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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Implementasi CSR yang diterapkan oleh perusahaan penggilingan padi 

UD. Hamzah dengan melaksanakan kegiatan/program, sebagai berikut : 

a. Program rumah tempat tinggal Buruh 

Program pertama yang dilakukan oleh perusahaan dalam mencapai 

kesejahteraan dan kepedulian terhadap tenaga kerja/buruh ialah 

pengadaan rumah tempat tinggal yang diberikan oleh perusahaan 

penggilingan padi UD. Hamzah. 

b. Program Infrastruktur 

Program CSR yang kedua diterapkan oleh perusahaan penggilingan 

padi UD. Hamzah adalah membantu terbentuknya infrastruktur 

berupa pembangunan mushollah, perbaikan kesehatan berupa 

sumbangan pembangunan pusat kesehatan desa oleh UD. Hamzah 

dan angkutan berupa truk untuk membantu masyarakat bagi yang 

membutuhkan. Hal ini merupakan program yang sangat efektif untuk 

membantu segala bentuk kegiatan dan kebutuhan masyarakat 

disekitar perusahaan. 
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c. Program Pendidikan 

Program CSR yang ketiga diterapkan oleh perusahaan penggilingan 

padi UD. Hamzah adalah memberikan konstribusi berupa dukungan 

materi disetiap kegiatan sekolah. Salah satunya adalah sekolah yang 

mengadakan pertandingan atau semacamnya, UD. Hamzah turut 

serta membantu dengan memberikan konstribusi berupa dukungan 

materi untuk melaksanakan acara tersebut. 

d. Program Modal usaha 

Memberikan modal usaha kepada masyarakat sekitar perusahaan. 

Dari sebagian kecil masyarakat sekitar perusahaan yang tidak 

memiliki pekerjaan maka akan ditawarkan oleh perusahaan untuk 

modal berupa penjualan beras dengan sistem penagihan dilakukan 

kepada masyarakat yang mendapatkan modal usaha setiap akhir 

bulan atau ketika terjual habisnya barang atau beras tersebut. 

e. Program Kebutuhan pangan bagi santri putra pesantren yang ada 

sekitar perusahaan. 

Pengadaan beras untuk konsumsi bagi pelajar pondok pesantren 

As’adiyah Macanang pusat Sengkang, kurang lebih sekitar 1000 

kilogram beras dan 40 rak telur setiap bulannya yang di aloksikan ke 

pesantren terserbut. 

f. Program Pertanian berupa pelatihan dalam cara menggiling padi dan 

penanaman padi dengan baik. 
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Pelatihan dalam cara menggiling padi dan penanaman padi dengan 

baik, dalam hal ini pengadaan pelatihan bekerja sama dengan dinas 

pertanian Kabupaten Wajo untuk menciptakan sumber daya manusia 

yang handal dibidang pertanian. 

Dari program CSR yang diterapkan oleh perusahaan UD. Hamzah, 

mampu memberikan konstribusi positif oleh tenaga kerja/buruh dan 

masyarakat sekitar perusahaan. Sehinggah bisa terciptanya masyarakat 

yang sejahtera dan patut pula diterapkan oleh beberapa perusahaan 

penggilingan padi yang ada di Sulawesi Selatan khusunya Kabuapaten 

Wajo. 

2. Perspektif ekonomi Islam terhadap implementasi CSR pada perusahaan 

penggilingan padi UD. Hamzah adalah : 

Perusahaan UD. Hamzah tersebut telah memilki sifat Shidiq karena 

salah satu bukti yang diperoleh dari hasil wawancara/dialog oleh salah 

satu tenaga kerja/buruh perusahaan UD. Hamzah  ialah tepat sasaran 

dan tidak ada keterlambatan disetiap pembayaran upah kepada para 

pegawai dan sesuai dengan hasil kerja disetiap tenaga kerja/buruh. 

Perusahaan penggilingan padi UD. Hamzah telah memiliki prinsip 

tentang karakteristik sifat Fathana atau memahami dan menghayati 

secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajiban. Itu terbukti 

dimiliki oleh perusahaan UD. Hamzah bahwa dengan adannya 

perusahaan yang bergerak dibidang penggilingan padi maka disisi lain 
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juga memahami keadaan masyarakat dengan turut serta menggunakan 

sistem CSR pada perusahaan. 

Perusahaan penggilingan padi UD. Hamzah telah menerapkan 

sistem CSR dengan menggunakan metode syariah. Dilain sisi 

perusahaan UD. Hamzah menerapkan sistem CSR tidak terlepas dengan 

keimanan oleh para pelaku usaha UD. Hamzah. Dari beberapa hasil 

wawancara/dialog oleh masyarakat sekitar perusahaan, masyarakat 

sangat mengharapkan dan akan selalu mendukung perusahaan untuk 

melakukan kegiatan CSR yang berdampak positif bagi masyarakat, jika 

dilihat dari tata cara dan maksud dari penerapan CSR tersebut, 

perusahaan telah mengadopsi sistem CSR yang berbasis dengan 

keyakinan atas atas Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan : 

1. Hendaknya UD.Hamzah menempatkan program pengentasan 

kemiskinan menjadi program utama perusahaan mengingat keadaan 

penduduk sekitar lokasi masih jauh dari kemiskinan. 

2. Dalam pelaksanaan CSR, UD.Hamzah hendaknya menetapkan 

mekanisme serta pemantauan secara berkala, jelas dan transparan 

sehingga masyarakat dapat memonitor kegiatan tersebut. 
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3. Sekiranya perusahaan UD. Hamzah lebih meningkatkan program CSR 

yang berkonsep syariah sehinggah terciptanya rahmatan lilalamin lebih 

luas lagi. 

4. Sebaiknya penerapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan UD. 

Hamzah lebih meluas lagi di beberapa desa tetangga supaya bisa 

menciptakan masyarakat sejahtera lebih luas. 

5. Sekiranya perusahaan UD. Hamzah memberikan jadwal mutlak 

maksudnya adalah menempatkan agenda atau program khusus untuk 

penerapan CSR di perusahaan UD. Hamzah di setiap bulannya. 




