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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang masalah 

Dewasa ini dalam perkembangannya dilihat dari sektor rill baik 

usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) maupun non UMKM semakin 

nyata dengan banyaknya aktivitas dibidang usaha. Tumbuh kembangnya 

dalam suatu usaha dilihat dari adanya buah dari program  Corporate 

Social Resposibility (CSR). Program CSR merupakan program yang 

dijalankan oleh perusahaan atau instansi sebagai bentuk 

pertanggungjawaban terhadap masyarakat, pemerintah maupun 

lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate  social 

resposibility (CSR) pada dasarnya dalah sebuah kebutuhan bagi korporat 

untuk dapat berinteraksi dengan komunitas lokal sebagai bentuk 

masyarakat secara keseluruhan. Kebutuhan korporat untuk beradaptasi dan 

guna mendapatkan keuntungan sosial dari hubungannya dengan komunitas 

lokal, sebuah keuntungan sosial berupa kepercayaan (trust).
1
 

Program CSR lebih jauh juga disebut sebagai bentuk tanggung 

jawab perusahaan terhadap dampak dari kebijakan yang diusung. Dengan 
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kata lain, CSR dapat pula dikatakan sebagai manajemen dampak.
2
 Adanya 

program CSR secara faktual dapat mendongkrak perekonomian dan 

melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat menengah kebawah. 

Program ini dapat mengembangkan potensi daerah seperti pendidikan, 

pariwisata dan pada intinya dalam bidang industri. CSR dapat dikatakan 

memiliki potensi mensejahterakan sekaligus membentuk ekonomi mandiri 

dalam masyarakat yang terlibat. Korporat dalam melaksanakan aktivitas 

bisnisnya tentu tidak hanya berusaha untuk mendapatkan keuntungan 

secara finansial belaka, akan tetapi keuntungan sosial tentunya menjadi 

sasaran juga untuk pada gilirannya akan mengguatkan pendapatan 

finansial. 

Program CSR dalam perkembangannya menuai banyak tantangan, 

salah satunya adalah terlalu kuatmya peran aktor lokal dalam program 

CSR sehingga program yang dihasilkan tidak representatif. Aktor lokal 

dalam ini adalah tokoh masyarakat yang masih sangat mendominasi dalam 

kegiatan kemasyarakatan. Dalam konteks CSR, aktor lokal biasanya 

mendominasi dari proses sosialisasi sampai pelaksanaan program. 

Keadaan tersebut dikawatirkan dapat memunculkan ketimpangan antara 

masyarakat biasa diantara dengan aktor-aktor lokal. Ketimpangan ini 

muncul akibat adanya perbedaan akses dalam menentukan kebijakan 

dalam program CSR. Selain itu, adanya campur tangan birokrasi tingkat 
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daerah yang dikawatirkan juga berdampak pada kebijakan yang akan 

diambil dalam pelaksanaan program CSR.
3
 

Dalam  hal ini, hubungan sosial antara individu atau kelompok 

sosial merupakan hal yang harus diperhatikan untuk menciptakan 

kepercayaan (trust) antar masing-masingnya. Sebagai sebuah korporat 

yang beretika tentunya hubungan dengan masyarakat luar (sekitarnya) dan 

juga hubungan antar anggota korporat (antar karyawan, karyawan dengan 

atasan) dapat terjadi dengan baik dan menciptakan sebuah modal sosial 

yang kuat. Dalam mendorong dan memperkuat kepercayaan antar masing-

masing individu dan kelompok sosial, maka dalam pross bisnis tentunya 

melibatkan pertukaran.
4
 Dalam pertukaran yang terjadi ini maka 

kepercayaan sangat dipentingkan dalam menjalin hubungan ini. Pertukaran 

yang terjadi bisa pertukaran barang dan pertukaran jasa. Pertukaran juga 

terjadi antara korporat karyawannya, antara korporat dengan masyarakat di 

sekitar korporat itu berdiri. Pertukaran antara karyawan dengan korporat 

atau pemilik saham tentu saja pertukaran jasa yang diberikan karyawan 

sesuai dengan keahliannya dengan uang atau gaji serta upah yang 

diperoleh dari koporat, yang dengan adanya pertukaran ini menciptakan 

barang secara bersama. Hubungan antara korporat dengan masyarakat 

lokal merupakan pertukaran sosial dan budaya, di mana korporat 

memperkenalkan budaya bisnis dan juga kehidupan sosial yang berbeda 
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dengan masyarakat sekitar. Hubungan pertukaran ini sama dengan 

pertukaran yang lain yaitu kepercayaan (trust). Hubungan antara korporat 

dengan masyarakat sekitarnya atau lokal adalah usaha beradaptasi dan 

menciptakan atau meningkatkan kepercayaan antara masing-masing yang 

disebut dengan Tanggung Jawab Sosial Korporat (Corporate Social 

Responsibility) CSR.
5
  

Dalam perusahaan ini sesungguhnya tidak hanya memiliki sisi 

tanggung jawab ekonomis kepada  sharholders  seperti bagaimana 

memperoleh profit dan menaikkan harga produk atau tanggung jawab 

legal kepada pemerintah, seperti halnya membayar pajak pada tepat waktu, 

memenuhi persyaratan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan), dan ketentuan yang lain-lainnya. Apabila, perusahaan ini 

ingin lebih maju dalam segala perkembangannya dan akseptabel, harus 

adanya disertakan pula tanggung jawab yang bersifat sosial. 
6
 

Didalam pembangunan nasional pada dasarnya tidak hanya 

tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya, tetapi juga anggota 

masyarakat dan pihak swasta yang berwujud korporat untuk terlibat 

langsung maupun tidak langsung dalam usaha pengembangan masyarakat. 

Menurut Undang-undang Perseroaan Terbatas No. 40 tahun 2007 Pasal 74 

ayat 1 menyebutkan bahwa Perseroaan Terbatas yang menjalankan usaha 

di bidang dan atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib 
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menjalankan tanggung jawab sosial dan menyatakan bahwa setiap 

penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial 

korporat (CSR) yang mengarah pada pengembangan masyarakat lokal 

sekitar korporat itu berdiri. Sedangkan pemerintah baik Pusat maupun 

daerah menyediakan perangkat peraturannya sebagai regulator dalam 

hubungan masyarakat, swasta, dan pemerintah.  

Pada tataran global, tahun 1992 diselenggarakan KTT Bumi (Earth 

Summit) di Rio de Janeiro, Brazil, yang merumuskan adanya 

pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) yang 

mencakup keberlanjutan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Bahkan 

CSR semakin berkembang setelah diselenggarakannya World Summit on 

Sustainable Development (WSSD) tahun 2002 di Johannesburg, Afrika 

Selatan, yang mengisyaratkan adanya suatu visi yang sama dalam dunia 

usaha yang semakin menglobal ini yang mengarah pada liberalisme yang 

pengaruhnya bahkan melewati batasan dari politik negara – negara yang 

ada sehingga dalam pertemuan tersebut tercetus adanya suatu kebersamaan 

aturan bagi tingkat kesejahteraan umat manusia yaitu dimunculkannya 

konsep social sustainability, yang mengiringi dua aspek sebelumnya 

(economic dan environment sustainability). Dengan dimasukkannya 

keberlanjutan sosial ke dalam perangkat kebijakan yang harus dilakukan 

oleh seluruh negara dalam pelaksanaan pembangunannya maka diharapkan 

tujuan dari masing – masing negara dalam usaha meningkatkan taraf hidup 

komunitasnya dapat disejajarkan antara satu dengan lainnya. Ketiga aspek 
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ini menjadi patokan bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab 

sosialnya (CSR).
7
 

Tanggung jawab yang besar dalam setiap perusahaan untuk 

mempertahankan produknya agar mempunyai kwalitas yang baik dan 

perusahaan berjalan sesuai alur perekonomian, agar dapat mensejahterakan 

para karyawan secara berkesinambungan. Dilihat dari banyaknya 

perusahaan besar di Indonesia tidak lepas peran penting antara 

shareholders, stakeholder , konsumen dan para masyarakat. Perusahaan 

besar di Indonesia dengan tetap berdiri kokoh memegang prinsip-prinsip 

nilai etika dalam berbisnis, menjalin silahturahmi dengan niatan 

mensejahterakan perusahaan dan orang-orang yang berada disekitar 

perusahaan. Sejak beberapa tahun lalu, beberapa perusahaan besar di 

Indonesia sudah sangat berhasil mengembangkan bisnisnya melalui 

pengembangan pasar dan pengembangan rantai nilai bisnis, dengan 

penerapan filosofi CSR meskipun pada waktu saat itu  Corporate Social 

Responsibility belum dikenal. Maka dari itu dengan adanya regulasi zaman 

yang semakin modern CSR dapat diterapkan di berbagai perusahaan, dapat 

diketahui di Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Wajo terdapat 

Perusahaan penggilingan padi UD. Hamzah yang dimana penggilingan 

padi tersebut sudah berdiri kokoh sejak tahun 1999.
8
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Perkembangan penggilingan padi UD.Hamzah yang sampai saat ini 

telah berjalan dengan baik, itu dibuktikan dengan adanya kerjasama satu 

sama lain antara shareholders dan stakeholder. Namun yang menjadi 

kegelisahaan akademik penulis ialah dengan adanya perusahaan 

penggilingan padi tersebut maka apakah ada kepedulian atau tanggung 

jawab sosial  terhadap masyarakat sekitar perusahaan UD. Hamzah dan 

sebagian besar buruh yang bekerja di perusahaan UD. Hamzah. 

Perusahaan Penggilingan padi UD.Hamzah masih banyak yang 

harus dibenahi dari segi pola penerapan implementasi CSR, hubungan 

masyarakat dengan perusahaan UD. Hamzah oleh karena itu penulis 

sebagai peneliti ialah ingin mengetahui bagaimana implementasi CSR 

pada perusahaan UD.Hamzah.  

Produksi beras yang dihasilkan oleh perusahaan UD. Hamzah 

dengan hasil dan pengelolaan yang baik turut campur tangan para 

karyawan atau buruh pabrik tersebut. Walaupun dengan adanya turut 

campur kerjasama antara karyawan, pemegang saham dan penduduk 

sekitar terjalin hubungan yang baik satu sama lain masih belum terbilang 

berjalan dengan konsep yang sesuai pada pola penerapan CSR yang 

dimana pihak owner menginginkan konsep CSR ini,  yang terutama dapat 

menyelesaikan masalah meningkatkan  financial perusahaan.  

Selain produk beras, stakeholder, shareholder  dan masyarakat, 

karyawanpun menjadi salah satu penunjang perusahaan penggilingan padi 

tersebut berkembang besar  sampai saat ini.  Dalam hal ini profit suatu 
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perusahaan menjadi salah satu tujuan utama di sebuah perusahaan, yang 

dimana laba tersebut di perusahaan UD.Hamzah dari tahun ke tahun 

mengalami kenaikan secara berangsur-angsur, dilihat dari hasil produksi 

per-hari yang dihasilkan mencapai 23 ton naik kebulan panen raya 

selanjutnya menjadi 27  ton, kenaikan hasil produksi dari tahun ke tahun 

mencapai 23% dan pendistribusian yang dilakukan kedaerah-daerah 

meningkat 45 %. Pertumbuhan pasar yang terkadang berubah dengan nilai 

harga jualnya berbeda-beda, perusahaan UD. Hamzah pun tidak lepas dari 

kwalitas yang terjamin mutu produknya.
9
 

Dilihat dari contoh sebuah perusahaan besar yang berdiri sejak 

tahun 1970 an yaitu PT.Unilever Indonesia yang berdiri kokoh sampai saat 

ini melayani kebutuhan penduduk masyarakat Indonesia.
10

 PT. Unilever 

Indonesia tersebut memberikan bukti nyata bahwasannya perusahaan 

tersebut dengan menggunakan konsep Corporate Social Responsibility 

bisa membawa nama perusahaan dan produk-produknya menjadi lebih 

berkembang. Dengan demikian program CSR menjadi salah satu pilihan 

sebuah perusahaan untuk membangun perusahaannya menjadi lebih baik 

dan berkembang. Persoalannya dalam hal ini adalah apakah implementasi 

program Corporate Social Responsibility ini dapat berjalan sesuai dengan 

etika bisnis islam yang mana dalam etika bisnis islam itu meliputi, konsep 
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peran manusia, konsep syariat Islam, tata nilai Islam, dan dasar konsep 

bisnis
11

. 

Namun penulis tidak akan melenceng dari titik fokus penelitian 

tentang implementasi CSR terhadap perushaan UD. Hamzah dan yang 

terlebih difokuskan dalam penelitian ini ialah apakah  program Corporate 

Social Responsibility tersebut dapat  memberikan dampak kemaslahatan 

yang signifikan terhadap masyarakat sekitar.  Dalam konteks implementasi 

Corporate Social Responsibility  yang dimana dengan adanya program ini 

yang diterapkan oleh perusahaan UD. Hamzah dapat berjalan 

berkesinambungan untuk mensejahterakan  dan orang-orang sekitar 

perusahaan UD. Hamzah.  

Disisi lain yang dapat dilihat dalam eksistensi dan prakteknya 

Corporate Social Responsibility menimbulkan kontradiksi yang dimana 

implementasinya yang diterapkan tidak sesuai dengan etika bisnis. 

Bahwasannya yang dimana dalam pengelolaan perusahaan di minta untuk 

dapat bertanggungjawab dalam segi norma-norma yang konkret yang 

berisikan nilai yang dapat menjadi pedoman dan pegangan hidup dalam 

berbisnis, bisnis yang dapat beretika yang memiliki komitmen ketulusan 

dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan. Dalam Konteks CSR, 

para pelaku CSR usaha atau pihak perusahaan dituntut bersikap tidak 

kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya, 

yang dimana dalam hal ini pihak perusahaan dituntut tepat janji, tepat 
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waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan, memperbaiki kualitas 

barang atau jasa secara berkesinambungan serta tidak menipu dan 

berbohong. 

Dilihat dari kontradiksi tersebut tidak terlepas adanya masyarakat 

sekitar yaitu daerah kabupaten wajo yang memilki mayoritas beragama 

Islam. Diharapkan dengan adanya program Corporate Social 

Responsibility di perusahaan UD. Hamzah dapat diterapkan dengan nilai-

nilai agama yang berlandaskan Al-Qur’an dan hadist. Hal tersebut dapat 

dilihat dalam ayat ini : 

                               

                                  

                                 

                               

                               

Terjemahan : 

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu 

suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah 

beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-

kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada 

kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang 

memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; 
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dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan 

menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya 

apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam 

kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah 

orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-

orang yang bertakwa. (Qur’an surah Al- Baqarah ayat 177)
12

 

 

Di dalam sebuah perusahaan terkadang banyak permasalahan yang 

menimpa dari hal kecil sampai ke hal yang paling besar, dengan strategi 

perkembangan Corporate Social Responsibility. Peristiwa atau masalah 

yang terjadi dalam sebuah perusahaan memberikan sebuah pelajaran 

bahwa dampak negatif akan selalu mengancam jika sejak awal kegiatan 

perusahaan dilakukan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dan 

kepentingan (stakeholder) di sekitar perusahaan. Komunikasi dan 

koordinasi secara efektif antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat 

(komunitas) sangat penting dilakukan agar dapat membangun persamaan 

presepsi dan harmonisasi dapat tercapai. Oleh karena itu, dilihat dari etika 

bisnis Islam bagaimana menjalani konsep program Corporate Social 

Responsibility  ini dilakukan dengan kaidah-kaidah Al-Qur’an, agar dapat 

mencapai kemaslahatan umat.  

Penulis dalam hal ini membahas tentang implementasi Corporate 

Social Responsibility, dikarenakan dalam prakteknya program Corporate 

Social Responsibility ini belum dapat disosialisasikan sesuai dengan 

perspektif ekonomi Islam. Pemahaman yang tidak begitu spesifik 
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mengenai konsep Corporate Social Responsibility  membuat suatu 

perusahaan tidak menjalankan pengembangan strategi pengelolaan 

perusahaan menjadi lebih baik. Pada hal sesungguhnya Corporate Social 

Responsibility  memiliki manfaat yang akan diperoleh perusahaan yang 

melakukan Corporate Social Resposibility antara lain, dapat 

mempertahankan dan menaikkan reputasi dan  brand image  perusahaan 

sehingga muncul citra yang positif dari masyarakat. Upaya Corporate 

Social Responsibility mampu meningkatkan citra perusahaan dengan 

mempraktekkan karya ini yang sering disebut dengan Corporate Social 

Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan). Perusahaan tidak 

hanya mempunyai kinerja ekonomis, tetapi juga kinerja sosial. Perusahaan 

menyadari masih ada hal yang perlu diperhatikan daripada memperoleh 

laba besar mungkin yakni mempunyai hubungan baik dengan masyarakat 

di sekitar pabrik dan dengan masyarakat umum. 

Dalam ajaran Islam, setiap muslim memandang bahwa yang 

melakukan kegiatan perdagangan atau semacam perbisnisan yang dimana 

manusia sebagai wakil (khalifah) Tuhan di dunia tidak mungking bersifat 

individualistik karena semua kekayaan di bumi adalah milik Allah semata, 

dan manusia adalah kepercayaan di dunia dan diwajibkan mereka 

memakai nilai-nilai prinsip Islam.
13

 Dimana nilai-nilai prinsip Islam dalam 

bisnis dijunjung tinggi untuk kemaslahatan umat, yang dimana tidak 

adanya saling dirugikan. Bahwasannya dalam kegiatan bisnis, etika dan 
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moral yang ada sudah diterapkan sejak pada zaman Rasulullah, dimana 

pada zaman Rasulullah dalam kegiatan perniagaan dilakukan dengan 

syariat Islam. Oleh karena itu Implementasi Corporate Social 

Responsibility  menurut prespektif ekonomi Islam harus didasarkan pada 

etika bisnis yang jauh dari kedzoliman. Beberapa syarat tersebut yaitu
14

 : 

Pertama, etika sebagaimana moralitas, berisikan nilai dan norma-norma 

konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam 

seluruh kehidupan. Kedua, etika sebagai refleksi kritis dan rasional. Etika 

membantu manusia bertindak secara bebas tetapi dapat dipertanggung-

jawabkan. Sedangkan bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan 

aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh 

konsumen untuk memperoleh profit. Untuk mengetahui lebih lanjut 

implementasi Corporate Social Responsibility  berlandaskan etika bisnis 

secara baik dan dilandaskan nilai-nilai Islam, karena secara garis besar di 

manapun kita berada maka kita akan dihadapkan dengan emapat hal yang 

dipandang sebagai sumber nilai-nilai etika, yaitu; agama, filosofi, 

pengalaman yang berasal dari budaya dan hukum, keempat hal ini 

mengandung sekumpulan nilai-nilai yang dijadikan acuan dalam 

mengontol perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, begitu juga dalam 

bisnis.
15
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 Setiap manajer di dunia akan terikat dengan nilai-nilai ini dalam 

setiap pengambilan keputusan bisnisnya. Nilai etika akan menjadi suatu 

mekanisme yang mengontrol prilaku dalam bisnis dan juga dalam 

kehidupan. Etika bisnis Islam menjunjung tinggi semangat saling percaya, 

kejujuran, dan keadilan, sedangkan antara pemilik perusahaan karyawan 

berkembang semangat kekeluargaan (brotherhood).
16

 Misalnya dalam 

perusahaan yang Islami gaji karyawan dapat diturunkan jika perusahaan 

benar-benar merugi dan karyawan akan mendapatkan bonus jika 

keuntungan perusahaan meningkat. 

Oleh karenannya, CSR sangat dibutuhkan oleh seluruh Perusahaan 

yang dimana memiliki manajemen pengembangan untuk kesejahteraan 

perusahaan yang berkesinambungan. Maka dari itu CSR dalam sebuah 

perusahaan kiranya dibutuhkan upaya dan strategi ekstra agar 

implementasi CSR sanggup bahkan berjalan sesuai dengan ide dan konsep 

dasarnya. Dalam hal ini CSR dapat memberikan solusi seperti halnya 

memberikan kenyaman tehadap suatu perusahaan agar perusahaan tersebut 

dapat berjalan sesuai yang diharapkan dengan manajmen strategi yang 

baik. Disisi lain CSR dengan menerapkannya konsep dan ide tersebut 

dapat memberikan kesejahteraan bagi karyawan dan masyarakat yang 

tinggal disekitar lingkungan perusahaan.  
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B. Fokus Penelitian  

Dalam latar belakang masalah yang memaparkan bahwa dalam 

implementasi Corporate Social Responsibility belum dapat diterapkan atau 

disosialisasikan secara maksimal. Pemahaman yang ada dalam konsep 

program Corporate Social Responsibility masih sangat rendah karena tidak 

memahami secara jelas konsep dan praktek Corporate Social 

Responsibility secara spesifik, dan sementara dapat dilihat dari sisi lain, 

pada umumnya masyarakat kabupaten wajo adalah muslim. Impelentasi 

pengelolaan Corporate Social Responsibility di Indonesia masih memiliki 

pemahaman konsep yang berbeda-beda dan perlu dicari titi temunya. Oleh 

karena itu Implementasi Corporate Social Responsibility menurut 

prepektif ekonomi Islam harus didasarkan pada asas yang jauh dari 

kedzoliman sebagaimana aturan-aturan etika bisnis Islam yang sudah 

ditetapkan dan diketahui. Berdasarkan penjelasan tersebut maka 

pertanyaan penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) pada 

Perusahaan UD. Hamzah ? 

2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap implementasi corporate 

Social Responsibility (CSR) pada perusahaan UD. Hamzah. 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian yang terdapat pada rumusan masalah di atas 

maka menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Untuk mendiskripsikan Implementasi Corporate Social 

Responsibility (CSR) dalam Perusahaan penggiligan padi UD. 

Hamzah. 

b) Untuk mendiskripsikan implementasi Corporate Social 

Responsibility (CSR) di perusahaan penggilingan padi UD. 

Hamzah dalam prespektif ekonomi Islam. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu 

pengetahuan terutama yang berkaitan dengan ekonomi Islam yang tidak 

hanya dikaji pada pendekatan normatif tetapi juga pendekatan budaya, 

yang dimana masyarakat menghadapi ekonomi yang ruang lingkup 

perusahaan yang menyangkut dengan tantangan hidup akan tetap 

melahirkan produktifitas yang tinggi, dalam hal ini terkait dengan 

Corporate Social Responsibility bagi perusahaan untuk para tenaga kerja 

yang berkecimpung dalam perusahaan tersebut dan masyarakat umum 

disekitar perusahaan maupun pejabat pemerintah daerah dalam 

menentukan kebijakan terutama yang berhubungan dengan kesejahteraan 

dan kemaslahatan masyarakat, dan prospek prekonomian umat Islam di 
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kabupaten Wajo Kecamatan Maniangpajo khususnya dan di Indonesia 

pada umumnya. 

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis, yaitu : 

1) Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan kajian lebih lanjut bagi para 

akademisi, praktisi dan masyarakat  serta diharapkan dapat memberi 

manfaat guna menambah khasanah ilmu ekonomi Islam secara umum 

dan perekonomian perusahaan secara khusus di Indonesia 

2) Manfaat praktis 

a) Sebagai informasi dan inspirasi bagi praktisi bisnis (para pelaku 

usaha, pemegang saham, dan komisaris) bahkan investor untuk 

memahami pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan serta 

melaksanakan sebagai kepedulian dan komitmen dalam 

pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.  

b) Sebagai bahan kajian bagi para akademisi dan praktisi yang dapat 

mengambil poin atau modul pembelajaran dari tesis ini dan 

diharapkan wacana Tanggung jawab Sosial Perusahaan ini 

berkembang ke arah yang lebih baik. 
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D. Sistematika Pembahasan 

Hasil Penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis 

kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang Latar Belakang; Perumusan 

Masalah; Tujuan dan Manfaat Penelitian; dan Sistematika Pembahasan 

yang dimana dilanjutkan dengan beberapa penjelasan ke bab selanjutnya, 

Bab II Kajian Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, berisi kajian 

penelitian terdahulu yang memuat keterangan-ketrangan dari penelitian 

sejenis yang telah dilakuakan sebelumnya seperti tesis, laporan penelitian, 

dan jurnal hasil penelitian; Kerangka Teori, yang menjabarkan mengenai 

definisi, manafaat, dan jenis tentang Corporate Social Responsibility, 

selanjutnya membahas tentang implementasi Corporate Social 

Responsibility di Indonesia, selanjutnya tentang hubungan Masyarakat dan 

Perusahaan, dan yang terakhir mengenai pandangan Islam tentang 

Corporate Social Responsibility. Kerangka teori membahas dan 

menjelaskan beberapa teori tentang CSR yang di mana, CSR menjadi 

salah satu pokok pembahasan di penulisan tesis ini. Adapun penjelasan 

kerangka teori yang di perinci secara spesifik pembahasan tesis ini 

memerlukan pemahan metode penelitian yang harus diketahui yaitu dapat 

di lihat dalam bab III, Bab III Metode Penelitian, berisi motede 

penelitian yang relavan dengan judul tesis, penelitian ini menggunakan 

penelitian kualitatif yang meliputi jenis penelitian dan pendekatan, tempat 
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atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data. Beberapa metode yang di pakai untuk menegetahui 

obyek yang di teliti, menegetahui teknik yang dipakai sudah di jelaskan 

secara gamblang dalam metode penelitian ini, dari metode penelitian yang 

di mana mengetahui cara-cara pengumpulan data, dan Bab IV Hasil dan 

Analisis Penelitian, berisi hasil penelitian tentang implementasi 

Corporate Social Responsibility sebagai modal sosial yang bersinergi 

dalam pengentasan masalah-masalah sosial di wilayah perusahan UD. 

hamzah, yang meliputi latar belakang sejarah dan keadaan geografis 

perusahaan, latar belakang lahirnya konsep Corporate Social 

Responsibility pada perusahaan UD. hamzah, implementasi dan penerapan 

Corporate Social Responsibility pada perusahaan yang bersangkutan, 

keefektifan berlakunya konsep Corporate Social Responsibility dalam 

menangani permasalahan-permasalahan sosial yang ada, dan lain-lain. 

Hasil dan analisis penelitian yang telah di jelaskan secara mendalam di 

akhiri dengan Bab V Penutup, berisi tentang Kesimpulan dari 

Pembahasan yang telah diuraikan, dan Saran berdasarkan temuan-temuan 

yang diperoleh dalam penelitian. 


