ABSTRAK
Salah satu kwewajiban perusahaan negeri ataupun negeri adalah ikut serta
membantu mensukseskan program pembangunan pemerintah. Yaitu dengan
menyisihkan laba dari perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat dengan
melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan. oleh karena itu untuk
mengetahui pengaruh dari realisasi program tanggung jawab sosial guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya survey lapangan.
Apakah terdapat pengaruh pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial.
Bagaimanakah implementasi pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial
perusahaan Air minum kemasan Al-Mai’ro untuk kesejahteraan masyarakat
ditinjau dari pandangan ekonomi islam. Tujuan dari penelitian ini yang pertama
Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pelaksanaan tanggung jawab sosial.
Yang kedua Untuk mengetahui pandangan ekonomi islam dalam pelaksanaan
tanggung jawab sosial perusahaan.
Metode Penelitian ini yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif.
Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan lapangan (field
research), yaitu mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner
sebagai media dalam mengumpulkan data. Penelitian ini dilakukan terhadap 88
responden, teknik analisis yang digunakan yakni (1) uji validitas dan uji reabilitas
dari item-item kuesioner yang disebar, (2) uji regresi linier sederhana dan
kemudian dilakukan pengujian hipotesis yaitu secara parsial (uji t), dan uji
koefisien determinasi (R²).
Dari hasil analisis data yang di peroleh, variabel independen yang
memiliki pengaruh nilai signifikan yakni program bina lingkungan (X), pengujian
hipotesis dengan penguian uji F menunjukan signifikan < 0,5 hal ini berarti
variabel program bina lingkungan berpengaruh (X) secara nyata terhadap
kesejahteraan masyarakat (Y) . sedangkan uji t menunjukan bahwa variabel
independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).
sedangkan pada koefisien determinasi di peroleh dengan nilai adjusted koefisien
determinasi sebesar 0,220 nilai tersebut dapat ditafsirkan bahwa variabel bina
lingkungan mempengaruhi variabel kesejahteraan masyarakat, sebesar 22,00%,
sedangkan sisanya 78,00% dibahas dalam variabel-variabel lain diluar penelitian
ini. Program tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan CV Al Mai’Ro
(perusahaan air minum kemasan) telah sesuai dengan Maqosid Syari’ah yaitu
menjaga akal, intelektual, iman dan harta dengan cara menjalankan prinsip
Ekonomi Islam dalam suatu bisnis yaitu, adl (adil), ihsan (kebaikan), amanah
(tidak khianat) dan manfaat (bermanfaat), yang dituangkan melalui program
tanggung jawab sosial yang dilaksanakan.
Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis maka dapat
disimpulkan bahwa program bina lingkungan yang dilakukan perusahaan, sebagai
hak yang semestinya dimiliki masyarakat. Berpengaruh positif terhadap
kesejahteraan.
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MOTTO

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran dalam (QS. Al-Qassas: 77).

ﺧﺮَةَۖ وَﻟَﺎ ﺗَﻨﺲَ َﻧﺼِﯿَﺒﻚَ ِﻣﻦَ ٱﻟﺪﱡﻧۡ َﯿﺎۖ وََأﺣۡﺴِﻦ ﻛَ َﻤﺎٓ َأﺣۡﺴَﻦَ ٱﻟﱠﻠﮫُ ِإﻟَﯿۡﻚَۖ َوﻟَﺎ
ِ ٓوَٱﺑۡ َﺘﻎِ ﻓِﯿ َﻤﺎٓ ءَاَﺗىٰﻚَ ٱﻟﱠﻠﮫُ ٱﻟﺪﱠا َر ٱﻟۡﺄ
٧٧ َﺤﺐﱡ ٱﻟۡ ُﻤﻔۡﺴِﺪِﯾﻦ
ِ ض إِنﱠ ٱﻟﱠﻠﮫَ ﻟَﺎ ُﯾ
ِۖ َۡﺗﺒۡﻎِ ٱﻟۡ َﻔﺴَﺎدَ ﻓِﻲ ٱﻟَۡﺄر
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan)
negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan)
duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah
berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan1

PERSEMBAHAN
1 1

Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid Dan Terjemahnya, (Bandung CV. Penerbit

DIPONOGORO, 2010). hlm. 394.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Untuk memahami kesalah fahaman judul skripsi ini, maka perlu
adanya penegasan judul. Judul skripsi ini “ANALISIS PENGARUH
TANGGUNG

JAWAB

SOSIAL

PERUSAHAAN

GUNA

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”(Studi CV Air Minum Kemasan
AL-MAI’RO, Desa Talang Way Sulan, Kecamatan Way Sulan,
Kabupaten Lampung Selatan).
Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut :
1. Analisis adalah proses untuk mengetahui dan memahami fenomena
suatu objek dengan memanfaatkan berbagai informasi yang tersedia.1
2. Peran bermaksud tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu
peristiwa, atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang
yang berkedudukan dalam masyarakat,

peran yang terutama

ditentukan oleh ciri-ciri individual yang sifatnya khas dan istimewa.2

1
Ratminto dan septi antik winarsih, manajemen pelayanan, (yogyakarta, pustaka pelajar
2005), hlm 2.
2
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ibid, diakses pada tgl 17 februari 2017 jam
22:15 wib.
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3. Tanggung jawab sosial adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis
untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan
dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik
beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek
ekonomis, sosial dan lingkungan.3
4. Kesejahteraan adalah hal atau keadaan yang sejahteraan, keamanan,
keselamatan, ketentraman, kemakmuran, dan sebagainya. 4
5. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut
suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus menerus dan
terikat oleh suatu rasa indentitas yang sama.5
6. Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari prilaku ekonomi
manusia yang prilakunya diatur berdasarkan aturan agama islam dan
didasari dengan tauhid sebagaimana yang dirangkum dalam rukun
iman dan rukun islam.
Berdasarkan penegasan judul diatas ialah, analisis terhadap pelaksanaan
program tanggung jawab sosial pada perusahaan industri air minum
kemasan Lampung Selatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dalam perspektif ekonomi.

B. Alasan Memilih Judul
3

Irham Fahmi, Etika Bisnis, (bandung, CV. Alfabeta, november 2015), hlm. 81.
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta,
Balai Pustaka, 1996), hlm 891.
5
Malo, Manase, metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta, Pusat Antar Universitas IlmuIlmu Sosial Universitas Indoneisa 1989.
4
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1. Alasan Objektif
Bagi penulis pentingnya meneliti atau menulis masalah yang akan
di teliti terkait dengan judul skripsi. Hal ini di karenakan penelitian
ingin membahas tentang study analisis peran tanggung jawab sosial
perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut
penelitian yang di lakukan dalam pandangan ekonomi islam untuk
memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat di sekitar
lingkungan usaha.
2. Alasan Subjektif
Bagi penulis banyak referensi pendukung dari skripsi yang akan
diteliti. Sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi
ini kedepannya. Selain itu judul yang diajukan sesuai dengan jurusan
penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

C. Latar Belakang Masalah
Saat ini, pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun swasta
pada hakekatnya merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung
secara sadar, terencana dan berkelanjutan. Pembangunan suatu negara
tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga
tanggung jawab sektor swasta dan masyarakat. Dalam hal ini, partisipasi
dari masyarakat sangat dibutuhkan sebagai sarana checks and balances
bagi

pemerintah,

mengawasi

penyalahgunaan kewenangan

sosial

pemerintah, serta mempengaruhi kebijakan pemerintah. Pada saat ini,

4

perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak
pada aspek keuntungan secara ekonomis saja, yaitu nilai perusahaan yang
direfleksikan dalam kondisi keuangan, namun juga harus memperhatikan
aspek sosial dan lingkungannya.6
Dalam rangka merespon kondisi tersebut, banyak perusahaan yang
telah melakukan program tanggung jawab sosial. Meskipun perihal
tanggung jawab perusahaan sudah cukup lama muncul di negara-negara
maju, namun di indonesia, perihal tersebut baru akhir-akhir ini mengalami
perhatian yang cukup fokus dari berbagai kalangan (perusahaan,
pemerintah,7 akademisi). Masih relatif barunya konsep tanggung jawab
sosial perusahaan tersebut diperbincangkan oleh berbagai kalangan.
Banyak sarjana yang membuat pemahaman terhadap konsep tanggung
jawab sosial ini. tersebut masih sangat berbeda-beda. Dan dipraktekan
secara berbeda-beda pula.
Terdapat perhatian yang besar terhadap sector pemerintahan dan
swasta, di mana perusahaan dituntut untuk lebih memperhatikan
masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan tersebut berdiri. Namun,
tidak sedikit perusahaan yang hampir membawa dampak negatif di
lingkungan masyarakat meskipun memiliki manfaat untuk kesejahteraan
6

Yuniarti Wahyuningrum, pengaruh program CSR dalam peningkatan pemberdayaan
masyrakat, jurnal administrasi publik, Vol.1 No.5, Hal 109-115.
7
Respon pemerintah terhadap pentingnya CSR ini, misalnya terlihat dari dikeluarkannya
kebijakan pemerintah melalui kepmen BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003, yang mengharuskan
seluruh BUMN untuk menyisihkan sebagian labanya untuk pemberdayaan masyarakat yang
terkenal dengan program kemitraan dan program bina lingkungan (PKBL), yang Implementasinya
ditindaklanjuti dengan surat edaran menteri BUMN, SE No. 433/MBU/2007. Yang merupakan
petunjuk pelaksanaandari keputusan menteri BUMN tersebut diatas.

5

dan pembangunan. Mencermati sisi negatif industrialisasi tersebut, sangat
tidak adil manakala masyarakat harus menanggung beban sosial.
Mengingat masyarakat adalah pihak yang tidak memperoleh keuntungan
langsung dari aktivitas industri, terutama masyarakat garis bawah yang
secara modal dan kesempatan juga tidak memiliki akses terhadap
aktivitas industri.
Dalam konsep yang luas Tanggung Jawab Sosial suatu perusahaan
pada hakekatnya mencakup kepatuhan perusahaan kepada Hak Azasi
Manusia, perburuhan, perlindungan konsumen, dan lingkungan hidup.
Dalam pengertian yang sempit yaitu pembangunan kesejahteraan
masyarakat sekitar perusahaan berada. Sebenarnya jika mengacu kepada
tanggung jawab sosial perusahaan dalam arti luas berarti pasal kedua
undang-undang tersebut tadi menekankan lagi perlunya perusahaan
mematuhi undang-undang yang melindungi masyarakat, antara lain,
perlindungan hak azasi manusia, lingkungan hidup, pekerja, dan
konsumen. Namun yang ditunggu oleh masyarakat dan pengusaha adalah
bagaimana perusahaan ikut mensejahterakan masyarakat sekitarnya.
Berbagai

perusahaan

selama

ini

telah

menjalankan

community

development dalam bentuk pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan,
prasarana jalan, beasiswa, dan bimbingan kepada usaha kecil.8
Kepedulian yang dilakukan suatu perusahaan berupa Tanggung
jawab sosial usaha merupakan salah satu kewajiban yang harus
8

Erman R. Konsep dan perkembangan pemikiran tentang tanggung jawab perusahaan,
(Jurnal hukum), Vol. 15, No. 2, April 2008, hlm. 180.

6

dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana disebutkan dalam UndangUndang industri dan perseroan Nomor 40 Tahun 2007 bab V tentang
tanggung jawab sosial dan lingkungan pasal 74 ayat 1 bahwa:
Industri atau Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di
bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan
tanggung jawab sosial dan lingkungan.9
Konsep Ekonomi

Islam

tentang Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan yang Islami ini merujuk pada praktik bisnis

yang

memiliki tanggung jawab etis secara Islami sehingga dapat memecahkan
masalah yang timbul dari suatu
mengantarkan
Islam

memiliki

kebahagiaan
pedoman

kegiatan

ekonomi

sekaligus

dan kemashlahatan bagi seluruh umat.
dalam

mengarahkan

umatnya

untuk

melaksanakan amalan. Pedoman tersebut adalah al-Qur„a<n dan asSunnah. Sebagai sumber ajaran Islam, setidaknya dapat menawarkan
nilai- nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam
bisnis

disesuaikan

dengan

perkembangan

zaman

dan

mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu.10
Semua itu tidak terlepas dari agama yang mengaturnya yaitu
agama Islam karena merupakan agama yang sempurna (komprehensif)
yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlaq dan

9

Khusnul Fauziah, Prabowo Yudho J., Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial
Perbankan Syariah Di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks, (Jurnal Dinamika
Akuntansi), Vol. 5, No. 1, Maret 2013, hlm. 12-20.
10
Muhammad, Etika Bisnis Islami (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hlm. 7.

7

mu’amalah.11 Ajaran islam yang termuat dalam kitab Al-Qur’an, yang di
turunkan oleh Allah Swt, dan Al-Hadist yang berasal dari nabi Muhammad
Saw yang berguna Untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia,
sebagai petunjuk bagi manusia dalam mencakup kehidupan yang bahagia
di dunia dan akherat. Demikian kedudukan agama islam dalam kehidupan
manusia.12
Seperti yang di jelaskan dalam al-qur’an al kariim dalam Surat alQashas [28] ayat 77:

وَٱﺑۡﺘَﻎِ ﻓِﯿﻤَﺎٓ ءَاﺗَىٰﻚَ ٱﻟﻠﱠﮫُ ٱﻟﺪﱠارَ ٱﻟۡٓﺄﺧِﺮَةَۖ وَﻟَﺎ ﺗَﻨﺲَ ﻧَﺼِﯿﺒَﻚَ ﻣِﻦَ ٱﻟﺪﱡﻧۡﯿَﺎۖ وََأﺣۡﺴِﻦ َﻛﻤَٓﺎ
٧٧ ﻦ
َ ﺤﺐﱡ ٱﻟۡ ُﻤﻔۡﺴِﺪِﯾ
ِ ض إِنﱠ ٱﻟﻠﱠ َﮫ ﻟَﺎ ُﯾ
ِۖ ۡﻚ وَﻟَﺎ ﺗَﺒۡﻎِ ٱﻟۡ َﻔﺴَﺎ َد ﻓِﻲ ٱﻟَۡﺄر
َۖ َۡأﺣۡﺴَﻦَ ٱﻟﻠﱠ ُﮫ إِﻟَﯿ
Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah
kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada
orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan
janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.13

Selanjutnya dalam surat al-hud [ 7] ayat 96 :

ﺴﻤَٓﺎ ِء
وَﻟَﻮۡ أَنﱠ َأھۡﻞَ ٱﻟۡﻘُﺮَىٰٓ ءَاﻣَﻨُﻮاْ وَٱﺗﱠﻘَﻮۡاْ ﻟَﻔَﺘَﺤۡﻨَﺎ ﻋََﻠﯿۡﮭِﻢ ﺑَ َﺮﻛَٰﺖ ﱢﻣﻦَ ٱﻟ ﱠ
٩٦ ن
َ ض وََٰﻟﻜِﻦ ﻛَﺬﱠﺑُﻮاْ ﻓَﺄَﺧَﺬۡ َٰﻧﮭُﻢ ِﺑﻤَﺎ ﻛَﺎﻧُﻮاْ َﯾﻜۡﺴِﺒُﻮ
ِ ۡوَٱﻟۡﺄَر
Artinya: Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa,
pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan
bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa
mereka disebabkan perbuatannya
11
12

DR. Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah, (jakarta: kencana prenadamedia group, 2012), hlm. 5

Drs. Imam syafe’i, M.Ag. pendidikan agama islam berbasis karakter di perguruan
tinggi, (jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012, edisi kedua), hlm. 39-40.
13
Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid Dan Terjemahnya, op.,cit. hlm. 394.
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Banyak perusahaan yang memproduksi macam-macam barang dan
jasa, perusahaan industri air minum kemasan merupakan salah satu yang
memproduksi barang dengan memanfaatkan sumber daya alam berupa air
untuk menghasilkan nilai jual di masyarakat, agar mendapatkan
keuntungan dari hasil produksi. Dalam hal ini perusahaan juga memiliki
tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang merupakan dampak dari
adanya perusahaan yang berdiri di tengah-tengah mereka (masyarakat).
Agar mampu sedikit banyak mensejahterakan masyarakat yang kurang
mampu supaya meningkatkan taraf hidup.
Berikut adalah sebagian data data mata pencaharian pokok
masyarakat di Desa Talang Way Sulan:
Tabel 1.1
Data rata-rata mata pencaharian pokok masyarakat Desa Talang Way
Sulan
Jenis Pekerjaan
petani

Laki-Laki

Perempuan

243 orang

163 orang

37 orang

37 orang

4 orang

6 orang

Pedagang keliling

19 orang

9 orang

Pengusaha kecil dan menengah

27orang

10 orang

peternak

4 orang

-

Buruh di perusahaan

19 orang

2 orang

Pegawai negeri sipil

8 orang

5 orang

Buruh tani
Pengrajin industri rumah tangga

Sumber: profil desa talang way sulan 2014.
Tabel diatas menjelaskan data mata pencaharian masyarakat Desa
Talang Way Sulan yang rata-rata berprofesi sebagai petani padi, karena
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memang luas lahan pertanian yang tersedia. Data diatas hanya
menampilkan beberapa profesi yang ditekuni masyarakat, karena melihat
kondisi masyarakat yang rata-rata75% bertani. Sedangkan 25% lainya
berprofesi sebagai wirausaha dan pegawai pemerintah. Buruh perusahaan
yang hanya 2,5% dari keseluruhan masyarakat dalam usia kerja yang ada.
Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, dalam merespon
pembangunan yang sedang berjalan dengan tujuan untuk lebih
mensejahterakan masyarakat. Perusahaan memberikan sumbangsihnya
sebagai pihak swasta dengan cara melaksanakan program tanggung jawab
sosial perusahaan sebagaimana yang telah tercantum Undang-Undang
Dasar. perusahaan yang melakukan kegiatan tanggung jawab sosial
perusahaan hanya sekedar memberikan sumbangsih tanpa memperhatikan
dampak baik dan buruknya serta tidak berkesinambungan dalam
pelaksanaanya. Untuk tujuannya sebagai peningkatan taraf kehidupan
masyarakat yang ada di sekitar perusahaan berdiri. Hakekatnya kegiatan
tanggung jawab sosial perusahaan lebih merupakan suatu komitmen
bersama yang berkelanjutan dan terus menerus demi dampak hasil yang di
inginkan berupa kesejahteraan.
Dalam hal ini perusahaan industri air minum kemasan yang
merupakan jenis perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan
mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.
Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan
studi pada CV Al-Mai’ro desa talang way sulan, Lampung selatan yang
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merupakan salah satu perusahaan air minum kemasan di indonesia yang
melaksakan program tanggung jawab sosial perusahaan. kemudian penulis
coba diskripsikan dalam skripsi yang berjudul: “ANALISIS PENGARUH
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN GUNA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM”.

D. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, adapun yang
menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:
1. Apakah terdapat pengaruh pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial
yang dilakukan perusahaan Air minum kemasan Al-Mai’ro terhadap
kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimanakah implementasi pelaksanaan kegiatan tanggung jawab
sosial perusahaan Air minum kemasan Al-Mai’ro untuk kesejahteraan
masyarakat ditinjau dari pandangan Ekonomi Islam?
E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pelaksanaan tanggung
jawab sosial pada perusahaan

Air Minum Kemasan Al-Mai’ro

terdapat kesejahteraan masyarakat.
b. Untuk mengetahui pandangan ekonomi islam dalam pelaksanaan
tanggung jawab sosial perusahaan Air Minum Kemasan Al-Mai’ro.
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F. Manfaat Penelitian
Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang
diharapkan dapat memberi manfaat bagi penelitian maupun pihak lain
yang membutuhkan.
Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut:
a. Bagi mahasiswa
Dapat menjadi tambahan wawasan dalam hal keilmuan tentang
pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kesejahteraan
masyarakat.
b. Bagi peneliti selanjutnya
Memberi manfaat untuk memperluas gambaran dalam penulisan
skripsi. Bisa menjadi studi pembanding maupun penunjang dalam
penelitian mereka selanjutnya.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Definisi Tanggung Jawab Sosial
Secara konseptual, banyak pengertian tentang tanggung jawab
sosial perusahaan. Menurut hendrik tanggung jawab sosial adalah
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komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam
pengembangan ekonomi yang berekelanjutan dengan memperhatikan
tanggung jawab yang dilakukan dan menitik beratkan pada keseimbangan
antar perhatian terhadap aspek ekonomis, social, dan lingkungan.14
Menurut Gunawan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah
komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup serta ligkungan yang
bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, maupun
masyarakat pada umumnya.15
Menurut Mu’man Nuryana, tanggung jawab sosial perusahaan
adalah

sebuah

pendekatan

dimana

perusahaan

mengintegrasikan

kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dalam interaksi mereka
dengan pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip
kesukarelaan dan kemitraan.
Famer dan Hogue menekankan bahwa tanggung jawab sosial
adalah komitmen perusahaan untuk mampu memberikan apa yang
masyarakat inginkan. Jadi perusahaan tidak hanya dapat menyediakan
barang saja, tetapi juga membantu memecahkan masalah-masalah seputar
masyarkat.

14
Hendrik Budi Untung, corporate social responsibility, cetakan pertama, (Jakarta, Sinar
Grafika, 2008), hlm 1.
15
Gunawan Wijaja dan Yeni Ardi Pratama, resiko hukum dan bisnis perusahaan tanpa
CSR, (Jakarta, forum sahabat, 2008), hlm 3.
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Sedangkan menurut Busyra Azheri tanggung jawab sosial adalah
sebagai komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajiban yang di
dasarkan keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan
memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan pemegang saham
dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitasnya yang
berlandaskan pada hukum yang berlaku.16
Dari beberapa definisi yang telah di utarakan para ahli ekonomi di
atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa tanggun jawab sosial yang
di lakukann perusahaan merupakan kemitmen perusahaan untuk
menciptakan kesejahteraan di wilayah kerja perusahaan tersebut dengan
mengakomodir kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Menurut undang-undang yang berlaku, perusahaan dianggap ada
jika kegiatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan terus- menerus dan
terang-terangan, terhadap pihak ketiga, dengan maksud untuk mendapat
keuntungan di dalam wujud sebuah badan usaha atau wajib untuk
memiliki suatu bentuk usaha.

B. Sejarah Tanggung Jawab Sosial (CSR)
Bibit tanggung jawab sosial berawal dari semangat filantropik
(kedermawanan) perusahaan namun karena adanya tekanan yang kuat
dari masyarakat,
16

terutama di tengah masyarakat

Gunawan wijaja, Ibid, hlm 28.

yang kritis seperti
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masyarakat Eropa, tanggung jawab sosial menjadi seperti social license to
operation bagi sebuah perusahaan. Tanggung jawab sosial mengandung
pengertian yang lebih luas daripada sekedar menyisihkan dana untuk
kegiatan sosial. Awalnya tanggung jawab sosial memang lebih banyak
diwujudkan dalam bentuk karitas dan filantropi perusahaan. Kini mulai
ada upaya untuk mendorong agar tanggung jawab sosial bergeser dari
filantropi

menjadi

rekonsiliasi

dengan

corporate

citizenship

yang berarti

terdapat

ketertiban sosial dan lebih memberikan kontribusi

kepada masyarakat.
Dilihat dari asal katanya, tanggung jawab sosial berasal dari
literatur etika bisnis di Amerika Serikat. dikenal sebagai corporate
social

responsibility atau social responsibility of corporation. Kata

corporation atau perusahaan telah dipakai dalam bahasa Indonesia yang
diartikan sebagai perusahaan. Dilihat dari asal katanya, ”perusahaan”
berasal dari bahasa

Latin

Dalam

perusahaan

sejarah

”corpus/

merupakan suatu badan hukum

corpora”

yang

berarti badan.

dijelaskan bahwa perusahaan itu
yang

didirikan

untuk

melayani

kepentingan umum (not for profit), namun dalam perkembangannya justru
menumpuk keuntungan (for profit).17
Konsep

tanggung jawab sosial

sendiri

sebenarnya bukanlah

baru sama sekali, dan pengertiannya tidaklah statis. Tanggung jawab
17

Priyanto Susiloadi, Implementasi Corporate Social Responsibility Untuk Mendukung
Pembangunan Berkelanjutan, (23 September 2008), Volume 4, Nomor 2Halaman: 123 – 124.
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sosial perusahaan pertama
akademik

sejak

Howard

kali muncul

dalam diskursus

resmi

R Bowen menerbitkan bukunya berjudul

Social Responsibilitity of the Businessman pada tahun 1953. Ide dasar
tanggung jawab sosial perusahaan yang dikemukakan Bowen mengacu
pada kewajiban pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya sejalan dengan
nilai-nilai dan tujuan yang hendak dicapai masyarakat di tempat
perusahaannya

beroperasi.

Ia menggunakan istilah sejalan dalam

konteks itu untuk meyakinkan dunia usaha tentang perlunya mereka
memiliki

visi yang melampaui kinerja finansial perusahaan. Ia

mengemukakan prinsip- prinsip tanggung jawab sosial perusahaan.
Prinsip-prinsip yang dikemukakannya mendapat pengakuan publik dan
akademisi

sehingga Howard R Bowen dinobatkan sebagai ”Bapak

tanggung jawab sosial”.
Konsep tanggung jawab sosial muncul sebagai akibat dari adanya
ketidak percayaan masyarakat terhadap korporasi atau entitas industri.
Masyarakat menganggap korporasi sebagai pihak yang selalu mengeruk
keuntungan

tanpa

memperdulikan

kondisi

masyarakat

maupun

lingkungan. Tanggung jawab sosial yang kini sudah mulai banyak di
praktekan di berbagai macam perusahan, mengalami evolusi dan
methamorfosis dalam rentang waktu yang cukup lama. Konsep ini tidak
lahir begitu saja, akan tetapi melawati berbagai macam tahapan terlebih
dahulu. Konsep tanggung jawab sosial yang di kenal saat ini baru di kenal
pada awal tahun 1970-an, namun konsep tanggung jawab sosial yang
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sudah dikemukakan oleh Horward R. Bowen pada tahun 1953, yang
merumuskan konsep tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh pelaku
bisnis, sebagai kelanjutan dari perwujudan kegiatan derma yang di lakukan
perusahaan, sebagai wujud kecintaan manusia terhadap sesama manusia
yang banyak di lakukan para pengusaha ternama pada akhir abad
kesembilan belas sampai periode tahun 1930.18
Tanggung jawab sosial merupakan konsep yang terus berkembang.
Ia belum memiliki sebuah definisi standar maupun seprangkat kriteria
spesifik yang di akui secara penuh oleh pihak-pihak yang terlibat di
dalamnya. Tanggun jawab sosial di terapkan pada perusahaan-perusahaan
yang beroprasi dalam konteks ekonomi global, nasional maupun lokal.
Komitmen dan aktivitas tanggung jawab perusahaan pada intinya merujuk
pada aspek-aspek perilaku perusahaan, termasuk kebijakan dan program
perusahaan dua elemen kunci :
a. Good Corporate Responsibility: etika bisnis, manajemen
sumber daya manusia, jaminan social bagi pegawai, serta
kesehatan dan keselamatan kerja.
b. Good

Corporate

Responsibility:

pelestarian

lingkungan,

pembangunan masyarakat, pelindung hak asasi manusia,
pelindung

konsumen,

relasi

dengan

pemasok,

dan

penghormatan terhadap hak-hak pemangku lainnya.

18

Dwi Kartini, corporate social responsibility, tranformasi konsep sustainability
manajemen dan implementasi di indonesia, (Bandung, Rafika Aditama, 2009), hlm 5.
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Dengan demikian, prilaku atau cara perusahaan memperhatikan
dan melibatkan shareholder lainnya adalah konsep utama tanggung jawab
sosial. Kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan-peraturan
yang menyangkut aspek ekonomi, lingkungn dan sosial biasa di jadikan
indikator dan perangkat formal dalam mengukur kinerja tanggung jawab
sosial suatu perusahaan. Namun, tanggun jawab sosial sering kali
dimaknai sebagai komitmen dan kegiatan-kegiatan sektor swasta yang
lebih dari sekedar kepatuhan terhadap hukum.19
C. Jenis-Jenis Tanggung Jawab Sosial (CSR)
berikut ini adalah jenis-jenis tanggung jawab sosial yang dilakukan
banyak perusahaan:
a. Tanggung Jawab Sosial Pendidikan
Sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa, pendidikan tidak
bisa di abaikan oleh perusahaan dalam menerapkan tanggung jawab
sosialnya. Maka tidak mengherankan pendidikan adalah bidang yang tidak
terlewatkan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilakukan
perusahaan.20
b. Tanggung Jawab Sosial Kesehatan
Peningkatan kesehatan suatu penduduk adalah salah satu target
perusahaan. Dengan demikian, program-program tanggung jawab sosial

19

Edi Suharto, CSR dan COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan di era globalisasi, (
Bandung, Alfabembawa dampajkta, 2010), hlm 3-4.
20
Edi Suharto, ibid,.hlm 137-138.
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yang di lakukan sebaiknya tidak meninggalkan programnya dibidang
kesehatan bila dilakukan dengan cara, disesuaikan dengan kebutuhan dan
apa yang semestinya dilakukan didaerah setempat.
c. Tanggung Jawab Sosial Ekonomi
Peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi
menjadi perhatian penting setiap pemangku kebijakan tanggung jawab
sosial yang di lakukan nya. Peningkatan pendapatan ekonomi bisa
diterapkan dengan mengembangkan lembaga keuangan mikro, bantuan
modal kepada pengusaha-pengusaha kecil dan pemberdayaan petani.

D. Dampak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Bagi Lingkungan
Terdapat tiga prinsip tanggung jawab sosial, yakni sustainability,
accountablity, dan tansparancy. Prinsip pertama yaitu sustainability
berkaitan dengan bagaimana perusahaan dapat melakukan sebuah kegiatan
dengan memperhitungkan keberlanjutan dimasa depan. Accountability
merupakan bentuk upaya perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap
yang telah dilakukan perusahaan. Prinsip akuntabilitas digunakan ketika
kegiatan perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan
eksternal. Sedangkan transparancy merupakan upaya perusahaan untuk
bersikap terbuka dan transparan dalam melaporkan aktivitas perusahaan
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dan dampaknya terhadap lingkungan eksternal. Dan sebagai dari
lingkungan eksternal merupaka masyarakat di sekitar perusahaan.
Masyarakat adalah pihak yang paling merasakan dampak produksi suatu
usaha, baik dampak positif maupun negatif, dampak ini dapat terjadi
dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan.21
a. Dampak Ekonomi
Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh beroprasinya perusahaan
akan mempengaruhi para pemangku kepentingan dan sistem ekonomi
baik lokal, nasional maupun dalam cakupan yang lebih luas.
Global reporting initiative (GRI) mengelompokan adanya dua jenis
dampak ekonomi yaitu secara langsung dan tidak langsung.
GRI

mengidentifikasi

perubahan

potensi

mempengaruhi

dampak

produksi

kesejahteraan

ekonomi

kegiatan
komunitas

langsung

ekonomi,
atau

para

sebagai

yang

dapat

pemangku

kepentingan, dan prospek pembangunan dalam jangka panjang.
Sedangkan yang di maksud dampak ekonomi tidak langsung adalah
konsekuensi tambahan yang muncul akibat pengaruh langsung
transaksi keuangan dan aliran uang antara organisasi dan para
stakeholders.
b. Dampak Sosial
GRI membagi dampak sosial kedalam empat kategori, yakni:
1) Hak Asasi Manusia (human rights)
21

Putri Puspita Rini, analisis relevansi dan dampak pelaksanaan program corporate
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2) Tenaga kerja (labour)
3) Masyarakat (society)
4) Tanggung jawab atas produk (product responsibility)
c. Dampak Lingkungan
GRI menjabarkan dampak oprasi perusahaan terhadap lingkungan
kedalam tiga struktur dampak, yaitu dampak yang di sebabkan oleh
pemakaian input produksi, dampak yang diakibatkan oleh output
produksi, serta modus dampak terhadap lingkungan yang di akibatkan
oleh perusahaan energi, air dan mineral merupakan tiga input standar
yang banyak di gunakan oleh berbagai jenis perusahaan.

E. Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Dalam Pandangan
Ekonomi Islam
Era globalisasi dan persaingan bebas membawa dampak pada
perubahan orientasi perusahaan atau organisasi bisnis. Organisasi bisnis
yang pada awalnya bersifat tertutup atau hanya memberikan layanan
kepada pihak internal perusahaan, maka di era belakangan ini orientasi
tersebut mengalami perubahan, yaitu perusahaan atau organisasi bisnis
mulai berfikir dan bertindak untuk pihak internal dan exsternal, dan
belakangaan ini banyak organisasi bisnis yang mulai memperhatikan peran
sosialnya terhadap kondisi lingkungan nya. Peran dan tanggung jawab
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sosial perusahaan dewasa ini merupakan bagian penting yang tidak dapat
diabaikan
Di dunia modern, etika dan tanggung jawab sosial bisnis
merupakan pokok bahasan yang serius dalam diskusi-diskusi bisnis
kontemporer tentang perencana’an-perencana’an kebijakan, manajemen
proses, bahkan dilakukan pula oleh pemerintah! Secara umum dipahami,
bahwa etika bisnis merupakan penerapan nilai-nila atau standar-standar
moral

dalam

kebijakan,

pelembagaan

dan

prilaku

bisnis

yang

penerapannya akan dapat meningkatkan profitatilitas jangka panjang dan
good will yang di peroleh dari citra positif dari bisnis yang dijalankan.
Tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen
bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi
berkelanjutan, melalui kerja sama bagi para karyawan serta perwakilan
mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum
untuk meningkatkan dan mensejahterakan kualitas hidup dengan cara yang
bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.
Tanggung jawab sosial perusahaan dalam pandangan Islam
merupakan konsekuensi intern dari ajaran islam itu sendiri. Tujuan dari
syariat Islam (maqhosid asy-syariah) adalah maslahah sehingga bisnis
adalah upaya untuk mencipatakan maslahah, bukan sekedar mencari
keuntungan. Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia
sekaligus strategi karena bukan sekedar di perbolehkan di dalam Islam,
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melainkan justru di perintah oleh Allah dan Al-Quran. Sebagi mana yang
di jelaskan dalam Al-Quran:

َ۞ﯾَٰٓﺄَ ﱡﯾﮭَﺎ ٱﻟﱠﺬِﯾﻦَ ءَاﻣَﻨُﻮٓاْ إِنﱠ ﻛَﺜِﯿﺮا ﻣﱢﻦَ ٱﻟۡﺄَﺣۡﺒَﺎرِ وَٱﻟﺮﱡھۡﺒَﺎنِ ﻟَﯿَﺄۡﻛُﻠُﻮنَ أَﻣۡ َٰﻮل
ﺼﺪﱡونَ ﻋَﻦ ﺳَﺒِﯿﻞِ ٱﻟﻠﱠﮫِۗ وَٱﱠﻟﺬِﯾﻦَ َﯾﻜۡﻨِﺰُونَ ٱﻟﺬﱠ َھﺐَ وَٱﻟۡﻔِﻀﱠﺔَ وَﻟَﺎ
ُ َﻄﻞِ وَﯾ
ِ َٰٱﻟﻨﱠﺎسِ ﺑِﭑﻟۡﺒ
٣٤ ﯾُﻨﻔِﻘُﻮ َﻧﮭَﺎ ﻓِﻲ ﺳَﺒِﯿﻞِ ٱﻟﻠﱠ ِﮫ ﻓَ َﺒﺸﱢﺮۡھُﻢ ِﺑﻌَﺬَابٍ أَﻟِﯿﻢ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar
dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar
memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi
(manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan
perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah
kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (surat
At-Taubah: 34)
Agar perusahaan dan masyarakat tetap bertahan dalam jangka
panjang. Jika tanggung jawab sosial tidak di lakukan maka akan terdapat
lebih banyak biaya yang harus di tanggung perusahaan. Sebaliknya jika
perusahaan melakukan tanggung jawab sosial dengan baik dan aktif
bekerja keras mengimbangi dari semua hak-hak dari para stakeholders
berdasarkan kewajaran, martabat, dan keadilan, dan memastikan distribusi
kekayaan yang adil, akan benar-benar bermanfaat bagi perusahaan dalam
jangka panjang. Seperti meningkatnya kepuasan, menciptakan lingkungan
kerja yang aktif dan sehat, mengurangi stres karyawan dan meningkatkan
moral, meningkatkan produktifitas, dan juga meningkatkan dstribusi
kekayaan di dalam masyarakat. Tujuan keadilan sosio ekonomi dan
distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata merupakan bagian yang
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tak terpisahkan dari falsafah moral islam dan didasarkan pada komitmenya
yang pastiterhadap persaudaraan dan kemanusiaan.22
Menurut muhamad dzakar, tanggung jawab sosial dalam islam
secara rinci harus memenuhi beberapa unsur yang menjadikan ruh
sehingga dapat membedakan tanggung jawab sosial yang islami secara
universal yaitu:

a. Al-Adl
Di antara pesan-pesan al-Quran (sebagai sumber hukum
Islam) adalah penegakan keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab
‘Adl yang secara harfiyah bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa
Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak
memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya. Dengan
demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat
sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu,
kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia
tidak akan berlaku sewenag-wenang.
Dalam Al-Quran dijelaskan disalah satu ayatnya yaitu:

ۡﺷﮭَﺪَٓاءَ ﺑِﭑﻟۡ ِﻘﺴۡﻂِۖ وَﻟَﺎ َﯾﺠۡ ِﺮﻣَﱠﻨﻜُﻢ
ُ ِﯾَٰٓﺄَ ﱡﯾﮭَﺎ ٱﱠﻟﺬِﯾﻦَ ءَاﻣَﻨُﻮاْ ﻛُﻮﻧُﻮاْ ﻗَ ﱠٰﻮﻣِﯿﻦَ ﻟِﻠﱠﮫ
ن
ﺷَ ٔﻨََﺎنُ َﻗﻮۡمٍ ﻋَﻠَﻰٰٓ أَﻟﱠﺎ َﺗﻌۡﺪِﻟُﻮاْۚ ٱﻋۡﺪِﻟُﻮاْ ُھﻮَ َأﻗۡ َﺮبُ ﻟِﻠﺘﱠﻘۡﻮَىٰۖ وَٱﺗﱠﻘُﻮاْ ٱﻟﻠﱠﮫَۚ ِإ ﱠ
٨ن
َ ٱﻟﻠﱠ َﮫ ﺧَﺒِﯿﺮُۢ ِﺑﻤَﺎ َﺗﻌۡﻤَﻠُﻮ
22
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah,
menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu
terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.
Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan
Kata al-‘Adl menunjuk kepada makna sama, yang memberi
kesan adanya beberapa pihak. Kata al-Qisth menunjuk kepada
makna bagian yang wajar dan patut. Sementara kata al-Mizan
menunjuk kepada makna alat untuk menimbang yang berarti
keadilan.

Ketiganya, sekalipun berbeda bentuknya namun

memiliki semangat yang sama yakni perintah kepada manusia
untuk berlaku adil.23

b. Al-Ihsan
Berbuat kebaikan atau kebenaran adalah melaksanakan
perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang
lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan
tersebut, atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan
melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah Allah melihat.
Melihat bahwa kebaikan lebih penting kehadianya dari pada keadilan
dalam

kehidupan sosial. Jika keadilan dapat menyelamatkan

lingkungan sosial dari tindakan-tindakan yang tidak diingingkan dan
23
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kegetiran hidup, kebaikan justru membuat kehidupan kehidupan sosial
ini menjadi manis dan indah.24

Menurut Al—Ghazali, terdapat 2 bentuk kebajikan:
1. Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus
memberikanya, dengan mengambil keuntungan yang sesedikit
mungkin. Jika sang pemberi melupakan keuntunganya, maka
hal tersebut akan lebih baik baginya.
2. Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih
baik

baginya

untuk

kehilangan

sedikit

uang

dengan

membayarnya lebih dari harga sebenarnya. Tindakan seperti ini
akan memberikan akibat yang mulia, dan tindakan yang
sebaliknya akan cenderung memberikan hasil yang juga
berlawanan. Bukan suatu hal yang patut di puji untuk
membayar orang kaya lebih dari apa yang seharunya diterima
manakala ia dikenal sebagai orang yang suka mencari
keuntungan yang tinggi.25
c. Manfaat
Secara

sederhana,

mashlahat

bisa

diartikan

dengan

mengambil manfaat dan menolak kemudaratan atau sesuatu yang
mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna Apabila
24
25
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26

kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip hukum, maka hukum harus
memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi si- pemakai hukum.
Dalam konteks hukum Islam dan pembinaannya, teori
mashlahat menduduki peranan penting, bahkan menurut para pakar
hukum Islam, semisal asy-Syathibi, mashlahah (kebaikan dan
kesejahteraan

manusia)

dipandang

sebagai

tujuan

akhir

dari

pensyariatan hukum-hukum Islam.
Dalam rangka memperhatikan kemaslahatan inilah, dalam
sejarah pembentukan hukum Islam, suatu kasus bisa saja berubah
ketentuan hukumnya apabila ‘illat-nya (mashlahat atau madarat) telah
hilang. Begitu juga sesuatu yang pada dasarnya boleh (tidak
dilarang), tapi dalam waktu atau kondisi tertentu bisa saja ditetapkan
hukumnya terlarang (haram) apabila mendatangkan kemudaratan
seperti memperjual belikan senjata.
Tidak diragukan, untuk tujuan memelihara kemaslahatan ini
juga, kenapa sejumlah ijtihad Umar bin al-Khattab, di bidang ekonomi,
bukan saja kontroversial dengan pendapat para sahabat Nabi di
masanya, bahkan berbeda dengan praktik yang berlaku di zaman
Rasulullah saw. Salah satu di antara ijtihad Umar yang kontroversial itu
ialah tentang muallaf yang tidak mendapat bagian dari pembagian
zakat.26
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d. Amanah
Amanah merupakan lawan kata dari khianat. Amanah
berasal dari bahasa Arab, amuna, ya’munu, amanah, artinya
dipercaya, jujur, lurus, setia. Dari akar kata yang sama terbetuk kata
amina, ya’manu, amnan, artinya aman, sentosa. Kata iman juga
berasal dari akar kata yang sama dengan amanah, yaitu A>mana,
yu’minu, I>maan.

Dalam tataran kehidupan praktis, tiga kata ini

(amanah, iman, dan aman) memiliki hubungan yang erat. Salah satu
pembuktian iman adalah amanah, sifat amanah akan mengantarkan
pada keamanan, dan keamanan akan semakin mantap jika berangkat
dari sifat amanah yang didasari keimanan.
Dalam dunia bisnis, amanah memegang peranan penting dalam
pengembangan berbagai bidang usaha. Kemaslahatan dalam bentuk
keseimbangan (untung rugi, plus minus, harapan dan resiko,
kewajiban dan hak, dan lain sebagainya) dalam hidup bermasyarakat
akan terealisir jika muamalah (interaksi dan transaksi) antar sesama
dilakukan dengan penuh amanah dan saling percaya.27
Ada beberapa prinsip etika bisnis islam yang bisa kita gunakan
yaitu sebagai berikut:
a. Prinsip Kesatuan
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Alam semesta, termasuk manusia, adalah milik Allah SWT,
yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhlukmakhluk-NYA. Konsep tauhid atau keesaan berarti Allah sebagai
tuhan yang maha esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku
manusia sebagai khilafah, untuk memberikan manfaat pada individu
tanpa mengorbankan hak-hak individu lainya.
Masudul Alam Choudhury dalam pemaparanya mengenai
endegeneity of ethics in islamic socio-scientific order menyatakan
bahwa Ibnu Arabi dan para filsuf atomism dari asharites meyakini
bahwa mencermati keberaturan segala sesuatu di alam semesta ini
berarti dapat menembus esensi dari keesaan tuhan.
Hal ini berarti pranata sosial, politik, agama, moral, dan hukum
yang mengikat masyarakat berikut perangkat institutionanya disusun
sedemikian rupa dalam sebuah unit bersistem terpadu untuk
mengarahkan setiap individu manusia, sehingga mereka dapat secara
baik melaksanakan, mengontrol, serta mengawasi aturan-aturan
tersebut. Berlakunya aturan-aturan ini selanjutnya akan membentuk
ethical organizational climate tersendiri pada ekosistem individu
dalam melakukan aktivitas ekonomi. Aturan-aturan itu sendiri
bersumber pada kerangka konseptual masyrakat dalam hubungan
vertikal dengan kekuatan tertinggi (Allah SWT). Dan hubungan
horizontal dengan kehidupan sesama manusia dan alam semesta secara
keseluruhan untuk menuju tujuan akhir yang sama. Semua manusia
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tergantung pada Allah, semakin ketat ketergantungan manusia kepada
Allah, maka akan semakin di cintai-NYA.
Individu-individu memiliki kesamaan dalam harga dirinya
sebagai manusia. Diskriminasi tidak bisa di terapkan atau dituntut
hanya berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin,
atau umur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomik setiap
individu disesuaikan dengan kapabilitas dan kapasitas yang dimiliki
dan singkronisasi pada setiap peranan normatif masing-masing dalam
struktur sosial. Berdasarkan hal ini-lah, beberapa perbedaan peranan
muncul antara orang-orang dewasa. Dan orang jompo atau remaja, di
pihak lain, atau antara laki laki dan perempuan.
Kapan saja ada perbedaan-perbedaan seperti ini, maka hak-hak
dan kewajiban-kewajiban mereka harus diukur sedemikian rupa
sehingga tercipta keseimbangan. Islam tidak mengakui adanya kelaskelas sosio ekonomis sebagai sesuatu yang bertentangan dengan
prinsip persamaan maupun yang bertentangan dengan prinsip
persaudaraan (ukhuwwah). Karena mematuhi ajaran-ajaran Islam
dalam semua aspeknya, dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan
ridho Allah.28
b. Prinsip Keseimbangan
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Dalam

beraktivitas

didunia

kerja

dan

bisnis,

Islam

mengharukan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang
tidak disukai. Pengertian adil dalam islam diarahkan agar hak orang
lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan
Rosulnya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang.
Semua hak-hak tersebut harus di tempatkan sebagaimana mestinya
(sesuai dengan aturan syari’ah). Tidak mengakomodir salah satu hak di
atas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kedzaliman,
karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.29
Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan
seimbang dalam berbuat kebajikan.dan bahkan berlaku seimbang harus
didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan
adil yang paling mendasar adalah menentukan mutu (kualitas) dan
ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan. Allah SWT
berfirman:

ْ وََأﻗِﯿﻤُﻮا٨ ِ أَﻟﱠﺎ ﺗَﻄۡﻐَﻮۡاْ ﻓِﻲ ٱﻟۡﻤِﯿﺰَان٧ َﺿﻊَ ٱﻟۡﻤِﯿﺰَان
َ َﺴﻤَﺎٓءَ َرﻓَ َﻌﮭَﺎ وَو
وَٱﻟ ﱠ
٩ن
َ ﻂ وَﻟَﺎ ُﺗﺨۡﺴِﺮُواْ ٱﻟۡﻤِﯿﺰَا
ِ ۡٱﻟۡﻮَزۡنَ ﺑِﭑﻟۡ ِﻘﺴ
Artinya: 7. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan
neraca (keadilan)8. Supaya kamu jangan melampaui batas tentang
neraca itu9. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan
janganlah kamu mengurangi neraca itu (Q.S Ar-Rahmaan: 152).

c. Prinsip Kebenaran : Kebajikan Dan Kejujuran
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Fenomena kehidupan saat ini secara nasional memperlihatkan
kejujuran seakan semakin dijauhi masyarakat. Sementara, ketidak
jujuran (kebohongan) menjadi bagian keseharian masyarakat. Hal ini
berlaku dalam dunia ekonomi. Dalam al-Quran dapat ditemukan
sejumlah ayat yang membicarakan tentang kejujuran.30
Dalam

kaitannya

dengan

kegiatan

ekonomi,

perintah

mempertahankan nilai-nilai kejujuran ditegaskan Allah dalam ayat
1-3 Surat al-Muthaffifin:

ۡ وَإِذَا ﻛَﺎﻟُﻮھُﻢ٢ َ ٱﻟﱠﺬِﯾﻦَ إِذَا ٱﻛۡﺘَﺎﻟُﻮاْ ﻋَﻠَﻰ ٱﻟﻨﱠﺎسِ ﯾَﺴۡﺘَﻮۡﻓُﻮن١ َوَﯾۡﻞ ﱢﻟﻠۡﻤُﻄَﻔﱢﻔِﯿﻦ
٣ن
َ أَو وﱠزَﻧُﻮھُﻢۡ ﯾُﺨۡﺴِﺮُو
Artinya: 1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang 2.
(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain
mereka minta dipenuhi 3. dan apabila mereka menakar atau
menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (Q. S. AlMuthaffifin)

d. Prinsip Kehendak Bebas/ Kebebasan
Konsep islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar
dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Hal ini dapat berlaku
bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif, dimana
pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak
terkecuali negara dengan otortitas penentu harga atau private sektor
dengan kegiatan monopolistik.
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Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam
segala hal, tak terkecuali dalam melakukan kontrak di pasar. Oleh
sebab itu, pasar seharusnya menjadi cerminan dari berlakunya hukum
penawaran dan permintaan yang direpresentasikan oleh harga, pasar
tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja mempermainkanya.
Bagi smith bila setiap individu diperbolehkan mengejar kepentinganya
sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah, maka ia seakan-akan
dibimbing oleh tangan yang tak tampak (the invisible hand), untuk
mencapai yang terbaik bagi masyarakat.31
e. Prinsip Tanggung Jawab (Responsibility)
Prinsip tanggung jawab begitu mendasar dalam ajaran-ajaran
islam.

Terutama

jika

dikaitkan

dengan

kebebasan

ekonomi.

Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap
orang akan di adili secara personal di hari kiamat kelak. Tidak ada satu
carapun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan
jahatnya kecuali dengan memohon ampunan Allah dan melakukan
perbuatan-perbuatan yang baik (amal-sholeh). Islam sama sekali tidak
mengenal konsep dosa warisan, (dan karena itu) tidak ada seorangpun
atas kesalahan-kesalahan orang lain.
Setiap individu memiliki hubungan langsung dengan Allah.
Tidak ada perantara sama sekali. Nabi (SAW). Hanya seorang utusan
(rosul) atau kendaraan untuk melewatkan petunjuk Allah yang di
31
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Wahyukan untuk kepentingan umat manusia. Ampunan harus diminta
langsung dari Allah. Tidak ada seorangpun memiliki otoritas untuk
meberikan keputusan atas nama-NYA. Setiap individu memiliki hak
penuh untuk berkonsultasi dengan sumber-sumber islam Al-Quran dan
Al-Hadist untuk kepentingan sendiri. Setiap orang dapat menggunakan
hak ini, karena hal ini merupakan suatu landasan untuk melaksanakan
tanggung jawabnya kepada Allah.32

F. Definisi Kesejahteraan Masyarakat
Kesejahteraan

masyarakat

adalah

suatu

kondisi

yang

memperlihatkkan tentang kehidupan masyarakat yang dapat di lihat dari
standar kehidupan masyarakat.
Kesejahteraan sosial menurut undang-undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat 1” :
“Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,
spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanaka fungsi sosialnya.

33

kebutuhan material merupakan kebutuhan materi seperti: sandang, pangan,
32
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M W.J.S. poeradarimta, pengertian kesejahteraan manusia, mizan, bandung,
1996, hlm 126.
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papan, dan kebutuhan lain yang bersifat primer, sekunder, tersier.
Adapaun spiritual merupakan kebutuhan untuk memenuhi kewajiban
beragama, serta mencari arti dan tujuan hidup.
Kesejahteraan menurut UU Ketatanegaraan menjelaskan bahwa
kesejahteraan adalah “suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang
bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik dari dalam maupun dari luar
hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung atau dapat
mempertinggi prokduktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan
sehat. 34
Kesejahteraan

masyarakat

adalah

suatu

kondisi

yang

memperlihatkan suatu keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat
dari standar kehidupan masyarakat. Standar kehidupan masyarakat dapat
dilihat melalui beberapa indikator yang telah ditentukan oleh Biro Pusat
Statistik (BPS).
Kesejahteraan sosial menurut undang-undang Nomor 11 Tahun
2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat 1: “kesejahteraan sosial
adalah kondisi terpenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga
negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga
dapat mengembangkan fungsi sosialnya.35

34
Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bab 1 ketentuan umum
pasal 1 angka 31.
35
Undang-ungang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang keesejahteraan
masyarakat.
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Adapun pengertian kesejahteraan menurut para ahli adalah sebagai
berikut:
a. Arthur Dunham
Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatankegiatan

terorganisasi

dengan

tujuan

meningkatkan

kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian kepada orang
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang
sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan atau
hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial
memberikan perhatian utama terhadap individu-individu,
kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuankesatuan penduduk yang lebih luas, pelayanan ini mencakup
pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.36
b. Walter A. Frienlander
Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem terorganisir dari
pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga sosial yang
bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompokkelompok untuk mencapai standar-standar kehidupan dan
kesehatan
perorangan

yang
dan

memuaskan,
sosial

yang

serta

hubungan-hubungan

memungkinkan

mereka

memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan

36
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Adi Fahrudin, pengantar kesejahteraan sosial, (Bandung, Rafika Adi Tama, 2012),
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kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan
keluarga maupun masyarakat.37
c. Harold L. Wilensky dan Charles N. Lebeaux
Kesejahteraan soosial adalah suatu sistem yang terorganisir
dari usaha-usaha pelayanan sosial dan lembaga-lembaga sosial,
untuk membantu individu dan kelompok dalam mencapai
tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, maksudnya agar
individu-individu dan relasi-relasi sosialnya memperoleh
kesempatan

yang seluas-luasnya untuk mengembangkan

kemampuan-kemampuan serta meningkatkan kesejahteraan
sebagai manusia sesuai dengan kebutuhan masyrarakat.38
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa
kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhi kebutuhankebutuhan dasar masyarakat baik melalui program-program yang diadakan
pemerintah maupun kebutuhan dasar yang telah terpenuhi oleh usahausaha yang dilakukan masyarakat.

G. Konsep Islam Tentang Kesejahteraan Masyarakat
Sejahtera dalam Islam berarti selamat, sentosa, aman, dan damai.
Dari pengertian ini dapat difahami bahwa masalah kesejahteraan sosial
sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi
37

Adi Fahrudin, ibid., hlm 9.
Universitas Sumatra Utara, “kesejahteraan sosial dan usaha kesejahteraan sosial”,
tersedia di http://repository.usu.ac.id, diakes pada tanggal 04 Agustus 2017.
38
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misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang dinyatakan
dalam Al-Quran:

١٠٧ ﻦ
َ َوﻣَٓﺎ أَرۡﺳَﻠۡﻨَٰﻚَ إِﻟﱠﺎ َرﺣۡﻤَﺔ ﱢﻟﻠۡﻌََٰﻠﻤِﯿ
Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam. (Q.S.Al anbiya’ 107)
Dilihat dari segi kandungan Al-Quran, terlihat bahwa seluruh
aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan
sosial, Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan
hubungan dengan sesama manusia. Kesejahteraan dalam Islam adalah
pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan
bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Ia tidak tunduk kepada
siapapun kecuali kepada Allah. Islam mengakui pandangan universal
bahwa kebebasan individu merupakan bagian dari kesejahteraan yang
sangat tinggi. Menyangkut masalah kesejahteraan individu dalam kaitanya
dengan masyarakat.
Dalam pandangan islam, masyarakat dikatakan sejahtera bila
memenuhi 2 kriteria, yaitu:
a. Terpenuhi kebutuhan pokok, setiap individu rakyat, baik
pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan.
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b. Terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal dan
kehormatan manusia.39
Kemudian ayat yang berkenaan dengan kesejahteraan adakah
sebagai berikut, namun perlu diingat bahwa luasnya definisi kesejahteraan
dan banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hal-hal tersebut,
maka pencantum ayat Al-Quran tentang kesejahteraan akan dibatasi lebih
kepada aspek ekonomi. Demikian pula ayat-ayat Al-Quran yang terkait
secara langsung dengan konsep kesejahteraan dibatasi pada usaha atau
bekerja. Dasar hukum atau ayat Al-Quran yang dipilih adalah Al-Quran
surat Al-Qashash ayat 77 Allah SWT menerangkan tentang kewajiban
manusia untuk berusaha memperoleh kesejahteraan ekonomi:

وَٱﺑۡﺘَﻎِ ﻓِﯿﻤَﺎٓ ءَاﺗَىٰﻚَ ٱﻟﻠﱠﮫُ ٱﻟﺪﱠارَ ٱﻟۡٓﺄﺧِ َﺮةَۖ وَﻟَﺎ ﺗَﻨﺲَ ﻧَﺼِﯿﺒَﻚَ ﻣِﻦَ ٱﻟﺪﱡﻧۡﯿَﺎۖ وََأﺣۡﺴِﻦ َﻛﻤَٓﺎ
٧٧ ﻦ
َ ﺤﺐﱡ ٱﻟۡ ُﻤﻔۡﺴِﺪِﯾ
ِ ﻚ وَﻟَﺎ ﺗَﺒۡﻎِ ٱﻟۡ َﻔﺴَﺎ َد ﻓِﻲ ٱﻟَۡﺄرۡضِۖ إِنﱠ ٱﻟﻠﱠ َﮫ ﻟَﺎ ُﯾ
َۖ َۡأﺣۡﺴَﻦَ ٱﻟﻠﱠ ُﮫ إِﻟَﯿ
Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada
orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan
janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Al-Qashash ayat
77)
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Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan tingkat pertumbuhan
ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia
(falah). Falah berarti terpenuhinya kebutuhan individu masyarakat dengan
tidak mengabaikan keseimbangan makro ekonomi (kepentingan sosial),
keseimbangan ekologi dan tetap memperhatikan norma-norma.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dimulai
dengan Islam, yaitu penyerahan diri seutuhnya kepada Allah SWT. Agama
Islam memberikan kemaslahatan yang besar karena dipegang oleh orang
yang amanah. Selain itu Islam juga mengajarkan tentang konsep berbagi,
membagi nikmat, membagi kebahagiaan, dan ketenangan tidak hanya
untuk individu namun untuk seluruh umat muslim. Kesejahteraan yang
sejalan dengan misi Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin, diwujudkan
melalui bekerja keras untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Pemenuhan
kebutuhan tersebut wajib dilakukan untuk meraih kesejahteraan setiap
individu (perorangan). Dalam masyarakat dan dalam suatu negara.
Begitupun kesejahteraan menurut syari’ah tidak selalu diwujudkan
hanya dalam memaksimalkan pemenuhan kebutuhan materi saja. Akan
tetapi menuntut pemenuhan aspek materi dan spiritual dengan cara yang
seimbang. Islam tidak mengakui pemisahan antara keduanya. Oleh karena
itu tujuan agama Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat
manusia. Baik didunia maupun di akherat. 40
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Islam menekankan kenyataan bahwa manusia adalah makhluk
sosial, dan karena itu dia dapat mengembangkan kepribadianya hanya
dalam masyarakat. Orang Islam diperintahkan sholat lima kali dalam
sehari tetapi juga diberitahu melaksanakan perdagangan (perniagaan)
mereka dan berdagang setelah sholat. Bagi orang yang sholat tetapi tidak
berbuat apa apa untuk nafkahnya, tidak akan dapat menumbuhkan apa-apa
untuk mengembangkan kepribadianya maupun kebikan sosialnya.
Islam bahkan lebih luas dari itu, islam mendorong umatnya untuk
dapat memperoleh penguasaan atas seluruh alam, sebab menurut AlQuran, semua sumber daya di surga dan di bumi telah diciptakan untuk
kemakmuran manusia, dari sini seseorang bisa menyimpulkan bahwa
tujuan tertinggi adalah pencapaian tujuan ekonomi dari masyrakat muslim
karena hal ini akan menjadi manifestasi terus menerus untuk digunakan.
Melalui penelitian dan pengembangan dibidang teknologi dan sumber
daya sumber daya yang diciptakan Allah SWT untuk pelayanan dan
perbaikan kemanusiaan. Membantu dalam seluruh objek dari ciptaan
mereka. Islam telah melarang untuk meminta-minta dan menghimbau
orang islam untuk mendapatkan mata pencaharian dengan bekerja. Dari
pendapatan ini orang boleh menyimpulkan atau menduga bahwa salah satu
tujuan masyarakat islam adalah untuk menciptakan lingkungan ekonomi
kepada mereka yang mau dan bisa mencari pekerjaan serta memperoleh
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pekerjaan menurut kemampuan mereka. Jika ini tidak terpenuhi maka
masyarakat islam tidak bisa berhasil, bahkan dalam tujuan rohaninya.41
Konsep Ekonomi Islam mewajibkan manusia untuk bekerja keras
dalam rangka pemenuhan kebutuhan baik secara lahiriah dan batiniah,
termasuk untuk pemenuhan khususnya kebutuhan ekonomi agar
terciptanya peningkatan kesejahteraan. Seperti yang telah diterangkan oleh
Allah Swt dalam Surat Al-Jumu’ah [62] ayat 10:

ْﻓَِﺈذَا ﻗُﻀِﯿَﺖِ ٱﻟﺼﱠَﻠﻮٰةُ ﻓَﭑﻧ َﺘﺸِﺮُو ْا ﻓِﻲ ٱﻟَۡﺄرۡضِ وَٱﺑۡ َﺘﻐُﻮاْ ﻣِﻦ ﻓَﻀۡﻞِ ٱﻟﻠﱠﮫِ وَٱذۡﻛُﺮُوا
١٠ ن
َ ٱﻟﻠﱠ َﮫ ﻛَﺜِﯿﺮا ﱠﻟﻌَﱠﻠﻜُﻢۡ ﺗُﻔِۡﻠﺤُﻮ
Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di
muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak
supaya kamu beruntung.

Begitupun Rasulullah SAW telah memuji orang yang memakan
rezeki hasil usahanya sendiri, melalui sabda beliau yang artinya: telah
cerita ibrohim bin musa, telah cerita kepadaku ‘isa bin yunus dari tsaur
dari kholid bin ma’dan dari miqdam r.a, dari rosulullah saw beliau
bersabda: tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan itu lebih baik dari
pada mengkonsumsi makanan yang diperoleh dari hasil kerja sendiri,
sebab nabiyullah daud, memakan makanan dari hasil kerjanya.(HR.
Bukhori).
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H. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat Dalam Islam
Dalam konsep Islam, terdapat satu titik awal yang harus kita
perhatikan, yaitu Ekonomi Islam sesungguhnya bermuara pada aqidah
islam, yang bersumber dari syariatnya. Syariat tersebut merupakan hukum
atau ketetapan-ketetapan Allah SWT yang bersumber dari Al-Quran dan
Al-Hadist. Menurut M. Umer Chapra, ekonomi islam adalah sebuah
pengetahuan yang membantu merealisasi kebahagiaan manusia melalui
alokasi, dan distribusi sumber daya yang terbatas pada koridor yang
mengacu pada ajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau
tanpa prilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa
ketidaksinambungan lingkungan.
Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah
organisasi untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat
dimana ia berada.42 Sistem ekonomi islam lebih bertujuan untuk
menciptakan keadaan yang lebih baik bagi umat manusia dalam
kehidupan, yaitu dengan cara memahami Al-Quran dan Al-Hadist tersebut
serta mengaplikasikanya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Posisi
manusia sangat penting ini seperti firman Allah SWT:

وَِإذۡ ﻗَﺎلَ رَ ﱡﺑﻚَ ِﻟﻠۡﻤَﻠَٰٓ ِﺌﻜَﺔِ ِإﻧﱢﻲ ﺟَﺎﻋِﻞ ﻓِﻲ ٱﻟۡﺄَرۡضِ ﺧَﻠِﯿﻔَﺔۖ ﻗَﺎﻟُﻮٓاْ أَ َﺗﺠۡ َﻌﻞُ ﻓِﯿﮭَﺎ
ﺤﻤۡﺪِكَ وَﻧُﻘَﺪﱢسُ ﻟَﻚَۖ ﻗَﺎلَ إِﻧﱢﻲٓ أَﻋَۡﻠ ُﻢ
َ ِﻣَﻦ ُﯾﻔۡﺴِﺪُ ﻓِﯿﮭَﺎ وَﯾَﺴۡ ِﻔﻚُ ٱﻟ ﱢﺪﻣَﺎٓءَ وَﻧَﺤۡﻦُ ُﻧﺴَﺒﱢﺢُ ﺑ
٣٠ ن
َ ﻣَﺎ ﻟَﺎ َﺗﻌَۡﻠﻤُﻮ
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Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat:
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi".
Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi
itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan
darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan
mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui
apa yang tidak kamu ketahui"(QS. Al-Baqarah: 30)43
Dan yang di tunjuk sebagai khalifah di atas bumi ini adalah
manusia yang di beri hak untuk mengelola isi bumi ini, dengan begitu
manusia di beri mandat oleh Allah SWT untuk mengelola isi bumi dan
juga untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah di lakukan seperti
nantiya di hadapat Allah SWT.44

I. Indikator Kesejahteraan Masyarakat
Kesejahteraan masyarakat dapat di ukur dai beberapa indikator,
indikator kesejahteraan merupakan suatu ketercapaian ukuran dalam
masyarakat dimana masyarakat dapat di katakan sejahtera atau tidak.
Berikut beberapa indikator-indikator kesejahteraan masyarakat menurut
beberapa organisasi sosial dan menurut beberapa ahli.
Kesejahteraan masyarakat yang hanya di ukur dengan indikator
moneter menunjukan aspek ketidak sempurnaan ukuran kesejahteraan
masyarakat karena adanya kelemahan indikator moneter. Oleh karena itu,
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bacherman membedakan indikator kesejahteraan masyarakat menjadi 3
golongan, yaitu:45
a. Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan
masyarakat didua negara dengan memperbaiki cara perhitungan
pendapatan nasional yang dipelopori oleh Colin Clark, Gilbert, Kanvis.
b. Kelompok yang berusaha untuk menyusun penyesuaian pendapatan
masyarakat dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan
tingkat harga setiap negara.
c. Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan
setiap negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter seperti
jumlah kendaraan bermotor, dan konsumsi minyak yang dipelopori
oleh bennet.
Dari beberapa definisi indikator kesejahteraan diatas dapat
disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:46
a. Pendapatan
b. Konsumsi pengeluaran
c. Pendidikan
d. Perumahan
e. Kesehatan

45

hlm 148.

46
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J. Kerangka berfikir
Kerangka berfikir mengenai pengaruh kegatan tanggung jawab
sosial terhadap kesejahteraan masyarakat disekitar lingkungan perusahaan.
Dapat digambarkan sebagi berikut:
Tabel 2.1. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir

Variabel Independen (X)
Kegiatan Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan

Variabel dependen(Y)
Kesejahteraan masyarakat

Sumber: Data Diolah 2017
Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang saat ini menjadi
isu hangat belakngan ini, karena banyak investor

yang mulai peduli

terhadap lingkungan. Suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik, tentu
memiliki pengaruh yang baik pula terhadap dampak akibat suatu kegiatan
yang dilakukan. Respon positif yang diberikan oleh pemegang
kepentingan berupa kepercayaan dan ditrimanya produk barang dan jasa
yang dihasilkan perusahaan sehingga akan meningkatkan laba perusahaan.
Laporan keuangan merupakan sebuah sarana komunikasi antara
perusahaan dengan stakeholder dan shareholder melalui informasi yang
bersifat finansial maupun non-finansial. Informasi finansial ini berupa
informasi laba yang diperoleh, sedangkan informasi nonfinansial adalah
pelaporan kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan.
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Peneliti akan mencoba mengungkap bagaimana pengaruh kegiatan
tanggung jawab sosial yang terlaksana terhadap kesejahteraan masyarakat.

K. Uji Hipotesis
Berdasarkan pemaparan tersebut. Maka hipotesa yang diajukan dalam
penelitian ini adalah:
Ha: tidak terdapat pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan
terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ho: terdapat pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap
kesejahteraan masyarakat.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan
penelitian secara kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode
penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada
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populasi atau sampel tertentu,teknik pengambilan sampel pada
umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan
instrumen penenlitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan
tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.47
Jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian
lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.
Penelitian lapangan atau field research adalah kegiatan penelitian yang
dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga
atau organisasi kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga pemerintah.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat asosiatif yaitu suatu metode penelitian yang
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.
Dalam penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat
berfungsi untuk menjelaskan atau meramalkan dan mengontrol suatu
gejala. Dalam penelitian ini membahas tentang pengaruh tanggung
jawab sosial perusahaan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

B. Sumber Data
Data yang digunakan dalam skripsi ini digolongkan menjadi 2
kelompok yaitu data primer dan data sekunder.
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Sugiono, metode penelitian bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D,
(Bandung, Alfabeta, 2010), hlm 13.
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1. Data primer, yaitu data yang berasal langsung dengan permasalahan
yang diteliti. Data ini diperoleh dari hasil kuisioner penelitian. Data
primer dalam penelitian ini diperoleh dari cara menyebarkan angket
kepada masyarakat yang menerima bantuan dan yang merasakan
langsung dari hasil kegiatan tanggung jawab sosial yang di lakukan
perusahaan.
2. Data sekunder, yaitu data yang di dapatkan dari sumber-sumber bacaan
yang ada di perpustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang
dibahas

seperti:

indikator-indikator

kesejahteraan

masyarakat

(pendidikan, keagamaan, kesehatan, pelestarian lingkungan),48 AlQuran, Al-Hadist buku-buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, dokumen
perusahaan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian baik
berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan profil desa
(data sensus desa tahun 2016), maupun dari sumber tertulis lainya
yang masih berhubungan dengan objek penelitian.

C. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. apabila
seseorang ingin meneliti semua elemen dalam objek penelitian,
maka penelitianya merupakan penelitian populasi. Studi atau
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penelitianya juga disebut populasi atau studi sensus.49 Populasi
dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Talang Way Sulan
yang mendapatkan dampak dalam program tanggung jawab sosial
perusahaan.
b. Sampel
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
Dinamakan penelitian sample apabila kita bermaksud untuk
menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Dalam penelitian ini
menggunakan purposive sampling yang merupakan teknik
penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
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yang dinilai

sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah
populasi. Adapun yang menjadi sampel penelitian ini adalah
masyarakat yang terikat kerja sama dalam program kemitraan dan
merasakan langsung program bina lingkungan di desa tempat
kegiatan tanggung jawab sosial dilakukan.

D. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian lapangan (field reseach). Yaitu suatu penelitian yang
ditujukan langsung ke lokasi penelitianuntuk mendapatkan data yang
kongkrit.
49

Drs. Imam syafe’i, M.Ag. pendidikan agama islam berbasis karakter di perguruan
tinggi, (jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012, edisi kedua).hlm 173.
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Sugiono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&B, (Bandung, alfabeta,
2013).hlm 122.
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Dalam usaha menghimpun data di lokasi penelitian, penulis
menggunakan beberapa metode, yaitu :
a. Dokumentasi
Mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu
biasanya berbentuk surat, catatan harian, cindera mata, laporan,
artefat, dan dapat juga berbentuk file di serfer. Data ini bersifat
tidak terbatas pada ruang dan waktu.51 Data-data yang di peroleh
dari objek penelitian.
b. Teknik Wawancara
Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data primer
dari para pihak yang dijadikan informan penelitian. Teknik
wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu
Pedoman Wawancara. Pedoman wawancara tersebut berisi pokokpokok pertanyaan terbuka untuk diajukan kepada para informan
penelitian.
c. Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan mengadakan pengamatan langsung ke locus dan obyek
penelitian. Onservasi dilakukan untuk memperoleh berbagai
informasi dan data faktual serta memahami situasi dan kondisi
dinamis obyek penelitian.
d. Kuesioner
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Juliyansyah Noor, metode penelitian, (jakarta, Kencana, 2011), hlm.141.
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Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau
pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner
merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila
peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yag akan diukur
dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Selain itu kuesioner
juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan
tersebar di wilayah yang luas.

E. Uji Variabel Penelitian Dan Oprasional Variabel
Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel. Variabel yang
pertama meruapakan variabel dependen yaitu tanggung jawab sosial
perusahaan. Variabel yang kedua merupakan variabel dependen yaitu
kesejahteraan masyarakat.
a. Variabel Penelitian
1) Variabel Dependen
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan.
Kinerja perusahaan adalah kemampuan yang dimiliki perusahaan
unuk melakukan seluruh kegiatan operasional yang dimilikinya.
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah
tanggung jawab sosial perusahaan.
2) Variabel Independen
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Variabel independen adalah variabel yang dipengaruhi atau
yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel
independen

yang

digunakan

dalam

penelitian

ini

adalah

kesejahteraan masyarakat.
b. Definisi Oprasional Variabel
Definisi operasional variable penelitian merupakan penjelasan
dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian
terhadap

indikator-indikator

yang

membentuknya.

Definisi

operasional penelitian ini dapat dilihat pada table berikut ini :
Tabel.3.1
Variabel Penelitian dan Indikator Penelitian
Variabel

Definisi

Indikator

Tanggung
Jawab
Sosial
Perusaha
an (X)

Tanggung
jawab
sosial
adalah
komitmen
perusahaan
atau
dunia bisnis untuk
berkontribusi dalam
pengembangan
ekonomi
yang
berkelanjutan
dengan
memperhatikan
tanggung
jawab
sosial
perusahaan
dan menitik beratkan
pada keseimbangan
antara
perhatian
terhadap
aspek
ekonomis, sosial dan
lingkungan.

a. Peduli kesehatan
Peningkatan kesehatan
suatu penduduk adalah
salah
satu
target
perusahaan.
program
tanggung jawab sosial
dibidang kesehatan bila
dilakukan dengan cara,
disesuaikan
dengan
kebutuhan dan apa yang
semestinya
dilakukan
didaerah setempat.
b. Peduli
Pendidikan
Sebagai salah satu pilar
pembangunan
bangsa,
pendidikan tidak bisa di
abaikan oleh perusahaan
dalam
menerapkan
tanggung
jawab
sosialnya.

Skala

Ordinal
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c. Peduli ekonomi
Peningkatan taraf hidup
masyarakat dalam bidang
ekonomi
menjadi
perhatian penting setiap
pemangku
kebijakan
tanggung jawab sosial
yang di lakukan nya.
Peningkatan pendapatan
ekonomi bisa diterapkan
dengan mengembangkan
lembaga
keuangan
mikro, bantuan modal
kepada
pengusahapengusaha kecil dan
pemberdayaan petani.
Kesejahte Kesejahteraan
a. Pendidikan
masyarakat adalah
raan
b. Kesehatan
suatu
kondisi
yang
masyarak
c. perekonomian
memperlihatkkan
at (Y)
tentang kehidupan
Ordinal
masyarakat
yang
dapat di lihat dari
standar
kehidupan
masyarakat.
Sumber: data sekunder yang telah diolah tahun 2017

F. Metode Ananlisis Data
Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi
linear sederhana, yaitu studi mengenai ketergantungan satu variabel
dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas).
Yang bertujuan untuk memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata
variabel dependen didasarkan kepada nilai variabel independen yang
diketahui. Sebelum melakukan analisis ini, untuk mendapatkan nilai yang
baik, maka penulis perlu melakukan sebuah pengujian pada instrumen
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pengumpulan data yang digunakan. Metode pengujian analisis dibantu
dengan menggunakan program komputer statistik SPSS 22.

1. Uji Analisis Instrumen
a. Uji Validitas
Validitas adalah suatu ukuran ukuran yang menunjukan
tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen
yang valid mempunyai validitas tinggi dan sebaliknya bila tingkat
validitasnya rendah maka instrumen tersebut kurang valid. Sebuah
instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang
diinginkan. Sebuah intrumen dikatakan sahih apabila dapat
mengungkap data dari variabel yang diteliti. Selanjutnya penelitian
menentukan validitas dengan menggunakan program SPSS 22
merupakan program yang digunakan untuk menguji apakah
masing-masing indikator penelitian valid atau tidak, dilihat dari
tampilan output Cronbach Alpha pada kolom Correlated itemtotal Correlation dengan perhitungan r tabel. Jika r hitung lebih
besar dari r tabel maka dapat disimpulkan indikator valid.52
b. Uji Reliabilitas
Uji Reliabilitas menunjukan pada suatu pegertian bahwa
suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai
alat pengumpul data karena instrumen tersebut adalah baik.
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Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS, semarang: Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, 2011, hlm 52-53.
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pengukuran reliabilitas menggunakan metode Alpha Cronbach
akan menghasilkan nilai Alpha dalam sekali 0-1, yang dapat
dikelompokan dalam kelas.
2. Pengukuran Variabel
Skala pengukuran yang digunakan oleh peneliti untuk menyatakan
tanggapan dari responden terhadap setiap pertanyaan yang diberikan
adalah dengan menggunakan Skala Likert.
Menurut Sugiyono Skala Likert digunakan untuk mengukur
sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang
tentang fenomena sosial. Dalam penelitian fenomena sosial ini telah
ditetapkan secaras pesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai
variabel penelitian, dengan skala Likert, maka variabel yang akan
diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator
tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item
instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban
setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai
Gradasi dari sangat positif sampai negatif yang dapat berupa katakata antara lain:
a.

Sangat setuju (SS)

: 5 skor

b.

Setuju (S)

: 4 skor

c.

Netral (N)

: 3 skor

56

d.

Tidak Setuju (TS)

: 2 skor

e.

Sangat Tidak Setuju (STS)

: 1 skor

3. Analisis Statistik Deskriptif
Statistik

deskriptif

adalah

metode

yang

berfungsi

untuk

mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang
diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa
melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk
umum.
Dalam penelitian ini metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk
mengkaji dan mengukur nilai rata-rata dari hasil uji pengaruh
implementasi atau pelaksanaan program tanggung jawab sosial yang
dilakukan terhadap kesejahteraan masyarakat.

4. Uji Normalitas Data
Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi, variabel pengganggu memiliki distribusi normal atau tidak.
Dalam penelitian ini, untuk menguji apakah distribusi data normal atau
tidak digunakan uji Histogram Normality Test dengan menggunakan
analisis sebagai berikut:
Ho: error term terdistribusi normal
H1: error term tidak terdistribusi normal
Jika p-value <□ , maka Ho ditolak.
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5. Uji Regresi Linier Sederhana
Dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif dengan alat
analisis regresi linier sederhana. Dalam analisis regresi linier
sederhana digunakan untuk menguji hipotesis yang telah di ajukan, dan
untuk mengolah dan membahas data yang diperoleh. Analisis regresi
linier sederhana digunakan oleh peneliti karena penelitian bermaksud
menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara fariabel faktor
penyebab (X) terhadap variabel akibatnya (Y).
Y’ = a + bX
Keterangan:
Y’ = Variabel dependen (tanggung jawab sosial perusahaan)
X = Variabel independen (kesejahteraan masyarakat)
a

= Konstanta (nilai Y’ apabila X = 0)

b

= Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

6. Uji R2 (uji koefisien determinasi)
Koefisien determinasi (R2) merupakan ukuran untuk mengetahui
kesesuaian atau ketapatan hubungan antara variabel independen
dengan variabel dependen dalam suatu persamaan regresi. Nilai R2
akan berkisar 0 sampai 1. Apabila nilai R2 =1 menunjukan bahwa
100% total variasi diterangkan oleh varian persamaan regresi. Atau
variabel bebas baik X1 maupun X2 mampu menerangkan variabel Y
sebesar 100%. Sebaliknya apabila nilai R2= 0 menunjukan bahwa

58

tidak ada total varians yang diterangkan oleh varians bebas persamaan
regresi baik X1 maupun X2.
Dalam analisis ini digunakan analisis regresi linier sederhana.
Analisis regresi linier sederhana dimaksudkan untuk mengetahui
apakah ada pengaruh atau tidak antara pengaruh bina lingkungan
terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengujian data test regresi linear
sederhana akan dianalisis dengan menggunakan bantuan program
statistik SPSS 21.0.
7. Uji Hipotesis
a. Uji t (parsial)
Uji signifikan Parsial atau individu adalah untuk menguji
apakah suatu variabel bebas berpengaruh atau tidak terhadap
variabel tidak bebas. Adapun hipotesis nol (Ho)yang ingin diuji
adalah suatu tolak ukur (bi) sama dengan nol:
1). H0 : b1 = 0, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh
tanggung jawab sosial perusahaan

terhadap kesejahteraan

masyarakat.
2). H1 : b1 ≠ 0,artinya secara parsial terdapat tanggung jawab
sosial perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat.
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BAB IV
PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
a. Sejarah berdirinya perusahaan
Industri

CV

Al-Mai’ro

merupakan

perusahaan

agribisnis

(memproduski air minum kemasan) yang terletak didesa Talang Way
Sulan Kalianda. Letaknya jauh dari usaha-usaha industri yang input
produksinya berasal dari macam Sumber Daya Alam. Dan perusahaan
ini berdiri di pemukiman desa yang ramai. Dan bisa di katakan
strategis karena berada dalam lingkungan masyarakat sehingga mudah
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di jangkau dari berbagai penjuru karena tempat dan jalan yang
memadai.53
b. Visi, misi dan tujuan industri air minum kemasan
a). Visi
Menjadi Perusahaan Air yang Menyediakan Air Minum Terbaik dan
Tersehat
b). Misi
1. Meningkatkan dan Mengutamakan Pelayanan.
2. Meningkatkan Professionalisme SDM.
3. Meningkatkan Kinerja Manajemen.
4. Menjaga Kelestarian Sumber Air Baku.
5. Kerjasama Antar perusahaan air minum.

B. Program Tanggung Jawab Sosial (CSR ) Perusahaan CV Al-Mai’ro
Industri air minum mineral kemasan CV Al-Mai’ro sebagai “agent
of development” (agen pembangunan) dalam memberdayakan peran
kerakyatan melalui usaha agribisnis bekerja sama dengan berbagai pihak
mulai dari petani sampai ke pemangku kepentingan di daerah setempat.
a. Program Bina Lingkungan
a) Di antara sasaran Kerja Program Bina Lingkungan
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Observasi pada 8 mei 2017.
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Sasaran kerja program bina lingkungan untuk masyarakat
adalah dana bina lingkungan tersalurkan kepada masyarakat dalam
program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sebesar 90%.
b) Kebijakan Program Bina Lingkungan
1. Program bina lingkungan difokuskan dalam bentuk program
pendidikan kesehatan dan perekonomian.
2. Tumbuhnya sentra-sentra desa holtikultura.
3. Berkembangnya sedikit banyak fokus program tanggung jawab
social yang dilakukan masyarakat.
c) Strategi Bina Lingkungan
Ditingkat,

bina

lingkungan,

untuk

mencapai

tingkatan

kesejahteraan masyarakat, maka strategi yang di terapkan:
1. Strategi Corporate Giving dengan motivasi untuk bantuan amal.
2. Strategi Corporate Philantrophi dengan motivasi untuk bantuan
kemanusiaan.
3. Strategi Comunity Corporate Relation umumnya dilatarbelakangi
untuk membangun citra perusahaan.
4. Strategi Corporate Community Development untuk pemberdayaan
masyarakat. Ini adalah strategi yang paling kompleks dan
menantang, karena proses pelaksanaanya tidaklah gampang.
Membutuhkan waktu yang lama, dan memerlukan kesabaran dan
daya tahan. Stakeholder harus mampu disiapkan sikap dan mental
untuk proses pemberdayaan, yaitu sikap etis dan profesional.
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Pemberdayaan harus mengasah sisi-sisi tekhnikal/hard skill nya,
dan yang lebih berat adalah memberdayaan soft skillnya (sikap
mental).
d) Peruntukan Program Bina Lingkungan
1. Korban Bencana Alam
1) Tanggap darurat dan perbaikan pasca bencana dan lain-lain.
2. Pendidikan Atau Pelatihan Antara Lain
1) Beasiswa untuk anak berprestasi
2) bantuan peralatan sekolah
3. Peningkatan Kesehatan Antara Lain
1) Bantuan untuk sunatan masal bagi masyarakat kurang mampu
2) Bantuan pelaksanaan donor darah
3) Penyaluran sembako bagi yang kurang mampu. (dilakukan
dalam kurun waktu yang tidak tentu)
4. Pengembangan Sarana Dan Prasarana
1) Bantuan pengembangan SDM (sumber daya manusia)
2) Perbaikan jembatan
3) Perbaikan jalan desa berupa jalan batu
4) Dan lain-lain
5. Sarana Ibadah
1) Pembangunan atau renovasi masjid
2) Pemberian kipas angin dan sajadah pada masjid dan keperluan
sholat lainnya
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6. Pelestarian Lingungan Antara Lain
1) Pelestarian Tanaman Hijau
2) Penghijauan Kembali Jalan Desa
3)
C. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Yang Telah
Dijalankan Oleh Perusahaan
Adapun program kegiatan Tanggung Jawab Sosial (CSR) yang sudah
dilaksanakan perusahaan air minum kemasan adala sebagai berikut :
1. Memberikan

bantuan

dana

peduli

pendidikan

sebesarRp.59.500.000 untuk masyarakat, yaitu bantuan dalam
kegiatan lomba ketrampilam dan ketangkasan pramuka.
2. Memberikan bantuan dana peduli kesehatan, untuk masyarakat
dalam membantu program imunisasi berjumlah Rp. 32.000.000
untuk memperlancar kegiatan imunisasi di desa talang way sulan.
3. Program peduli ekonomi yang dilakukan perusahaan adalah
pembiayaan usaha kecil guna meningkatkan perekonomian
masyarakat yang berjumlah Rp. 72.000.000 di desa talang way
sulan.
D. Hasil Penelitian
1. Hasil Data Responden
Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden yang diteliti
didapat hasil sebagai berikut:
Tabel.4.1
Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
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No

Jenis Kelamin

Frekuensi

Persentase

1

Laki laki

38

43%

2

perempuan

50

57%

jumlah

100%

Sumber: data diolah 2017
Berdasarkan data diatas terlihat bahwa responden yang berjenis
kelamin perempuan sebanyak 50 orang dengan persentase sebagai
berikut 57% dari 88 responden karena banyak kaum perempuan yang
mendapatkan dampak dari program tanggung jawab sosial ini. Hal ini
menjadikan peneliti mengambil lebih banyak sampel dari kaum
perempuan.
Begitupun dengan responden laki-laki sebanyak 38 dengan
perestase sebagai berikut 43% dari 100% responden yang diambil
sebagai sampel penelitian ini. Di karenakan sedikitnya laki-laki yang
ada di desa tempat penelitian yang terkena dampak program tanggung
jawab sosial perusahaan.

Usia

Tabel.4.2
Data Responden Berdasarkan Usia
Jumlah
Persentase

<20

18

20%

20-30

30

35%

>30

40

45%

Jumlah

100%
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Sumber: data diolah 2017
Berdasarkan usia, umur 20 merupakan sebagian pekerja dan
sedikit dari masyarakat yang mewakili 20% dari sampel yang di ambil.
Mereka merupakan sebagian dari buruh di CV Al-Mai Ro. Umur 20
sampai 30 merupakan masyarakat yang mewakili 35 % data sampel
dalam penelitian ini, sedangkan umur 30 ke atas paling banyak dalam
pengambilan sampel. Karena usia mereke masih dalam usia produktif
yang mempu meningkatkan ekonomi. Mereka mewakili 45 % dari data
sampel yang di ambil.
Tabel.4.3
Pendapatan Rata-Rata Responden Sebelum dan Sesudah
Mendapatkan Bantuan CSR
Jenis
Pendapatan Yang Pendapatan Yang
No
Pekerjaan
Diperoleh/Bulan
Diperoleh/Bulan
1
Wirausaha
1.000000-2.000000 2.000000-3.000000
2

petani

1.000000-1.500000

1.000000-2.000000

3

Pedagang kecil

1.000000-1.000000

1.000000-1.500000

Sumber: data diolah 2017

2. Hasil Uji Validitas Data
Validitas adalah ketetapan atau kecermatan suatu instrument dalam
mengukur apa yang ingin diukur. Pada penelitian ini penulis
menggunakan korelasi bivariate pearson (product moment pearson)
untuk melakukan pengujian validitas. Dalam pengujian validitas ini
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penulis menggunakan uji 2 sisi dengan taraf signifikan 0,05. Kriteria
pengujian adalah sebagai berikut:
a. Jika r hitung ≥ r table, maka instrument atau item-item pernyataan
berkorelasi signifikan.
b. Jika r hitung ≤ r table, maka instrumen atau item item pernyataan
tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak
valid)
Dalam penelitian ini, diketahui r tabel pada taraf signifikan 0,05
dengan uji dua sisi dan jumlah data (N) = 88 atau df = N-2=86, maka
di dapat r tabel sebesar 0,207. Berdsarkan hal tersebut dapat dilihat
hasil dari uji validitas kedua variabel sebagai berikut.
a. Bina lingkungan (X)

Table. 4.4
Uji validitas bina lingkungan (X)
Item
pertanyaan

R table

Koefisien r
hitung

Keterangan

1

0.207

0.530

Valid

2

0.207

0.306

Valid

3

0.207

0.219

Valid

4

0.207

0.391

Valid

5

0.207

0.307

Valid

6

0.207

0.308

Valid
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7

0.207

0.266

Valid

8

0.207

0.621

Valid

9

0.207

0.288

Valid

10

0.207

0.381

Valid

11

0.207

0.428

Valid

0.207
Sumber: data diolah 2017

0.543

Valid

12

berdasarkan table diatas, dapat diketahui bahwa seluruh item skor
pertanyaan tentang bina lingkungan (variable X) memiliki r hitung
lebih besar dari r table. Dengan demikian item 1 sampai item 12
mengenai bina lingkungan (variable X) adalah valid dan dapat
dipergunakan sebagai alat ukur penelitian.
b. Kesejahteraan masyarakat (Y)
Tabel.4.5
Uji validitas kesejahteraan masyarakat
Item
Koefisien r
R tabel
keterangan
pertanyaan
hitung
1

0.207

0.339

Valid

2

0.207

0.216

Valid

3

0.207

0.300

Valid

4

0.207

0.245

Valid

5

0.207

0.251

Valid

6

0.207

0.253

Valid

7

0.207

0.301

Valid

0.207
Sumber: data diolah 2017

0.332

Valid

8
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Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa seluruh item
skor pernyataan tentang kesejahteraan masyarakat memiliki r hitung
lebih besar dari r table. Dengan demikian item 1 sampai item 8
mengenai

kesejahteraan

masyarakat

adalah

valid

dan

dapat

dipergunakan sebagai alat ukur penelitian.

3. Hasil Uji Reliabilitas Data
Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat
ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap
konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Pengujian terhadap tingkat
kehandalan kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan salah satu paket program computer pengolahan data
statistika, yaitu spss versi 21.0 dengan menggunakan alpha cronbach.
Variable dikatakan reliable bila koefisien alpha lebih besar dari 0,60.
a. Uji Reliabilitas bina lingkungan
Reliabilitas pernyataan variable bina lingkungan pada table
tersebut di bawah ini”:’
Tabel.4.6
Reliability statistic bina lingkungan
Cronbach's
Alphaa

N of Items

-.848

12
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Hasil uji statistic dari 88 sampel didapatkan r hitung = 0,848 dan r
alpha cronbach = 0,60, sehingga seluruh item pernyataan adalah
reliable karena dari dua belas item pernyataan ini nilai alpha of
item deleted lebih besar dari 0,06.
b. Uji reliabilitas kesejahteraan masyarakat
Reliabilitas pernyataan kesejahteraan masyarakat ditujuan
pada table di bawah ini:
Tabel.4.7
Reliability statistic kesejahteraan masyarakat
Cronbach's Alphaa

N of Items

-.818

8

Hasil uji statitik dari n=88 sampel didapatkan r hitung = 0,818 dan
r cronbach = 0,60 sehingga seluruh item pernyataan adalah reliable
Karena dari 8 item pernyataan nilai alpha if item deleted lebih
besar dari 0,06.

4. Uji Normalitas Data
Table.4.8
Uji Normalitas Data
jumlah
N
Normal Parametersa,b

Mean
Std.

88
47.76
2.011
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Most Extreme
Differences

Deviation
Absolute
Positive
Negative

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

.127
.112
-.127
1.189
.118

Uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah data redual
terdestribusi secara normal atau tidak. Residual merupaka nilai sisa
atau selisih anatara nilai variable dependen (Y) dengan hasil analisis
regresi (Y’). model regresi yang baiak adalah memiliki data residual
yang terdestribusi secara normal. Cara untuk mendeteksinya adalah
dengan melihat nilai signifikan residual. Jika nilai siginifikasi lebih
dari 0,05 maka residual ersebut terdestribusi secara normal.
Dari output diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar
0,118. Karena signifikasi lebih dari 0,05, maka residual terdestribusi
secara normal.

5. Analisis Regresi Linier Sederhana
Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel
bebas terhadap variabbel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini
adalah tanggung jawab program bina lingkungan (X) sedangkan
variabel terikatnya adalah kesejahteraan masyarakat (Y).
a. Pengaruh bina lingkungan (X) terhadap kesejateraan masyarakat
(Y)
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Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh data pengaruh bina
lingkungan terhadap kesejahteraan masyarakat, pada perusahaan
air minum kemasan CV Al-Mai’ro lampung selatan dengan
menggunakan hasil hitung SPSS 21.0 sebagai berikut:
Tabel.4.9
Perhitungan regresi linier sederhana antara bina lingkungan
terhadap kesejahteraan masyarakat.
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
(Constant)
1

tanggung

Std. Error

18.895

4.278

.441

.089

t

Sig.

Beta

.469

4.417

.000

4.930

.000

jawab sosial
perusahaan

Dari hasil tabel. t hitungan X sebesar 4.930 karena nilai t hitung
lebih besar dari pada nilai t table 1633. Maka hipotesa yang
diperoleh adalah h1 ditrima dan ho ditolak. dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,00 dan diperoleh t table 1663 maka hipotesa
dalam pengujian parsial (uji T) adalah ho ditolak karena nilai t
hitung lebih besar dari pada t table, dan h1 ditrima Karena nilai t
hitung lebih besar dari pada t tabel.
Berdasarkan tabel diatas, kemudian dimasukan dalam persamaan:
Y= 18.895 + 0,441X, maksudnya:
Setiap terjadi peningkatan nilai pada variabel bina lingkungan
sebesar satu point, maka kesejahteraa masyarakat akan meningkat
sebesar 0, 441 point.
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Berdasarkan keterangan diatas kesimpulan nilai koefisien regresi
linier sederhana variabel X = 0,441. Hal ini menunjukan bahwa
pengaruh

variabel

tanggung

jawab

sosial

(X)

terhadap

kesejahteraan masyarakat (Y)
6.

Koefisiean Determiasi
Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh data koefisien
determinasi sebagai berikut:
1. Koefisien determinasi bina lingkungan terhadap kesejahteraan
masyarakat dapat di lihat pada tabel. Di bawah ini:
Tabel.4.10
Koefisien determinasi (R) bina lingkuangan terhadap
kesejahteraan masyarakat

Model

1

R
.469a

R Square

.220

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate
.211

1.67884

Koefisien determinasi (KD) = R2 = 0,220 ×100% = 22,00%.
Dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh variabel bina
lingkungan (X) terhadap kesejahteran rakyat (Y) sebesar
22,00%. sedangkan sisanya sebesar 78.00% di jelaskan oleh
variabel lainya yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

E. Pembahasan
1. Analisis Pengaruh Program Tanggung Jawab Sosial (CSR)
Perusahaan
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Berdasarkan analisis regresi maka diperoleh. Hasil uji T terhadap variabel
program bina lingkungan X berpengaruh terhadapat kesejahteraan
masyarakat (Y) pada perusahaan air ini sebagai berikut:
a. Pengaruh bina lingkungan terhadap kesejahteraan rakyat diperoleh dari
hasil t hitung = 4. 930 > t tabel = 1663, artinya ho ditolak dan ha
diterima, dengan demikian program bina lingkungan berpengaruh
terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan program tanggung jawab sosial

perusahaan yang

dilaksanakan berupa program bina lingkungan terhadap kesejahteraan
masyarakat sebesar 4.930 angka tersebut berasal dari hasil analisis
hitung yang dilakukan. Sehingganya program tanggung jawab sosial
yang dilakukan perusahaan tersebut berpengaruh terhadap tingkat
kesejahteraan masyarakat.
b. Berdasarkan perhitungan variabel X dan Y= 18.895 + 441X, hal ini
berarti bahwa setiap terjadinya peningkatan nilai variabel bina
lingkungan sebesar 1 point akan diikuti naiknya variabel kesejahteraan
masyarakat sebesar 0, 441.
Kegiatan program tanggung jawab sosial

perusahaan yang

dilaksanakan berupa program bina lingkungan terhadap kesejahteraan
masyarakat sebesar 441 angka tersebut berasal dari hasil analisis
hitung yang dilakukan. Sehingga apabila program tanggung jawab
sosial yang dilakukan perusahaan tersebut mengalami perubahan 1
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point maka akan

diikuti naiknya variabel terhadap tingkat

kesejahteraan masyarakat sebesar 0,441.
Hasil analisis statistik yang meliputi koefisien determinasi yang
menunjukan interpretasi terhadap hasil analisis tersebut adalah nilai
koefisien determinasi (R2) sebesar 0,220 nilai tersebut dapat ditafsirkan
bahwa

variabel

bina

lingkungan

dapat

mempengaruhi

variabel

kesejahteraan masyarakat, sebesar 22,00% sedangkan sisanya sebesar
78.00% dibahas dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.
Program ini berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan yang
mencakup 3 hal kebijkan,yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan
social, dan perlindungan social yang sering disebut triple botton line
(profit, planet, people) tiga prinsip inilah yang mendasari program
tanggung jawab social perusahaan yang di lakukan oleh industri air minum
sehingga perusaha menjalankan perusahan tidak untuk mendapatkan
keuntungan saja (profity) melainkan pula memiliki kepedulian terhadap
kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people)
apabila peusahaan memiliki tanggung jawab social perusahaan yang lebih
baik

maka

akan

mengalami

peningkatan

terhadap

kesejahteraan

masyarakat.

2. Analisis Program Tanggung Jawab Sosial (CSR) Terhadap
Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pandangan Islam
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Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah
organisasi untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat
dimana ia berada. Sistem ekonomi islam lebih bertujuan untuk
menciptakan keadaan yang lebih baik bagi umat manusia dalam
kehidupan, yaitu dengan cara memahami Al-Quran dan Al-Hadist tersebut
serta mengaplikasikanya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Posisi
manusia sangat penting ini seperti firman Allah SWT:

وَِإذۡ ﻗَﺎلَ رَ ﱡﺑﻚَ ِﻟﻠۡﻤَﻠَٰٓ ِﺌﻜَﺔِ ِإﻧﱢﻲ ﺟَﺎﻋِﻞ ﻓِﻲ ٱﻟۡﺄَرۡضِ ﺧَﻠِﯿﻔَﺔۖ ﻗَﺎﻟُﻮٓاْ أَ َﺗﺠۡ َﻌﻞُ ﻓِﯿﮭَﺎ
ﺤﻤۡﺪِكَ وَﻧُﻘَﺪﱢسُ ﻟَﻚَۖ ﻗَﺎلَ إِﻧﱢﻲٓ أَﻋَۡﻠ ُﻢ
َ ِﻣَﻦ ُﯾﻔۡﺴِﺪُ ﻓِﯿﮭَﺎ وَﯾَﺴۡ ِﻔﻚُ ٱﻟ ﱢﺪﻣَﺎٓءَ وَﻧَﺤۡﻦُ ُﻧﺴَﺒﱢﺢُ ﺑ
٣٠ ن
َ ﻣَﺎ ﻟَﺎ َﺗﻌَۡﻠﻤُﻮ
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat:
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi".
Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi
itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan
darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan
mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui
apa yang tidak kamu ketahui"(QS. Al-Baqarah: 30)54

Dan yang di tunjuk sebagai khalifah di atas bumi ini adalah
manusia yang di beri hak untuk mengelola isi bumi ini, dengan begitu
manusia di beri mandat oleh Allah SWT untuk mengelola isi bumi dan
juga untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah di lakukan seperti
nantiya di hadapan Allah SWT.
Islam adalah agama tengah-tengah antara agama aliran dan filsafat
yang menerangi segala bentuk kehidupan dunia yang baik-baik dengan
54

Departemen Agama RI, AL-QURAN TAJWID DAN TERJEMAH, (Bandung CV. Penerbit
DIPONOGORO, 2010).hlm. 6.
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aliran yang materialistik yang menjadikan harta sebagai tuhan yang di
sembah dan bahwa kehidupan ini hanya untuk dunia (hedonisme).bagi
seorang muslim jangan menjadikan harta itu sebagai bagian yang
membuatya sombong di atas muka bumi ini, harta itu hanya titipan kepada
manusia sebagai jalan agar ia dapat lebih mendekatkan dirinya kepadaNYA. Harta itu di jadikan sarana guna menunjang terwujudnya tujuanya.
Semua

ini

sangat

di

pengaruhi

oleh

iman

seseorang.

Sangat

memungkinkan bagi seorang hamba untuk mendapatkan harta yang tidak
syah dan mempergunakanya kembali ke jalan yang tidak di ridhoi Allah
SWT. Tapi dengan adanya iman di dada maka seorang muslim akan selalu
mempergunakan harta tersebut untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama
muslim yang lainya. Allah SWT berFirman:

ِﯾَٰٓﺄَ ﱡﯾﮭَﺎ ٱﱠﻟﺬِﯾﻦَ ءَاﻣَﻨُﻮٓاْ أَﻧﻔِﻘُﻮاْ ِﻣﻤﱠﺎ رَزَﻗۡ َٰﻨﻜُﻢ ﻣﱢﻦ ﻗَﺒۡﻞِ أَن َﯾﺄۡﺗِﻲَ َﯾﻮۡم ﻟﱠﺎ ﺑَﯿۡﻊ ﻓِﯿﮫ
٢٥٤ ن
َ وَﻟَﺎ ﺧُﻠﱠﺔ وَﻟَﺎ ﺷَ َٰﻔﻌَﺔۗ وَٱﻟۡ َٰﻜﻔِﺮُونَ ھُﻢُ ٱﻟﻈﱠِٰﻠﻤُﻮ
Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian
dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang
pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa´at. Dan
orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.(QS.Al-Baqoroh : 254).

Dimana dalam ayat lain Allah Berfirman, :

ْﺟﻌََﻠﻜُﻢ ﻣﱡﺴۡﺘَﺨۡﻠَﻔِﯿﻦَ ﻓِﯿﮫِۖ ﻓَﭑﻟﱠﺬِﯾﻦَ ءَاﻣَﻨُﻮاْ ﻣِﻨﻜُﻢۡ وَأَﻧﻔَﻘُﻮا
َ ءَاﻣِﻨُﻮاْ ﺑِﭑﻟﻠﱠﮫِ وَ َرﺳُﻮﻟِﮫِۦ وَأَﻧ ِﻔﻘُﻮاْ ِﻣﻤﱠﺎ
٧ َﻟﮭُﻢۡ أَﺟۡﺮ ﻛَﺒِﯿﺮ
Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah
sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.
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Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan
(sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (QS. Al-Hadid:
7)
Terbangunya sikap yang dermawan dalam hati umat islam telah
menjadikan umat islam sebagai makhluk yang dermawan yang
memperhatikan keadaan sesama manusia dan mendorong manusia yang
hidup dalam kemelaratan untuk bangkit dan menyongsong hari depan
yang lebih cerah dengan penuh semangat. Dengan sikap yang lebih
memperhatikan sesama umat maka akan tumbuh sikap tolong-menolong
dan pada akhirnya akan melahirkan suatu rasa persatuan dan kesatuan
yang kuat. Karna Allah SWT sangat membenci manusia yang mempunyai
sifat yang kikir dan suka menyiksa atau mengeksploitasi kaum lemah demi
kepentingan pribadi segolongan orang. Ini seperti yang di utarakan oleh
ibnul arabi “ sesungguhnya Allah dengan kebijaksanaanya yang tinggi
dengan keputusanya yang adil mengkhususkan sebagian manusia memiliki
harta (kaya) dan sebagian lain tidak memilikinya (miskin).
Semua ini merupakan nikmat bagi manusia (kaya) hingga dapat
bersyukur dengan jalan mengeluarkan sebagian hartanya kepada golongan
miskin. Mereka adalah sebagai perantara Allah dalam menjamin semua
rizki hambanya. Allah berfirman :

۞ َوﻣَﺎ ﻣِﻦ دَآﺑﱠﺔ ﻓِﻲ ٱﻟَۡﺄرۡضِ إِﻟﱠﺎ ﻋَﻠَﻰ ٱﻟﻠﱠﮫِ رِزۡ ُﻗﮭَﺎ وَﯾَﻌۡﻠَﻢُ ُﻣﺴۡﺘَ َﻘﺮﱠھَﺎ
٦ ﻋﮭَﺎۚ ُﻛﻞّ ﻓِﻲ ﻛِ َﺘٰﺐ ﻣﱡﺒِﯿﻦ
َ َوَ ُﻣﺴۡ َﺘﻮۡد
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Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah
yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang
itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang
nyata (Lauh mahfuzh). (QS. Hud : 6)
Artinya Allah SWT meyakinkan bahwa setiap makhluk hidup di
atas muka bumi ini akan memperoleh rizki sesuai dengan bidangnya
masing-masing tinggal hanya makhluk hidup itu sendiri

untuk

berusahanya. Al-Quran mengemukakan kepada nabi dengan mengatakan :
“dan katakanlah (muhammad kepada umat muslim) : bekerjalah”... nabi
juga meriwayatkan telah melarang pengemisan kecuali dalam keadaan
kelaparan. Ibadat yang paling baik adalah bekerja, dan pada saat yang
sama bekerja merupakan hak dan sekaligus kewajiban.
Islam menginginkan umatnya hidup dalam kesederhanaan, sebagai
ciri kehidupan Rasulullah yang sederhana dan jauh dari kehidupan yang
berfoya foya. Allah SWT berrfirman:

۞ﯾَٰﺒَﻨِﻲٓ ءَادَمَ ﺧُﺬُواْ زِﯾ َﻨ َﺘ ُﻜﻢۡ ﻋِﻨﺪَ ُﻛﻞﱢ َﻣﺴۡﺠِﺪ وَﻛُﻠُﻮاْ وَٱﺷۡﺮَﺑُﻮاْ وَﻟَﺎ ﺗُﺴۡ ِﺮ ُﻓﻮٓ ْۚا
٣١ ﻦ
َ ﺐ ٱﻟۡﻤُﺴۡ ِﺮﻓِﯿ
إِﻧﱠﮫُۥ ﻟَﺎ ُﯾﺤِ ﱡ
Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki)
mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
(QS. Al-A’raf: 31).
Bahwasanya

ciri

hidup

dengan

konsumsi

berlebih-lebihan

merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal tuhan, di kutuk
dalam islam dan disebut dengan istilah israf (pemborosan), atau tabzir
(menghambur-hamburkan

harta

tanpa

guna).

Tabzir

berarti
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mempergunakan harta dengan cara yang salah, yakni, untuk menuju
tujuan-tujuan yang terlarang seperti penyuapan, hal-hal yang melanggar
hukum atau dengan cara yang tanpa aturan.
Sedangkan bagi orang yang berlebihan harta namun terus saja
hidup boros atau dengan kata lain ia termasuk golongan orang yang tidak
mampu mengelola keuangan pribadi maka pendekatan aplikatif terhadap
kasus orang yang terlibat dalam pemborosan atau tabzir ini islam punya
cara penyelesaian yang di tawarkan bahwa, dalam hukum (fiqh) islam,
orang semacam ini harusnya di kenai pembatasan-pembatasan dan, bila di
anggap perlu, di lepas dan di bebaskan dari tugas mengurus harta miliknya
sendiri.
Dalam pandangan syari’ah dia seharusnya di perlukan sebagai
orang tidak mampu dan orang lain seharusnya di tugaskan untuk mengurus
hartanya selaku wakilnya. Ini di maksud agar manusia itu punya sifat
untuk berjaga-berjaga karena harta itu tidak selalu milik kita dan bila
nantinya kita membutuhkan yang lebih banyak karena faktor kebutuhan
tertentu seperti sakit atau biaya lainya maka dengan sifat hemat seperti itu
akan membuat kita selalu saja punya simpanan (saving).
keinginan kuat yang di tumbuhkan dalam islam untuk membangun
rasa persaudaraan sesama muslim ini tercermin tegas dalam sabda
Rasulullah saw “bukan muslim yang baik, yang tidur dengan kenyang
sementara tetangganya tak tidur karena kelaparan.” Di perbolehkan bagi
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manusia untuk mencari harta sebanyak mungkin di atas muka bumi Allah
SWT seperti yang di jelaskan dalam Al-Quran:

وَٱﺑۡﺘَﻎِ ﻓِﯿﻤَﺎٓ ءَاﺗَىٰﻚَ ٱﻟﻠﱠﮫُ ٱﻟﺪﱠارَ ٱﻟۡٓﺄﺧِ َﺮةَۖ وَﻟَﺎ ﺗَﻨﺲَ ﻧَﺼِﯿﺒَﻚَ ﻣِﻦَ ٱﻟﺪﱡﻧۡﯿَﺎۖ وََأﺣۡﺴِﻦ َﻛﻤَٓﺎ
٧٧ ﻦ
َ ﻚ وَﻟَﺎ ﺗَﺒۡﻎِ ٱﻟۡ َﻔﺴَﺎ َد ﻓِﻲ ٱﻟَۡﺄرۡضِۖ إِنﱠ ٱﻟﻠﱠ َﮫ ﻟَﺎ ُﯾﺤِﺐﱡ ٱﻟۡ ُﻤﻔۡﺴِﺪِﯾ
َۖ َۡأﺣۡﺴَﻦَ ٱﻟﻠﱠ ُﮫ إِﻟَﯿ
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada
orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan
janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (QS. Al-Qassas: 77).

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
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Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis maka dapat
disimpulkan bahwa program bina lingkungan yang dilakukan perusahaan
sebagai hak yang semestinya dimiliki masyarakat. Berpengaruh positif
terhadap kesejahteraan. Kesimpulan tersebut ditunjukan oleh temuan-temuan
analisis sebagai berikut:
1. Ada pengaruh bina lingkungan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan
tingkat signifikan α = 0,05 dengan hasil uji-t = 4,930 (t tabel = 1663) dan
signifikan pada 0,05>0,00. Artinya hipotesis yang diajukan diterima. ada
pengaruh

program

tanggung

jawab

sosial

perusahaan

terhadap

kesejahteraan masyarakat.
2. Program tanggung jawab social perusahaan yang telah dilakukan oleh
perusahaan air minum kemasan CV AL-Mai’ro lampung selatan. Berupa
program bina lingkungan (kesehatan, pendidikan, ekonomi) guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakatan bahwasanya telah sesuai
dengan prinsip Ekonomi Islam yang sesuai dengan (maqosid syari’ah)
tujuan atau maksud dari syari’at menjaga akal/intelektual, iman, dan harta.
B. Saran
1. Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah
tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dijalankan oleh perusahaan
air minum kemasaran CV Al-Mai’ro di Lampung Selatan yaitu program
bina lingkungan dan program ini bergerak di bidang kesehatan,
pendidikan, dan ekonomi. Diharapkan tidak hanya sekedar pemberian
sumbangsih untuk masyarakat, namun juga diperlukan prosedur yang tepat
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dan professional sebagai pegangan dalam menjalankannya. Harus adanya
monitoring dan evaluasi program-program yang dilakukan secara terus
menerus ini. Agar tepat mengenai sasaran yang memang haknya. Agar
mampu mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sebagaimana tujuan awalnya diadakan program tanggung jawab social
perusahaan.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan penjelasan dan
pembahasan yang lebih dari 3 variabel (kesehatan, ekonomi, pendidikan)
yang dijadikan dasar dari penelitian ini. Agar dapat menambah
pengetahuan lebih terhadap pembaca tentang tanggung jawab sosial
perusahaan.
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