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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil  Penelitian 

1. Profil perusahaan  

Spriritual Company Waroeng Group muncul dan didirikan oleh 

Bapak Jodi Brotosuseno selaku pemilik perusahaan sejak 2010. Gagasan 

Spiritual Company sudah ada sejak awal berdirinya Waroeng Steak And 

Shake, namun baru terealisasi pada tahun 2010 dengan di dampingi guru 

spiritual yakni Ust. Yusuf Manshur. Spriritual Company Waroeng Group 

merupakan hijrahnya dasar bisnis konvesional kepada bisnis yang 

bertujuan kepada akhirat, moralitas, nurani, dan jangka panjang.
1
 

Maksud dan tujuan dari spiritual company itu sendiri adalah bahwa 

spiritual company mengembangkan spirit perusahan, menjadi motivasi 

seluruh karyawan untuk memiliki dasar yang jelas kembali kepada Qur’an 

dan Sunnah serta kembali pada nurani masing-masing karyawan sehingga 

suasana kerja menjadi kondusif, dan perusahaan menjadi sehat secara 

financial. Salah satu kunci perusahaan untuk dapat menerapkan konsep 

bisnis Islam sudah dimiliki oleh perusahaan Waroeng group yaitu dengan 

sudah dimiliki niatan untuk mencapai bisnis yang Islami.
2
 

                                                           
1
 Wawancara dengan penganggung jawab spiritual company Ust. Syamsuri, pada tanggal 19 

Mei  2017. 
2
 Wawancara dengan penganggung jawab spiritual company Ust. Syamsuri, pada tanggal 19 
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Waroeng group merupakan usaha yang sebagian besar bergerak di 

bidang kuliner seperti Waroeng Steak and Shake, Waroeng Ayam 

Kampung, The Penyeters, The Icon dan Bebek Goreng H. Slamet, namun 

untuk outlet The Icon untuk saat peneliti melakukan penelitian sedang 

berada pada proses renovasi.
3
 

Pada penelitian kali ini, peneliti fokus kepada bentuk penerapan 

Islamic CSR pada kantor pusat dan outlet Yogyakarta. Untuk outlet yang 

dijadikan tempat penelitian hanya sebagian dari jumlah outlet yang ada 

yakni: 4 outlet Waroeng Steak, 4 outlet Bebek Gorengg H.Slamet, 1 outlet 

The penyeters, dan 1 Outlet Waroeng Ayam Kampung (akam), total 10 

Outlet dari 17 Outlet secara keseluruhan. Adapun outlet Spiritual 

Company Waroeng Group Yogyakara sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Outlet Sipitual Company Waroeng Group 

Outlet Manager Outlet Alamat 

Waroeng Steak - Jl. Cendrawasih 

Waroeng Steak Sadirin Jl. Samirono 

Waroeng Steak Sadi Jl. Tamansiswa 

Waroeng Steak Suratman Jl. Cokroaminoto 

Waroeng Steak Slamet Riyadi Jl. Pandega Karya 

Waroeng Steak Dody Wijaya Jl. Affandi 

Waroeng Steak Ali Widadoara Jl. Kaliurang 

                                                           
3
 Wawancara dengan penganggung jawab spiritual company Ust. Syamsuri, pada tanggal 19 

Mei  2017. 
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Waroeng Steak Ali Hartawan Jl. Seturan 

Waroeng Steak Suriyanto Jl. Wates 

Waroeng Steak Wahyu Setyobudi Jl. Bantul 

Bebek Goreng H. Slamet Tri Rofiat Jl. Affandi 

Bebek Goreng H. Slamet Moch. Habib Al Anshory Jl. Magelang 

Bebek Goreng H. Slamet Taufiq Jl. Kol Sugiono 

Bebek Goreng H. Slamet Tri Hendro Wardoyo Jl. Monjali  

Waroeng Akam  Nur Harsi Telasih  Jl. Turangga 

The Penyeters Ellania Hesti Pratiwi Jl. Affandi 

The Icon Almukth Nor Cholis  Jl. Turangga 

Sumber : Wawancara dengan staf Spiritual Company Bapak Shohibul Halim, 

pada tanggal 26 april 2017, di Kantor Waroeng Group. (diedit oleh penulis) 

2. Visi dan Misi Perusahaan 

Waroeng group memiliki dasar dalam usaha bisnisnya yang 

berprinsip pada Spiritual Company. Spiritual company sendiri adalah 

harmonisasi kesejahteraan bagi seluruh karyawannya. Dilihat dari segi 

individu maupun komunitas di sekitar peusahaan Spiritualitas mampu 

menghasilkan 5 nilai, yaitu: integritas atau kejujuran, energi atau 

semangat, inspirasi atau ide dan inisiatif, wisdom atau bijaksana, serta 

berani dalam mengambil keputusan.
4
 

 Maka dalam hal ini prinsip Spiritual Company yang di terapkan 

oleh Waroeng Group tertaung dalam visi dan misi perusahaan. Namun 

                                                           
4
Ginanjar Ary,  Spiritual..., hlm 4 
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apakah prinsip Spiritual Company yang ada sudah sesuai dengan prinsip 

Spiritual Company tentunya bukan hanya dilihat dari visi misi nya namun 

juga dengan praktek kerja secara keseluruhan. 

Visi Spiritual Company Waroeng Group adalah  Menjadikan 

perusahaan sebagai sarana untuk mendapatkan ridho Nya Allah 

Subhanahu Wata’ala dan keberadaannya selalu memberikan kesejahteraan 

kepada seluruh karyawan dan bermanfaat untuk orang banyak. Sedangkan 

Misi Spiritual Company Waroeng Group sebagai berikut:
5
 

a. Menjadikan perusahaan sebagai sarana untuk mendapatkan 

ridhonya Allah SWT dan keberadaannya selalu memberikan 

kesejahteraan kepada seluruh karyawan dan bermanfaat untuk 

banyak orang. 

b. Bekerja adalah ibadah, tanpa melepaskan unsur tanggungjawab dan 

disiplin yang tinggi. 

c. Selalu berkembang menuju kebaikan sesuai syari’ah Islam. 

d. Membangun usaha yang halal, berteknologi dan berkualitas tinggi 

yang berorientasi pada pelayanan terbaik. 

e. Selalu berinovasi dalam pengembangan produk berbasis kearifan 

lokal.  

f. Membangun dan mengembangkan potensi khususnya bagi 

karyawan dan mitra usaha kecil dan menengah pada umumnya. 

                                                           
5
 Wawancara dengan staf spiritual company Bapak Shohibul Halim, pada tanggal 26 april 

2017. 
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g. Menghasilkan profit, membangun citra, mengembangkan 

profesionalisme usaha berdasarkan prinsip-prinsip Islam. 

 Bentuk pengumpulan dana Islmaic CSR pada waroeng group 

berupa penyisihan dana Waroeng Group untuk sosial, dan partisipasi 

konsumen dengan menyisihkan dari belanja di Setiap Outlet Waroeng 

group untuk di masukkan di Kotak Amal. Adapun petunjuk pelaksanaan 

Islamic CSR Pada waroeng group yakni: 
6
 

a. Staff Internal/ Eksternal SC Terjun di lapangan Langsung untuk 

mensurvey dan menindak lanjuti 

b. Yang Perlu Di Perhatikan Atas Pertimbangan dan asas manfaat dan 

tepat sasaran ( di berikan Note Untuk melengkapi data ) 

c. Pengajuan dan Telah Di Acc Oleh Direktur 

d. Staff Internal/ Eksternal SC Akan Mengawal Penyaluran 

e. Mokup di sediakan oleh SC dan akan di email ke MO 

f. Kwitansi dari Pihak Penerima Donasi 

g. Bila Perwakilan Dari Staff Internal / Eksternal tidak bisa 

mendampingi Maka Manager Outlet / PIC  yang bertanggung 

jawab untuk tersampainya amanah ke mustahik / penerima bantuan 

h. Fotokan lagi Di Tempat Penyerahan backgroundnya , Semisal di 

Posko Atau Plang nama Masjid/ Yayasan, atau ketika menerima di 

outlet ada background waroeng group. 

                                                           
6
 Wawancara dengan staf spiritual company Bapak Shohibul Halim, pada tanggal 26 april 

2017. 
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i. Foto Penyerahan di Kwitansi di Kirim Ke Whats App Shohibul 

Halim 081382991883 atau di email ke sc.waroeng@gmail.com 

Menurut Ust. Syamsuri, Prinsip Spiritual Company diterapkan 

mulai dari Top Management sebagai tauladan untuk karyawan-karyawan 

yang lain seperti aturan untuk berhenti merokok dimulai tahun 2010 awal, 

menghafal beberapa surat Al-Qur’an, terdiri dari 4 surat yakni: Ar 

Rahman, Al Mulk, Yasin, dan Al Waki’ah. Pada tanggal 15 maret 2010 

Top Management diberangkatkan umroh oleh Spritual company waroeng 

group, skema spiritual company untuk internal yakni Tarbiyah Islam, 

sedangkan untuk eksternal yakni Dawah Islam. Fungsi utama dari Spiritual 

Company Waroeng Group adalah Menegakkan Syariah Islam Agar 

terwujud perusahaan yang berakhlak mulia.
7
 

3. Struktur Perusahaan 

Adapun susunan kepengurusan pada Spiritual Company Waroeng 

Group, sebagai berikut: 

Atasan Tidak langsung : Riyanto ( Kepala Personal Asistent ) 

Atasan langsung  : Direktur ( Owner ) 

Bawahan Langsung  : Staff  Spiritual Company 

Bawahan Tidak Langsung : All Karyawan Waroeng Group 

                                                           
7
 Wawancara dengan penganggung jawab spiritual company Ust. Syamsuri, pada tanggal 19 

Mei  2017. 
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Bentuk Islmaic CSR pada Spiritual Company Waroeng Group 

terbagi menjadi 4 bentu yakni: Program Waroeng Peduli, Sedekah 

Nasional, Zakat Profesi, dan Dansowan. Namun untuk program Zakat 

Profesi belum dapat terealisasi dengan benar, maka sampai tahun 2017 

Spiritual Company Waroeng Group fokus untuk meralisasikan program 

Islamic CSR selain program Zakat Profesi.
8
 

4. Program Islamic CSR Perusahaan 

 Spiritual Company Waroeng Group dalam mendistribusikan dana 

Islamic CSRnya memiliki beberapa tugas pokok sebagai berikut:
9
 

a. Program Spriritual Company di Bantu Oleh Management & Ustadz 

Pembimbing. 

1) Ibadah Karyawan & Staff  Kantor 

a) Imaniyah / Tauhid/ Akidah 

b) Sholat Fardhu 

c) Baca Tulis, Dan Menghafal AlQur’an ( Kantor ) 

d) Sirah Nabawiyah 

e) Mengaji 15 Menit Sebelum Pekerjaan Kantor di mulai ( 

Kantor ) 

f) Sholat Dhuha Setiap Hari di Outlet & Kantor 

g) One day One Juz Ba’da Isya 

h) Ta’lim Fadhilah Amal, Riyadhus Shalihin ba’da dhuha 

                                                           
8
 Wawancara dengan penganggung jawab spiritual company Ust. Syamsuri, pada tanggal 19 

Mei  2017. 
9
 Wawancara dengan staf spiritual company Bapak Shohibul Halim, pada tanggal 26 april 

2017. 
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2) Muamalah ( Internal ) & Muasyarah  

a) Fiqh Muamalah 

b) Tabligh Akbar All karyawan 

c) Pengajian Warga 

d) Dana Sosial Warga 

e) Desa Binaan 

f) Kebersihan Musholla Waroeng 

3) CSR Waroeng Peduli 

a) Survey 

b) Rescue 

c) Penanggung Jawab Lapangan 

d) Pengajuan Anggaran 

e) Documentasi 

f) LPJ 

g) Properti CSR  

4) Akhlaq Karyawan 

a) Ta’lim Kitab Minhajul Muslim 

b) Mudzakarah  

c) Bimbingan  

d) Rihlah 

5) Ramadhan dan Rangkaiannya 

a) Masjid Waroeng ( Kultum, Imam Tarwih ) 

b) Kegiatan SC Outlet 
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c) Kegiatan Spiritual Company Kantor 

6) Sedekah Nasional dan penyalurannya 

d) Pengajuan Anggaran 

e) Internal Waroeng 

f) Documentasi 

g) LPJ Kegiatan 

7) Dana Sosial karyawan dan Prosedurnya 

h) Pengisian Form Pengajuan 

i) Urgensi / Resceu /  

j) Legal  

k) Pencairan 

l) Angsuran 

8) ZIS ( Zakat , Infaq & Shodaqoh ) 

a) Zakat Waroeng  

b) Zakat Profesi 

c) Penyaluran 

d) Mustahik Zakat 

e) LPJ 

9) Undian Umrah & Pelaksanaan Umrah Waroeng 

m) Seleksi Hafalan Surat Pilihan & Ibadah 

n) Kordinasi Dan Legal oleh Ustadz Pembimbing  

o) Surat Pernyataan Mengikuti Undian Umrah 

p) Screning panitia Syawalan 
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q) Prepare Document Umrah 

r) Anggaran & Akomodasi 

s) LPJ 

b. Monitoring 

1) Bisyaroh / Dana 

2) Jadwal Materi Ustadz 

3) Surat Edaran By Admin 

4) Presensi Tabligh Akbar & Outlet 

5) Kartu Kontrol Hafalan Surat Pilihan 

6) Kartu kontrol Ibadah Karyawan 

7) Edukasi, Revolusi Mental,  

8) Musholla Outlet Waroeng dan Perlengkapannya 

9) MP3/ Adzan 

10) Mengadakan Perangkat Audio Untuk Adzan Subuh di Musholla  

c. Edukasi & Evaluasi 

1) Edukasi 

2) Konseling 

3) Sharing 

4) Punishment 

5) Evaluasi 
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B. Pembahasan  

Spiritual Company Waroeng Group dalam menyalurkan CSR-nya 

Sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam Pasal 15 (b) 

antara lain disebutkan bahwa : “Setiap penanaman modal berkewajiban 

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Sedangkan Menurut 

Ust. Syamsuri, walaupun ada dan tidak adanya Undang-Undang dari 

pemerintah tersebut. Karena etika bisnis kepada masyarakat juga sudah 

diajarkan dalam syariat Islam, maka sebagai seorang muslim harus 

menjaga satu sama lain. Semua hal harus didasari niat, karena Spiritual 

Company Waroeng Group ingin menjalankan syariat Islam, maka 

pelaksanaan tanggungjawab sosial ini bukan hanya dijadikan kewajiban 

dari pemerintah saja, namun dilakukan dengan hati.
10

 

Islam tidak sesempit dalam menjalankan aksi sosialnya, begitu juga 

dengan Spiritual Company Waroeng Group, yang dalam kegiatan CSR nya 

bukan hanya melakukan pengajian saja, namun juga untuk permasalahan-

permasalahan universal. Kotak amal Waroeng Peduli yang berada pada 

masing-masing outlet digunakan untuk keperluan aksi sosial secara 

universal, karena konsumen Waroeng Group pun bukan hanya beragama 

Islam, maka dana dari kotak amal Waroeng Peduli ini digunakan untuk 

aksi sosial yang universal. Untuk pengajian yang khusus di gunakan untuk 

aksi muslim berbeda sendiri dananya, namun untuk CSRnya tetap di 

                                                           
10

 Wawancara dengan penganggung jawab spiritual company Ust. Syamsuri, pada tanggal 19 

Mei  2017. 
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distribusikan secara universal, dan landasan dalam aksi CSR ini dengan 

anjuran agama Islam yang aman tidak memandang agama dan suku. 
11

 

Spiritual Company Waroeng Group dalam merealisasikan program 

Islamic CSR di bagi kebeberapa program, sebagai berikut: 

Tabel 4.2 penyaluran program Islamic CSR 2016 

Sumber : Wawancara dengan staf spiritual company Bapak Shohibul Halim, pada 

tanggal 26 april 2017, di Kantor waroeng group  Yogyakarta. (diedit oleh penulis) 

Tabel 4.3 penyaluran program Islamic CSR 2017 

Sumber : Wawancara dengan staf spiritual company Bapak Shohibul Halim, pada 

tanggal 26 april 2017, di Kantor waroeng group  Yogyakarta. (diedit oleh penulis) 

                                                           
11

 Wawancara dengan penganggung jawab spiritual company Ust. Syamsuri, pada tanggal 19 

Mei  2017. 

Program 
2016 

Pengajuan  Teralisasi  Pengembalian  

Waroeng 

peduli  

Rp. 50.750.000 Rp. 74.211.400 Rp. 3.507.100 

Sedekah 

nasional  

- - - 

DANSOWAN  - - - 

Program 
2017 

Pengajuan  Teralisasi  Pengembalian  

Waroeng 

peduli  

Rp. 34.700.000 Rp. 20.035.000 Rp. 10.939.700 

Sedekah 

nasional  

Rp. 66.500.000 Rp. 64.500.000 Rp. 1.000.000 

DANSOWAN  Rp. 16.500.000 Rp. 16.500.000 - 
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1. Penerapan Islamic CSR pada Spiritual Company Waroeng 

Group 

Dalam  Agama Islam  kewajiban  melaksanakan tanggungjawab 

perusahaan bukan hanya terkait memenuhi  kewajiban  secara  hukum  

dan moral saja,  namun juga  strategi agar  perusahaan  dan  

masyarakat  tetap  berhubungan baik satu sama lain dalam  jangka  

waktu yang panjang. Islam memiliki dasar pertanggungjawaban  

social yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, 

maka dalam penerapan Islamic CSR nya spiritual company waroeng  

group memiliki beberapa domain dalam  mengemban tanggung jawab 

sosial sebagai berikut: 

a. Pelaku-pelaku Organisasi, meliputi:  

Sebagaimana tanggungjawab sosial yang semestinya, maka 

pertama dalam hal ini akan membahas bagaimana tanggungjawab 

perusahaan dalam hal keuntungan yang nantinya akan berdampak 

kepada pembagian deviden karyawan perusahaan serta 

pengalokasiannya sebagai laba untuk pertumbuhan dan 

pengembangan usaha. 

1) Hubungan Perusahaan dengan Pekerja  

Bagi perusahaan hubungan antara perusahaan dan 

pekerja tentunya sangat penting, karena dari hubungan 
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tersebut dapat dilihat bagaimana perusahaan memperlakukan 

karyawannya, terlebih karyawan adalah termasuk penggerak 

utama  roda perusahaan. Maka untuk melihat bagaimana 

hubungan yang terjalin antara perusahaan dan pekerja dapat 

dilihat sebagai berikut: 

(a) Keputusan Perekrutan bagi pekerja.  

Keputusan-keputusan perusahaan dalam perektrutan 

karyawan secara umum berubah pada tahun 2010, setelah 

berubahnya prinsip perusahaan menjadi Spiritual 

Company Waroeng Group, beberapa keputusan 

perusahaan dalam perektruktan karyawan sebagai berikut: 

kemampuan membaca Al-Qur’an, kejujuran karyawan, 

ibadah dalam menjalankan Shalat. 
12

 

Dengan adanya perubahan aturan dalam perektrutan 

kerja, maka dalam hal ini perusahaan sudah berlaku adil. 

Walaupun dalam perektrutan karyawan, perusahaan tidak 

membedakan antara calon pekerja Islam dan calon 

perkerna non Islam. Secara sendirinya calon pekerja yang 

beragama non Islam tidak mendaftarkan dirinya karena 

melihat perusahaan sudah berbasis Islami. 

 

 

                                                           
12

 Wawancara dengan penganggung jawab spiritual company Ust. Syamsuri, pada tanggal 19 

Mei  2017. 
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(b) Upah yang adil .  

 Tahun 2015 besaran gaji karyawan di sesuaikan 

dengan UMK (upah minimum karyawan) masing-masing 

kota, ditambah dengan bonus perusahaan.
13

 Dalam hal ini 

perusahaan sudah mencoba untuk memberikan upah yang 

adil kepada karyawannya dengan menyesuaikan 

pemberian upah dengan peraturan pemerintah. 

 Namun dari hasil wawancara peneliti dengan 

karyawan. Dapat dilihat bahwa sebagian karyawan merasa 

bahwa upah yang diberikan oleh perusahaan belum adil. 

Hal ini disebabkan oleh tidak adanya spesifikasi 

pemberian gaji dalam hal masa bakti bekerja, pembagian 

jam kerja yang tidak tepat, serta pemberian bonus yang 

tidak jelas. Maka dapat dilihat bahwa dalam hal pemberian 

upah terhadap karyawan, perusahaan belum dalam berlaku 

adil. 

(c) Penghargaan terhadap keyakinan pekerja dan hak pribadi 

Pembebasan dalam keyakinan karyawan, namun 

karena perusahaan berudah prinsip menjadi Spiritual 

Company tahun 2010, secara tidak langsung karyawan 

yang nonmuslim keluar dengan sendirinya tanpa ada 

paksaan dari perusahaan. karena setiap manusia memiliki 

                                                           
13

 Wawancara dengan penganggung jawab spiritual company Ust. Syamsuri, pada tanggal 19 

Mei  2017. 
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keyakinan yang berbeda-beda dan tidak dapat 

dipaksakan.
14

 

Terkait penghargaan keyakinan pekerja dalam hal 

ibadah, perusahaan dalam hal ini sangat memberikan 

keluangan waktu dalam hal ibadah. Terlihat dari sangat 

ditekankannya waktu shalat, serta pada shalat isya 

karyawan diwajibkan untuk melakukan shalat berjamaah 

selesai bekerja. Penghargaan keyakinan pekerja juga 

diberikan oleh perusahaan dengan memberikan bimbingan 

pengajian pada setiap outlet dengan didambingin ustadz 

dan ustadzah masing-masing. 

Dapat dilihat dengan berbagai macam program 

dalam hal penghargaan keyakinan kerja, maka perusahaan 

dilihat sangat memberikan keadilan kepada karyawannya. 

(d) Penghargaan terhadap hak pribadi 

Penghargaan terhadap hak pribadi karyawan 

diberikan perusahaan dalam bentuk penempatan posisi 

kerja sesuai dengan yang dimiliki karyawan. Sebagai 

contoh untuk karyawan wanita untuk beberapa outlet 

dipisahkan dan dijadikan karyawan untuk satu outlet 

tersendiri.  
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 Wawancara dengan penganggung jawab spiritual company Ust. Syamsuri, pada tanggal 19 

Mei  2017. 
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Sehingga karyawan wanita memiliki rekan kerja 

yang sama. Dengan dipisahkannya pembagian karyawan 

tersebut maka penempatan karyawan pada mess sangat 

diuntungkan. Karena outlet dengan karyawan laki-laki 

mendapatkan mess khusus laki-laki dan karyawan wanita 

mendapatkan mess khusus wanita. Maka dalam hal ini 

perusahaan sudah memberikan hak pribadi kepada 

karyawannya.  

(e) Pemberian edukasi terhadap karyawan  

Terdapat pelatihan-pelatihan bagi masing-masing 

karwayan yang disesuaikan dengan posisi kerja masing-

masing
15

. Perusahaan dalam hal ini mencoba memberikan 

edukasi terhadap karyawannya dengan memberikan 

pelatihan-pelatihan kerja. Sebagai contoh pada tahun 2008 

hingga 2010 perusahaan mengadakan training ESQ untuk 

karyawannya. Namun mulai tahun 2017 perusahaan 

mengganti pelatihan ESQ dengan pengajian akbar setiap 

satu bulan sekali yang dilikuti seluruh karyawan outlet 

yogykarta dan magelang. 

Namun dari hasil wawancara dengan karyawan, 

perusahaan belum memberikan pelatihan khusus untuk 

setiap posisi. Hanya terdapat pelatihan pemadam 

                                                           
15

 Wawancara dengan penganggung jawab spiritual company Ust. Syamsuri, pada tanggal 19 

Mei  2017. 
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kebakaran dan pelatihan kasir. Tidak diberikan pelatihan 

secara khusus untuk karyawan.  

Spiritual Company Waroeng Group menganggap 

karyawan sebagai mitra kerja, dan secara khusus Spiritual 

Company Waroeng Group sudah menyiapkan dana khusus 

yang akan diberikan kepada karyawan dari hasil sedekah 

nasional untuk membantu karyawan yang mengalami 

kesulitan, orang tua mengalamin sakit, yang disebut sebagai 

DANSOWAN (Dana Sosial Karyawan) dengan mekanisme 

pinjaman tanpa bunga kepada karyawan yang sangat 

membutuhkan dana pinjaman dengan pengembalian potong 

gaji perbulan karyawan tersebut.
16

 

 Terdapat juga dana bantuan yang sifatnya tunai, 

diberikan secara Cuma-Cuma sesuai dengan tingkat kesulitan 

yang dialami karyawan yang benar-benar sangat kesulitan 

sebagai bentuk meringankan beban sesama.  Karena kayawan 

adalah asset yang sama-sama dalam mencari nafkah.
17

 

Sedangkan bentuk penghargaan terhadap kinerja 

karyawan maka perusahaan memiliki program Ibadah Umrah 

dalam memberi penghargaan kepada karyawannya yang 

setiap tahun akan diberangkatkan sekitar 15 hingga 20 

                                                           
16

 Wawancara dengan penganggung jawab spiritual company Ust. Syamsuri, pada tanggal 19 

Mei  2017. 
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 Wawancara dengan penganggung jawab spiritual company Ust. Syamsuri, pada tanggal 19 

Mei  2017. 
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karyawan dengan kategori dan syarat tertentu, sebagai 

berikut:
18

 

(a)  program hafalan surat minimal 4 surat  Al-Qur’an, yang 

mana dengan menghafal surat tersebut karyawan akan 

mendapatkan kupon Ibadah Umroh yang nanti akan di 

pilih bersama karyawan-karyawan lain yang memiliki 

kupon tersebut, setiap surat yang dihafal masing-masing 

mendapat satu kupon per satu surat Al-Qur’an. 

(b)  Masa pengabdian, lama masa pengabdian menjadi 

pertimbangan karena semakin lama masa pengabdian 

maka karyawan di nilai keloyalitasan terhadap perusahaan 

lebih besar. 

Adapun data karyawan Spiritual Company Waroeng 

Group yang sudah diberangkatkan umrah oleh perusahaan 

dengan berbagai macam syarat dan ketentuan, sebagai 

berikut: 

Table 4.4 data peserta umroh karyawan perusahan Spiritual Company  

Waroeng Group 

Angkatan 

umrah 
Tanggal 

Jumlah 

peserta 
Penanggung jawab 

Angkatan 1 15 sampai 22 maret 2010 7 orang Muhammad Syamsuri 

Angkatan 2 12 sampai 20 maret 2011 8 orang  Shohibul Halim 

Angkatan 3 12 sampai 20 desember 2013 11 orang  Khasyfi Tama 
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Angkatan 4 20 sampai 30 desember 2014 13 orang Agung Priyono 

Angkatan 5 12 sampai 20 januari 2015 20 orang  Agung Rifky 

Angkatan 6 12 sampai 20 maret 2016 20 orang  Muhammad Ridwan 

 TOTAL PESERTA  120 

orang 

 

 Sumber: Wawancara staff  spiritual company bapak Shohibul, pada  

tanggal 19 Mei 2017. 

Dengan diadakannya program umroh ini menjadi salah satu bentuk 

penghargaan bagi perusahaan untuk karyawannya, sekaligus 

menambah pahala bagi perusahaan karena memberangkatkan 

karyawannya untuk dapat melakukan ibadah umroh. 

Secara umum hubungan perusahaan dengan pekerja cukup baik, 

namun memiliki beberapa poin yang harus diperhatikan kembali oleh 

perusahaan. Dalam hal perektrutan karyawan, penghargaan terhadap 

keyakinan pekerja dan hak pribadi, perusahaan cukup berlaku adil. 

Sedangkan dalam hal pemberian edukasi karyawan, perusahaan perlu 

memberikan edukasi tambahan yang lebih spesifik kepada karyawannya. 

Dan untuk pemberian upah dapat dilihat bahwa perusahaan belum dapat 

berlaku adil.  

2) Hubungan pekerja dengan perusahaan 

Persoalan terkait hubungan pekerja dengan 

perusahaan sangat kompleks,  terutama persoalan yang 

berkaitan  dengan  kejujuran, kerahasiaan,  dan  konflik  

kepentingan.  Maka penting bagaimana membina hubungan 
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yang baik antara pekerja dan perusahaan, bukan hanya 

hubungan perusahaan dengan karyawannya, dalam hal ini 

dapat dilihat bagaimana hubungan yang dirasakan karyawan 

kepada perusahaan, sebagai berikut:
19

 

Table 4.5 hubungan karyawan dengan perusahan Spiritual Company  

Waroeng Group 

No. 
Nama 

Karyawan 
Alamat Outlet 

Hubungan Pekerja 

dengan perusahann 

1. Nurharsi  Outlet waroeng akam  Hubungan baik sekali  

2. Wiji turi Outlet waroeng akam Hubungan baik 

3. Winda 

novianti 

Outlet waroeng akam Hubungan baik 

4. Rofida elma Outlet waroeng akam Hubungan kurang baik 

5. Awaliyah  Outlet waroeng akam Hubungan kurang baik 

6. Santoso  Outlet waroeng steak & shake Hubungal  baik  

7. Sugiarto  Outlet waroeng steak & shake Hubungan baik  

8. Muhaimin  Outlet waroeng steak & shake Hubungan baik  

9. Eko 

purwanto  

Outlet waroeng steak & shake Hubungan baik  

10. Astri Outlet waroeng steak & shake Hubungan baik  

11. Muhrozi  Outlet waroeng steak & shake Hubungan kurang baik  

12. Ali hartawan  Outlet waroeng steak & shake Hubungan baik sekali 

13. Aziz  Outlet waroeng steak & shake Hubungan baik  

14. Eko yulianto Outlet waroeng steak & shake Hubungan baik  

15. Nanda N Outlet waroeng steak & shake Hubungan kurang baik  

16. Nurul huda  Outlet waroeng steak & shake Hubungan baik  
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17. Nur 

huliyanto  

Outlet waroeng steak & shake Hubungan baik  

18. Uri edi  Outlet waroeng steak & shake Hubungan kurang baik  

19. Febri 

sutanto 

Outlet waroeng steak & shake Hubungan baik  

20. Adimas 

yuda 

Outlet waroeng steak & shake Hubungan baik 

21. Ali widodo Outlet waroeng steak & shake Hubungan baik sekali 

22. Setyo 

widodo 

Outlet waroeng steak & shake Hubungan baik 

23. Joko listanto Outlet waroeng steak & shake Hubungan baik  

24. Andi 

setiawan  

Outlet waroeng steak & shake Hubungan baik 

25. Wildan N Outlet waroeng steak & shake Hubungan baik 

26. Sri widodo Outlet waroeng steak & shake Hubungan kurang baik 

27. Ellania  Outlet The Penyeters Hubungan baik 

28. Suci  Outlet The Penyeters Hubungan baik 

29. Sinta  Outlet The Penyeters Hubungan baik 

30. Indah  Outlet The Penyeters Hubungan baik 

31. Sefin  Outlet The Penyeters Hubungan baik 

32. Tri rofiat  Outlet bebek goreng H.Slamet Hubungan baik sekali 

33. Safik  Outlet bebek goreng H.Slamet Hubungan baik 

34. Wawan  Outlet bebek goreng H.Slamet Hubungan kurang baik 

35. Fajar M. Outlet bebek goreng H.Slamet Hubungan baik  

36. Sidiq jailani Outlet bebek goreng H.Slamet Hubungan baik 

37. Roni  Outlet bebek goreng H.Slamet Hubungan baik  

38. Hendi 

irawan  

Outlet bebek goreng H.Slamet Hubungan baik 

39. Taufiq 

suhada 

Outlet bebek goreng H.Slamet Hubungan baik  
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40. Habid  Outlet bebek goreng H.Slamet Hubungan baik sekali 

41. Jaka  Outlet bebek goreng H.Slamet Hubungan baik  

42. Parwoto  Outlet bebek goreng H.Slamet Hubungan baik  

43. Rosidiq  Outlet bebek goreng H.Slamet Hubungan kurang baik  

44. Rohman  Outlet bebek goreng H.Slamet Hubungan baik  

45. M. Sufyan Outlet bebek goreng H.Slamet Hubungan baik 

46. Eko 

haryanto  

Outlet bebek goreng H.Slamet Hubungan baik  

47. Irfan ari Outlet bebek goreng H.Slamet Hubungan baik 

48. Abdul latif  Outlet bebek goreng H.Slamet Hubungan kurang baik 

49. Tri hendro Outlet bebek goreng H.Slamet Hubungan baik sekali 

Sumber: Wawancara karyawan outlet Yogyakarta spiritual company , pada tanggal 26 

April hingga 7 Agustus 2017. 

 

Gambar 4.1 Angka Hubungan Pekerja dengan Perusahaan Spiritual Company  

Waroeng Group 

Sumber: Hasil penghitungan hubungan pekerja dengan perusahaan Spiritual 

Company (diedit oleh penulis) pada tanggal 20 November  2017. 

Series1, baik 
sekali, 6, 12% 

Series1, baik , 
34, 70% 

Series1, kurang 
baik , 9, 18% 

Angka hubungan pekerja dengan perusahaan  

baik sekali baik kurang baik
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Secara umum hubungan antara  pekerja dengan 

perusahaan baik, dari 49 karyawan didapatkan sebesar 12% 

memiliki hubungan baik sekali, 70% baik dan 18% memiliki 

hubungan yang kurang baik. Hal ini di dasari berbagai hal, yaitu: 

a) Struktur karyawan: karyawan yang memilki posisi 

strategis seperti halnya manager outlet memilki hubungan 

yang sangat baik, dikarenakan manager outlet merupakan 

jembatan penghubung antara karyawan outlet dengan 

managemen perusahaan, serta memilki forum-forum 

diskusi sesama manager outlet dengan managemen maka 

hubungan yang terjalin cukup baik di bandingkan 

karyawan biasa. 

b) Masa kerja: masa kerja dari masing-masing karyawan 

tentu berbeda-beda, karyawan dengan masa kerja lebih 

dari 5 tahun cenderung memiliki hubungan yang sudah 

cukup terjalin antara karyawan outlet dengan bagian 

managemen, namun karyawan dengan rentan waktu yang 

cukup lama juga memiliki beberapa saran terkait 

berkembangan outlet, ruang untuk memberikan masukan 

terkadang jarang untuk di dengarkan, maka tidak jarang 

karyawan dengan rentan kerja lebih ari 5 tahun juga tidak 

memiliki hubungan yang baik dengan managemen 

perusahaan. 
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Dalam hubungan pekerja dengan perusahaan yang 

terdapat pada waroeng group memiliki angka yang cukup unntuk 

dapat dikategorikan dalam nilai yang baik. Kejujuran, 

kerahasiaan dan konflik yang terjadi didalam perusahaan dapat 

teratasi. Sehingga praktek tidak etis yang dilakukan oleh 

karyawan kepada karyawan cenderung tidak ada.  

3) Hubungan perusahaan dengan pelaku usaha lain 

Hubungan dengan pesaing, distributor, konsumen 

secara umum dapat dilihat memiliki hubungan yang baik, 

karena dalam praktik bisnisnya waroeng group berusaha 

untuk tidak  mendzolimi satu sama lain. Bentuk penerapan 

hubungan yang baik kepada konsumen terlihat dari 

diberikannya sarana dalam memberi kritik dan saran serta 

akan ditindak lanjuti sebagai bahan evalusai bagi perusahaan.  

Sedangkan CSR untuk konsumen tidak dilakukan 

secara langsung diberikan kepada konsumen, namun 

program-program CSR yang ada di perusahaan tentu banyak 

melibatkan konsumen, seperti halnya donor darah, yang mana 

100 pendonor pertama akan mendapat kupon gratis makan.
20

 

Selanjutnya hubungan dengan sesama pengusaha 

dibidang yang sama, waroeng group tidak menjadikan hal 

tersebut menjadi batu ganjalan dalam jalan bisnisnya. Namun 

                                                           
20

 Wawancara dengan penganggung jawab spiritual company Ust. Syamsuri, pada tanggal 19 

Mei  2017. 

 



107 

 

 

 

dengan adanya sesama pengusaha dalam industri kuliner akan 

semakin menambah relasi dalam melakukan sama-sama pada 

berkiblat kepada ajaran islam, dalam forum pengusaha yang 

diikuti Spiritual Company Waroeng Group sesama owner 

banyak bertukar pikiran bagaimana membina karyawan. 

Maka dari itu sesama pengusaha lain dijadikan sebagai 

hubungan silatuhrahmi untuk sama-sama menimba ilmu. 

b. Lingkungan Sekitar Perusahaan 

Bentuk CSR terhadap lingkungan sekitar perusahaan yang di 

lakukan Spiritual Company Waroeng Group dalam hal perhatiannya 

terhadap lingkungan seperti memperhatikan amdal sekitaran outlet, 

seperti setiap 2 kali dalam seminggu yang mana terdapat penyedotan 

limbah pada masing-masing outlet dengan tujuan agar masyarakat 

sekitar oulet tidak merasakan dampak dari limbah tersebut. Adanya 

pengajian bersama warga juga membantu dalam menjaga lingkungan 

sekitar outlet, dari pengajian tersebut warga menjadi lebih dekat 

dengan karyawan.
21

 

Dua bentuk penjagaan lingkungan yang dilakukan oleh 

waroeng group merupakan bentuk diterapkannya paham 

environmentalisme. Dimana program tersebut akan membantu untuk 

sama-sama menjaga lingkungan, masyarakat pun dapat dengan mudah 

memberi kritik kepada perusahaan apabila terdapat hal-hal yang 
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merugikan masyarakat. Maka dapat dilihat dalam hal ini waroeng 

group berusaha untuk tetap memperhatikan lingkungan bisnisnya.  

c. Kesejahteraan Sosial Masyarakat 

Kaum Muslim  dan  organisasi  tempat  mereka  bekerja    

diharapkan memberikan  perhatian  kepada  kesejahteran  umum  

masyarakat  dimana mereka tinggal. Bukan hanya bertanggung  jawab  

kepada  berbagai  pihak  yang berkepentingan dalam usahanya dan 

lingkungan alam sekelilingnya,  Dalam  perspektif  Islam,  Corporate  

Social  Responsibility  (CSR) merupakan  realisasi  dari  konsep 

ajaran maka dalam penerapannya Islamic CSR Spiritual Company 

Waroeng Group memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar. 

Kesejahteraan masyarakat perusahaan dalam hal ini dibagi menjadi 

dua yakni masyarakat perusahaan (karyawan) dan masyarakat secara 

umum.  

Implementasi  tanggungjawab social perusahaan dalam  Islam  

secara  rinci memiliki beberapa unsur  yang menjadikannya  ruh  

sehingga  dapat membedakan tanggungjawab social perusahaan dalam 

perspektif Islam dengan tanggungjawab social perusahaan secara 

universal yaitu:
22

 

(1) Al-Adl  

Dalam penerapan prinsip Al-Adl maka spiritual company 

dalam distribusi dana Islamic CSR kepada karyawan dan 
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masyarakat memperhatikan untuk tetap berlaku adil. Menurut 

Ust. Syamsuri,
23

 Islam tidak sesempit itu dalam menjalankan 

aksi sosialnya, begitu juga dengan Spiritual Company Waroeng 

Group, yang dalam kegiatan CSR nya bukan hanya melakukan 

pengajian saja, namun juga untuk permasalahan-permasalahan 

universal hal ini merupakan bentuk penerapan sifat Al-Adl yang 

coba di terapkan oleh dengan Spiritual Company Waroeng 

Group . 

 Kotak amal Waroeng Peduli yang berada pada masing-

masing outlet untuk keperluan aksi sosial secara universal, 

karena konsumen Waroeng Group pun bukan hanya beragama 

Islam, maka dana dari kotak amal Waroeng Peduli ini digunakan 

untuk aksi sosial yang universal. Untuk pengajian yang khusus 

di gunakan untuk aksi muslim berbeda sendiri dananya, namun 

untuk CSRnya tetap di distribusikan secara universal, hanya 

landasan dalam aksi CSR ini dengan anjuran agama Islam yang 

aman tidak memandang agama dan suku.  

Maka dapat dilihat bahwa perusahaan berusaha unutk dapat 

bersifat adil dalam pengelolaan CSRnya, yang memperhatikan 

keseimbangan dimana menempatkan segala sesuatu pada 

tempatnya. 
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(2) Al-Ihsan  

Bentuk penerapan sifat Al-Ihsan dalam Spiritual Company 

Waroeng Group tercermin dalam hal distribusi Islamic CSR 

yang dilakukan oleh perusahaan dimana memiliki niat yang 

tulus. Niat kepada Allah SWT yang paling utama, tujuan secara 

umum  Spiritual Company Waroeng Group dalam distribusi 

Islamic CSR yakni mensyiarkan Agama Islam Agar terwujud 

perusahaan yang berakhlak mulia dan tetap membawa brand  

perusahaan pelaksanaan distribusi Corporate Sosial 

Responsibility.
24

 

Niat, sikap, dan perilaku baik yang diterapkan oleh waroeng 

group dengan melandasi niat pada jalan Allah SWT. Sifat Al-

Ihsan mencoba tetap dilakukan oleh pihak perusahaan dengan 

berbagai macam bentuk yang mana tertuang dalan kegiatan 

sehari-hari dalam operasionalnya untuk tetap berbuat baik 

kepada sesama.  

(3) Manfaat  

Bentuk penerapan sifat manfaat dari Spiritual Company 

Waroeng Group Terlepas dari Undang-Undang No. 40 Tahun 

2007 pasal 74 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 pasal 15 

yang mewajibkan pelaksanaan Corporate Social Responsibility, 

Spiritual Company Waroeng Group secara umum sudah 

                                                           
24

 Wawancara dengan penganggung jawab spiritual company Ust. Syamsuri, pada tanggal 19 

Mei  2017. 



111 

 

 

 

melakukan program Corporate Social Responsibility walaupun 

ada dan tidak adanya Undang-Undang dari pemerintah tersebut.  

Bagi perusahaan etika bisnis kepada masyarakat juga sudah 

diajarkan dalam syariat Islam, maka sebagai seorang muslim 

harus menjaga satu sama lain.
25

 Semua hal harus didasari niat, 

karena Spiritual Company Waroeng Group ingin menjalankan 

syariat Islam, maka pelaksanaan tanggungjawab sosial ini bukan 

hanya dijadikan kewajiban dari pemerintah saja, namun 

dilakukan dengan hati.  

Dimana Setiap bulan Spiritual Company Waroeng Group 

mengadakan pengajian bersama warga namun tidak berhenti 

dengan pengajian bersama warga saja, karena Rasulullah 

mengajarkan kepada kita apabila kita memasakan dan tetangga 

kita mencium bau masakan kita maka sudah seharusnya kita 

berbagi bersama tetangga, maka dari landasan itu Spiritual 

Company Waroeng Group ingin warga sekitar oulet merakasan 

hasil dari jerih payah dari Spiritual Company Waroeng Group.
26

 

Akses kepada masyarakat jangan sampai terputus termasuk 

apabila masyarakat ada yang membutuhkan pertolongan maka 

sudah seharusnya dibantu. Setiap bulan pada masing-masing 

outlet memiliki dana sosial lingkungan untuk jawa tengah dan 
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DIY sekitar Rp. 300.000 setiap bulan, untuk daerah selain jawa 

tengah dan DIY dana sosial masing-masing outlet sekitar Rp. 

500.000, dari dana sosial masing-masing outlet ini yang 

nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat, dengan 

persetujuan kepada kantor pusat yang ada di Yogyakara.
27

 

Kemanfaatan kepada masyarakat yang diberikan perusahaan 

dalam bentuk Corporate Sosial Responsibility dapat terlihat dari 

seberapa besar masyarakat merasakan manfaatnya, yaitu sebagai 

berikut: 

Table 4.6 Kemanfaatan yang diterima masyarakat dari program  

Islamic CSR 

No. Nama Alamat Program CSR Kemanfaatan 

1. Ustadz 

Heryanda 

Falehtihan 

Pleret, Bantul 

 

Bantuan dana 

pendirian pondok 

pesantren 

Bermanfaat   

2. Ibu julu 

 

jl. 

Ronggowarsito, 

solo 

 

Dana bantuan 

pengajian warga 

Bermanfaat  

3. Bapak heri 

iswanto 

 

punung, pacitan, 

jawa timur 

Dana bantuan 

bencana alam  

Bermanfaat  

Sumber: Wawancara dengan masyarakat penerima program Islamic 

Corporate Social Responsibility  pada tanggal 5-6 Maret 2018 

Konsep  ihsan  yang  telah  di  jelaskan  di  atas  sudah  

memenuhi unsur  manfaat  bagi  kesejahteran  masyarakat  baik 

masyarakat internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. 
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Pemberian manfaat ini terdiri dari berbagai macam yaitu jasa 

penyimpanan, pembiayaan  dan  produk  atau  fasilitas  lain  

yang  sangat  dibutuhkan masyarakat. Maka dapat terlihat bahwa 

perusahaan sudah memberikan manfaat kepada masyarakat. 

(4) Amanah  

Penerapan sifat Amanah dalam Spiritual Company 

Waroeng Group dilakukan  dengan memberikan pelaporan  dan  

transparan  yang  jujur  kepada  yang  berhak. Bentuk 

transparansi Corporate Sosial Responsibility pada Spiritual 

Company Waroeng Group dalam hal ini belum memiliki laporan 

eksternal, hanya memiliki laporan internal saja. Maka dalam hal 

ini bentuk amanah yang dilakukan dengan transparansi 

pelaporan secara rutin yang di lakukan oleh Spiritual Company 

Waroeng Group belum didapatkan. Namun usaha untuk 

memiliki laporan eksternal sedang diusahakan oleh perusahaaan.  

Maka dapat terlihat bahwa dalam implementasi sifat 

amanah yang dilakukan oleh perusahaan belum sepenuhnya 

amanah, terlihat bahwa perusahaan sampai saat ini hanya 

memberikan pelaporan kegiatan CSR hanya pada internal 

perusahaan. Sedangkan pelaporan terhadap lingkungan alam dan 

kesejateraan social umum, belum memiliki pelaporan yang jelas. 

Perusahaan di Indonesia yang telah go public memiliki 

kewajiban membuat laporan keberlanjutan (sustainability 
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report) sesuai dengan amanat Pasal 66 Ayat 2 Undang-Undang 

No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bappenas LK 

telah mengeluarkan aturan yang mengharuskan perusahaan 

public untuk mengungkapkan pelaksanaan kegiatan CSR di 

dalam laporan tahunannya. Melalui penerapan Sustainability 

Reporting diharapkan perusahaan dapat berkembang secara 

berkelanjutan (sustainable growth) yang didasarkan atas etika 

bisnis (business ethics).  

Dalam hal kesejahteraan karyawan perusahaan Spiritual Company 

Waroeng Group, penulis memberikan penjabaran terkait sejahtera dan 

tidaknya karyawan perusahaan, dengan melihat hasil wawancara antara 

penulis dan responden (karyawan perusahaan) dengan memperhatikan 

indikator kesejahteraan  dalam Al-Qur’an yaitu: 
28

 pertama, menyembah 

Tuhan (pemilik) Ka’bah, yang mana merupakan representasi dari 

pembangunan mental. Kedua, menghilangkan lapar, manghilangkan lapar 

secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan konsumsi yang tidak 

berlebihan. Ketiga, menghilangkan rasa takut, merupakan representasi dari 

terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai.  

Table 4.7 kesejahteraan karyawan Spiritual Company Waroeng Group 

No. Nama Karyawan Alamat Outlet Kesejahteraan karyawan  

1. Nurharsi  Outlet waroeng akam  Sejahtera  

2. Wiji turi Outlet waroeng akam Sejahtera 
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3. Winda novianti Outlet waroeng akam Sejahtera 

4. Rofida elma Outlet waroeng akam Sejahtera 

5. Awaliyah  Outlet waroeng akam Sejahtera 

6. Santoso  Outlet waroeng steak & shake Sejahtera 

7. Sugiarto  Outlet waroeng steak & shake Sejahtera 

8. Muhaimin  Outlet waroeng steak & shake Tidak Sejahtera 

9. Eko purwanto  Outlet waroeng steak & shake Sejahtera 

10. Astri Outlet waroeng steak & shake Tidak Sejahtera 

11. Muhrozi  Outlet waroeng steak & shake Tidak Sejahtera 

12. Ali hartawan  Outlet waroeng steak & shake Sejahtera 

13. Aziz  Outlet waroeng steak & shake Sejahtera 

14. Eko yulianto Outlet waroeng steak & shake Sejahtera 

15. Nanda N Outlet waroeng steak & shake Tidak Sejahtera 

16. Nurul huda  Outlet waroeng steak & shake Sejahtera 

17. Nur huliyanto  Outlet waroeng steak & shake Tidak Sejahtera 

18. Uri edi  Outlet waroeng steak & shake Tidak Sejahtera 

19. Febri sutanto Outlet waroeng steak & shake Sejahtera 

20. Adimas yuda Outlet waroeng steak & shake Tidsk Sejahtera 

21. Ali widodo Outlet waroeng steak & shake Sejahtera 

22. Setyo widodo Outlet waroeng steak & shake Tidak Sejahtera 

23. Joko listanto Outlet waroeng steak & shake Sejahtera 

24. Andi setiawan  Outlet waroeng steak & shake Sejahtera 

25. Wildan N Outlet waroeng steak & shake Sejahtera 

26. Sri widodo Outlet waroeng steak & shake Tidak Sejahtera 

27. Ellania  Outlet The Penyeters Tidak Sejahtera 

28. Suci  Outlet The Penyeters Tidak Sejahtera 

29. Sinta  Outlet The Penyeters Tidak Sejahtera 

30. Indah  Outlet The Penyeters Tidak Sejahtera 

31. Sefin  Outlet The Penyeters Tidak Sejahtera 

32. Tri rofiat  Outlet bebek goreng H.Slamet Sejahtera 
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33. Safik  Outlet bebek goreng H.Slamet Tidak Sejahtera  

34. Wawan  Outlet bebek goreng H.Slamet Tidak Sejahtera 

35. Fajar M. Outlet bebek goreng H.Slamet Sejahtera 

36. Sidiq jailani Outlet bebek goreng H.Slamet Sejahtera 

37. Roni  Outlet bebek goreng H.Slamet Tidak Sejahtera 

38. Hendi irawan  Outlet bebek goreng H.Slamet Tidak Sejahtera 

39. Taufiq suhada Outlet bebek goreng H.Slamet Tidak Sejahtera 

40. Habid  Outlet bebek goreng H.Slamet Sejahtera 

41. Jaka  Outlet bebek goreng H.Slamet Sejahtera 

42. Parwoto  Outlet bebek goreng H.Slamet Tidak Sejahtera 

43. Rosidiq  Outlet bebek goreng H.Slamet Sejahtera 

44. Rohman  Outlet bebek goreng H.Slamet Tidak Sejahtera 

45. M. Sufyan Outlet bebek goreng H.Slamet Sejahtera 

46. Eko haryanto  Outlet bebek goreng H.Slamet Tidak Sejahtera 

47. Irfan ari Outlet bebek goreng H.Slamet Sejahtera 

48. Abdul latif  Outlet bebek goreng H.Slamet Sejahtera 

49. Tri hendro Outlet bebek goreng H.Slamet Sejahtera 

Sumber: Wawancara karyawan outlet Yogyakarta spiritual company , pada tanggal 26 

April hingga 7 Agustus 2017. 

Gambar 4.2 angka kesejahteraan karyawan perusahaan Spiritual Company  

Series1, 
sejaktera , 27, 

55% 

Series1, tidak 
sejahtera , 22, 

45% 

Angka kesejahteraan karyawan Spiritual 

Company Waroeng Group 

sejaktera

tidak sejahtera
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Waroeng Group 

Sumber: Hasil penghitungan tingkat kesejahteraan perusahaan Spiritual Company 

(diedit oleh penulis) pada tanggal 20 November  2017 

Dapat dilihat secara presentase angka kesejahteraan yang 

didapatkan oleh karyawan tidak jauh lebih besar di bandingkan angka 

ketidak sejahteraan yang didapatkan karyawan, secara umum peneliti 

memberikan beberapa poin alasan poin ketidaksejahteraan karyawan 

cukup besar pada Spirual Company Waroeng Group, sebagai berikut: 

(1) Gaji yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang telah di 

kerjakan oleh karyawan 

(2) Jam prepare yang tidak dihitung sebagai jam kerja, sedangkan 

waktu untuk prepare cukup menyita waktu karyawan 

(3) Pemberian bonus berubah-ubag dan mekanisme pemberian 

bonus, gaji tidak transparan dengan karyawan. 

(4) Perusahaan lebih mementingkan kesejahteraan eksternal 

perusahaan. 

(5) Tidak ada pembeda antara karyawan lama dengan karyawan 

baru, sedangkan keloyalitasan karyawan lama dan karyawan 

baru tentu berbeda. 

(6) Gaji yang diberikan tidak full sesuai UMK. 

Table 4.8 Program Bantuan Masyarakat Pada Spiritual Company Waroeng Group 

No. Program masyarakat  

1. Bantuan bencana alam 
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2. Bantuan masyarakat yang sedang sakit (dilakukan secara mengalir, 

tidak dijadwalkan secara rinci) 

3. Bantuan proposal 

4. Bantuan bersama lembaga PKPU, ACT, peduli umat dan rumah 

zakat, namun tidak terikat hanya sebagai jembatan bantuan saja. 

5. Pengajian warga sekitar outlet 

6. Desa binaan  

Sumber: Wawancara dengan pengelola spiritual company bapak 

Shohibul Halim, pada tanggal 19 mei 2017 

Selanjutnya tingkat kesejahteraan masyarakat dengan 

adanya program Corporate Social Responsibility dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

Table 4.9 Tingkat kesejahteraan masyarakat dari program  Islamic 

CSR 

No. Nama Alamat Program CSR 
Kesejahteraan 

masyarakat 

1. Ustadz 

Heryanda 

Falehtihan 

Pleret, 

Bantul 

 

Bantuan dana 

pendirian pondok 

pesantren 

Sejahtera   

2. Ibu julu 

 

jl. 

Ronggowar

sito, solo 

Dana bantuan 

pengajian warga 

Sejahtera 

3. Bapak heri 

iswanto 

 

punung, 

pacitan, 

jawa timur 

Dana bantuan 

bencana alam  

Sejahtera  

Sumber: Wawancara dengan masyarakat penerima program Islamic 

Corporate Social Responsibility  pada 5-6 Maret 2018 

Penerapan Islamic Corporate Social Responsibility kepada 

masyarakat dalam hal ini menggunakan studi wawancara dan 

dokumentasi dimana penulis melihat bagaimana bentuk pengelolaan 
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program Islamic Corporate Social Responsibility kepada masyarakat 

yang terjadi dengan memperhatikan tingkat Maqashid Al-Syariah, 

sebagai berikut: 

a. Daruriyat 

Pada pengelolaan program Islamic Corporate Social 

Responsibility pada Spiritual Company Waroeng Group bahwa 

lebih mendahulukan penyaluran pada kepentingan yang sangat 

utama atau mendesak. Sebagaimana dari hasil wawancara bahwa 

perusahaan lebih aktif pada kegiatan bencana alam yang sangat 

mendesak untuk mendapatkan pertolongan  diluar dari program-

program yang sudah ada sebelumnya. 
29

 

Adapun bentuk program yang menjadi prioritas perusahaan 

yang tidak memiliki jadwal tertentu adalah Bantuan bencana alam, 

Bantuan masyarakat yang sedang sakit. Sedangkan untuk program 

prioritas dengan jadwal yang sudah ditentukan perusahaan adalah 

Bantuan bersama lembaga PKPU, ACT, peduli umat dan rumah 

zakat. Berbedanya dengan program yang tidak memiliki jadwal 

pasti adalah perusahaan melimpahkan penyaluran dana Corporate 

Social Responsibility kepada lembaga yang dipercaya.  

Pengajian rutin yang dilakukan bersama dengan warga 

sekitar outlet sebulan sekali juga termasuk dalam kebutuhan 

daruriyat  karena dalam hal ini kebutuhan akan keilmuan agama 

                                                           
29

 Wawancara dengan penganggung jawab spiritual company Ust. Syamsuri, pada tanggal 19 

Mei  2017. 
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sangat ditekankan oleh perusahaan. Serta program rutin yang 

dilakukan oleh perusahaan yang termasuk dalam golongan 

daruriyat  adalah program desa binaan, karena dalam hal ini desa 

binaan salah satu bentuk penjagaan terhadap harta dan agama.
 
 

b. Hajiyyat 

Tingkat yang kedua adalah hajiyyat, pada tingkatan ini 

perusahaan lebih kepada program luar yang tidak melibatkan 

perusahaan secara langsung, yakni dengan program bantuan dana 

proposal yang diajukan kepada perusahaan oleh instansi atau 

masyarakat sekitar. 

c. Tahsiniyat 

Untuk tingkatan yang terakhir tahsiniyat, perusahaan sangat 

amat jarang melirik pada tingkatan ini. Karenanya sampai saat ini 

program masyarakat dengan tingkatan ini belum menjadi prioritas 

perusahaan. 

2. Manfaat Islamic Corporate Social Responsibility Pada Spiritual 

Company Waroeng Group Terhadap Masyarakat Dalam 

Perspektif Maqashid Al-Syariah 

Maqasid Al-Syariah merupakan sasaran atau di balik hukum itu, 

atau dapat disebut sebagai pernyataan alternatif untuk masalih atau 

kemaslahatan-kemaslahatan. Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan 

bagaimana  manfaat Islamic Corporate Social Responsibility Pada 

Spiritual Company Waroeng Group dalam  dari perspektif Maqashid Al-
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Syariah kepada masyarakat (internal perusahaan dan eksternal 

perusahaan). 

a. Dimensi-dimensi Maqasid 

“Klasifikasi tradisional membagi Maqasid menjadi tiga 

tingkatan keniscayaan yaitu: kenisyaaan (daruriyyat), kebutuhan 

(hajiyyat), kelengkapan (tahsiniyyat). Daruriat terbagi menjadi 

perlindungan agama (hifz al-din), harta (hifz al-mal), akal (hifz al-

aql) dan keturunan (hifzul al-Nasl) dan kehormatan(hifz al-ird).”
30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Hierarki Maqasid menurut tingkatan Keniscayaan 

Sumber: Jasser Auda, Membumikan Hukm Islam Melalui Maqasid Syariah, 2015 

Pada gambar 4.1 membahas bagaimana manfaat Islamic CSR 

yang dilakukan oleh perusahaan Spiritual Company Waroeng Group 

yang mana fokus kepada Harta, Akal dan Agama. 

                                                           
30

 Jasser Auda, Membumikan Hukm Islam Melalui Maqasid Syariah, (Bandung: PT mizan 

Pustaka, 2015), hlm 32 
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Dengan Maqasid syariah sebagai salah satu epistemologi 

hukum Islam diharapkan dapat membangun hukum yang mampu 

berfungsi dalam tercipta stabilitas dalam kehidupan, terwujud 

keadilan, kemanfaatan serta kesejahtaeraan dalam kehidupan 

manusia di dunia dan di akhirat nanti dan itulah yang menjadi 

kemaslahatan tertinggi bagi manusia dan itulah inti dari maqashid 

syari’ah. Yang mana memiliki tatanan bagiannya yang perlu di 

utamakan. Berikut bentuk Maqasid syariah yang didahulukan oleh 

perusahaan, sebagai berikut: 

1) Hifzuddin (perlindungan agama) 

Bentuk perlindungan Agama pada Spiritual Company 

Waroeng Group dapat terlihat dengan program-program ibadah 

yang sangat di utamakan oleh pihak perusahaan, sebagai 

berikut: 

a) Pengajian karyawan  satu minggu sekali pada masing-

masing outlet, yang didampingi oleh ustadz dan ustadzah 

masing-masing. 

b) Karyawan outlet shalat isya berjamaah. 

c) Pengajian rutin bersama warga Muslim sekitar outlet 1 

bulan sekali sebagai bentuk Dawah Islam. Manfaat dengan 
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adanya pengajian rutin dengan warga ini sangat besar bagi 

perusahaan.
31

 

(1) Mensyiarkan agama Islam 

(2) Menjadi jembatan bagi masyarakat dan perusahaan 

(3) Sama-sama menjaga lingkungan daerah outlet. 

(4) Saling menjaga tali persaudaraan. 

Maka dari berbagai macam program ibadah yang dijalankan 

oleh perusahaan, dapat dilihat bahwasanya perusahaan berusaha 

untuk menjaga tetap berlangsungnya kegiatan agama dalam 

masyarakat pada setiap aktivitas bisnisnya baik internal perusahaan 

maupun eksternal perusahaan. 

2) Hifzumali (perlindungan harta)  

Bentuk penerapan Maqasid pada Spiritual Company Waroeng 

Group yang kedua adalah perlindungan harta. Perusahaan 

dalam hal ini berusaha untuk tetap memperhatikan sosial 

ekonomi sesama dengan tidak meninggalkan keberlangsungan 

bisnisnya. Bentuk perlindungan harta yang dilakukan 

perusahaan tertuang dalam program-program sosialnya, 

sebagai berikut: 

a) Aksi sosial untuk masyarakat secara umum yang dananya 

berasal dari kotak infaq outlet namun landasan dalam aksi 

CSR ini dengan anjuran agama Islam yang aman tidak 
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 Wawancara dengan penganggung jawab spiritual company Ust. Syamsuri, pada tanggal 19 

Mei  2017. 
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memandang agama dan suku. Dana untuk aksi sosial 

lingkungan untuk jawa tengah dan DIY sekitar Rp. 300.000 

setiap bulan, untuk daerah selain jawa tengah dan DIY dana 

sosial masing-masing outlet sekitar Rp. 500.000. dari dana 

sosial masing-masing outlet ini yang nantinya akan 

didistribusikan kepada masyarakat, dengan persetujuan 

kepada kantor pusat yang ada di Yogyakara.
32

 

Dalam hal ini terungkap bahwa salah satu tujuan 

diadakannya program Islamic Corporate Social 

Responsibility bagi perusahaan adalah menjaga dalam hal 

harta. Manfaat yang didapatkan dengan adanya Aksi social 

tersebut adalah bantuan dana sosial yang nantinya akan 

diberikan kepada yang sangat membutuhkan uluran tangan, 

menjaga dari keterpurukan masyarakat dari hal materi.
33

 

b) Dana sosial dalam bentuk pendanaan proposal, proposal 

yang sudah berada pada masing-masing outlet ini akan 

dibagikan sesuai dengan proposal yang masuk pada outlet 

tersebut, namun tetap dikonfirmasi oleh bagian pusat terkait 

jumlah dana yang dapat diberikan. 
34
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 Wawancara dengan penganggung jawab spiritual company Ust. Syamsuri, pada tanggal 19 

Mei  2017. 
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c) Program pembagunan masjid daerah outlet, zakat, parsel 

dhuafa yang dapat menggunakan dana sosial, diagendakan 

selama 1 tahun harus habis. Sedangkan untuk program dana 

sosial melalui program sedekah nasional, omset yang 

didapatkan digunakan untuk program internal dan eksternal 

perusahaan.
35

 

d) Program sedekah nasional yang programnya dilakukan pada 

seluruh Indonesia, omset pertahunnya yang diberikan oleh 

perusahaan setiap tahunnya cukup besar yakni 20% dari 

keuntungan.
36

 

3) Hifzul-aqli (perlindungan akal) 

Bentuk penerapan Maqasid pada Spiritual Company Waroeng 

Group yang terakhir adalah perlindungan akal. Bentuk 

perlindungan akal yang dilakukan perusahaan tertuang dalam 

program-program sosialnya, sebagai berikut: 

a) Pembentukan jiwa kepemimpinan dengan program 

pelatihan kader dakwah. Dalam hal ini karyawan yang 

sekiranya memiliki bakat tausiyah, maka perusahaan 

memberi kesempatan untuk karyawan tersebut dapat 

mengembangkan bakatnya untuk dapat mengisi 
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 Wawancara dengan penganggung jawab spiritual company Ust. Syamsuri, pada tanggal 19 
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pengajian. Program ini akan ditekankan kembali oleh 

perusahaan pada bulan setiap bulan ramadhan. 

Sebagaimana di jelaskan di atas maka dapat dilihat 

bahwasanya perusahann Spiritual Company Waroeng Group 

mendahulukan tingkat Daruriyat (keniscayaan) dengan program 

sasarannya fokus pada pemeliharaan Harta, Agama, dan Akal. 

Perusahaan memperhatikan Maqasid hukum Islam  dengan 

klasifikasi berdasarkan sejumlah dimensi. Berikut beberapa dimensi 

tersebut: 

1) Tingakatan-tingakatan keniscayaan, yang merupakan 

klasifikasi tradisional. 

2) Jangkauan tujuan hukum untuk menggapai Maqasid. 

3) Jangkauan orang yang tercangkup dalam Maqasid. 

4) Tingkatan keumuman Maqasid, atau sejauh mana Maqasid itu 

mencerminkan keseluruhan Nas.
37

 

b. Pembangunan sumber daya manusia sebagai maqasid 

Dalam pembangunan sumber daya manusia Spiritual Company 

Waroeng Group memiliki beberapa prinsip dalam mencapai maqashid, 

yaitu: prinsip tauhid, khalifah, dan kesejajaran.
38

 

1) Prinsip Tauhid 
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Prinsip Corporate Sosial Responsibility dalam 

pengimplikasian keseharian pada internal perusahaan 

menerapkan prinsip Tarbiyah (pembinaan), dimana pembinaan 

yang dilakukan Spiritual Company Waroeng Group kepada 

karyawan dilakukan secara paksa atau sangat ditekankan 

dalam ibadah, dimana dalam hal ini terdapat beberapa bagian 

dalam menerapkan prinsip tarbiyah dalam perusahaan, yakni:
39

 

a) Memiliki guru Tarbiyah. 

b) Manager outlet memiliki tugas lebih untuk mengabsen 

karyawan-karyawan lain dalam melakukan ibadah shalat 

wajib, dari ini pula melatih kejujuran karyawan. 

c) Untuk shalat Isya diwajibkan seluruh karyawan shlata 

secara berjamaah setelah outlet tutup. 

d) Mengaji one day one juz setiap selesai outlet tutup. 

Manfaat dari adanya program tersebut dalam 

penerapan prinsip tauhid tentunya menambah keilmuan agama 

karyawan perusahaan. Karyawan yang mendapatkan 

bimbingan Agama dengan memiliki guru Tarbiyah pada 

masing-masing outlet juga mengingatkan bahwa dalam 

kehidupan bukan hanya mencari materi, namun mencari bekal 

keilmuan Agama juga sangat dibutuhkan. 

2) Prinsip Khalifah  
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Menciptakan kader-kader dakwah pada masing-masing 

outlet, dengan cara menggali kemampuan masing-masing 

individu dalam berdakwah atau mengaji, apabila karwayan 

memiliki kemampuan tersebut maka akan diberi amanah oleh 

masing-masing guru pembimbing outlet untuk dapat 

menampilkan kemampuan tersebut dalam acara-acara 

perusahaan, seperti pada acara bulan ramadhan yang mana 

memberi kesempatan karyawan untuk mengekspolari bakatnya 

dalam berdawah dengan tampil secara langsung pada 

masyrakat. Untuk program ini baru dimulai pada tahun 2017.
40

 

Manfaat dari adanya program tersebut dalam penerapan 

prinsip tauhid menumbuhkan jiwa pemimpin sekaligus 

menjadi sarana bagi karyawan untuk dapat membagi ilmu yang 

dimiliki kepada sesama muslin dan tentunya mensyiarkan 

Agama Islam sebagaimana misi dari Spiritual Company 

Waroeng Group adalah mensyiarkan Agama Islam. 

4) Prinsip kesejajaran 

Sistem kerja dalam Spiritual Company Waroeng Group 

pada dasarnya mengedepankan prinsip kesejajaran/ 

keseimbangan walaupun prinsip hirarki tetap ada. Bagaimana 

yang tua menyayangi yang muda, yang muda menyayangi 

yang tua, dalam artian buakan hanya sisi usia namun sisi jejeng 
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waktu berkarir dalam bekerja harus ditanamkan keharmonisan, 

menipiskan sifat-sifat kesenioritasan dalam bekerja.
41

 

Manfaat dengan adanya prinsip kesejajaran tersebut 

menjadi salah satu pendekatan langsung antara pimpinan dan 

karyawan karena hal ini perlu dilakukan, kegiatan-kegiatan 

seperti makan bersama dirasa sangat penting untuk 

mendekatkan emosional anatar karyawan dan pimpinan. 

Sekaligus menjaga silatuhrahim antar sesama muslim. Dengan 

adanya kedekatan emosional antara pimpinan dan karyawan 

akan menumbuhkan jiwa persaudaraan yang kuat. 

c. Manfaat Islamic Corporate Social Responsibility pada Spiritual 

Company Waroeng Group secara umum  

Dengan adanya Islamic Corporate Social Responsibility yang 

dilakukan oleh  Spiritual Company Waroeng Group tentunya banyak 

memberikan manfaat yang diperoleh seperti pelayanan kesehatan, 

pendidikan dan berbagai bidang lainnya tergantung pada bentuk ICSR 

yang dilakukan oleh perusahaan. Sementara itu, ICSR juga 

memberikan manfaat dengan menciptakan dan melestraikan 

lingkungan dan sumber daya yang ada kearah yang lebih baik. 

Namun ICSR yang diterapkan tidak hanya memberi manfaat 

bagi masyarakat dan lingkungan, melainkan juga bermanfaat bagi 

perusahaan. Dalam hal ini perusahaan dapat mempertahankan reputasi 
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dan brand image perusahaan, melebarkan akses sumber daya manusia, 

membentangkan akses menuju market, mereduksi biaya, memperbaiki 

hubungan dengan stakeholders, memperbaiki hubungan dengan 

regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas pekerja, 

memberikan peluang untuk mendapatkan penghargaan, dan beberapa 

keuntungan lainnya.
42

 

Manfaat adanya Islamic Corporate Social Responsibility memiliki dua 

manfaat secara umum yaitu dari sisi internal dan eksternal. Dari sisi 

internal, manfaat itu meliputi:
43

 

1. Pembangunan aktivitas yang berkaitan dengan sumber manusia.  

2. Mencipta budaya perusahaan, keupayaan sumber manusia, dan 

organisasi yang baik 

3. Prestasi keuangan perusahaan, terutama pemasukan keuangan bagi 

perusahaan jenderung stabil. 

Sedangkan manfaat luaran (eksternal) yang boleh diperolehi 

perusahaan dari diterapkannya Islamic Corporate Social Responsibility, 

sebagai berikut:
44

 

1. Penerapan ICSR akan meningkatkan reputasi perusahaan sebagai 

badan yang mengemban dengan baik pertanggung jawaban secara sosial. 

                                                           
42

 Wawancara dengan penganggung jawab spiritual company Ust. Syamsuri, pada tanggal 19 

Mei  2017. 
43

 Wawancara dengan penganggung jawab spiritual company Ust. Syamsuri, pada tanggal 19 

Mei  2017. 
44

 Wawancara dengan penganggung jawab spiritual company Ust. Syamsuri, pada tanggal 19 

Mei  2017. 



131 

 

 

 

2. ICSR merupakan satu bentuk pembedaan produk yang baik. 

Artinya, perusahaan dengan basis spiritual company. Ingin menunjukkan 

dirinya bahwa produk yang ada sudah sesuai dengan kaidah Agama Islam. 

3. Melaksanakan CSR dan membuka kegiatan CSR secara umum 

adalah alat untuk komunikasi yang baik dengan masyarakat. 

4. Hal ini telah digambarkan dalam Kode berbagai tingkah laku etika 

bisnis 

 


