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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian ini mengacu pada rumusan 

masalah, tujuan penelitian, serta hasil penelitian dan analisis, maka penulis 

menarik kesimpulan bahwa : 

1. Penerapan Islamic CSR nya spiritual company waroeng  group 

memeiliki beberapa domain dalam  mengemban tanggung jawab 

sosial sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa dalam 

pengelolaan Islamic Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh 

Spiritual Company Waroeng Group secara keseluruhan belum 

dilaksanakan secara maksimal dari perundang-undangan, dan juga 

bagaimana prinsip pengelolaan Islamic Corporate Social Responsibility 

yang semestinya.  

Untuk Penerapan Islamic CSR yang sudah dilakukan dengan baik 

oleh Spiritual Company Waroeng  Group, yaitu  pertama; dari 

segi:Keputusan Perekrutan, kedua; Penghargaan terhadap keyakinan 

pekerja dan hak pribadi, ketiga; Pemberian edukasi terhadap karyawan, 

keempat; Hubungan pekerja dengan perusahaan dengan presentase 12% 

memiliki hubungan yang baik sekali, 70% baik, 18% kurang baik, kelima; 

Hubungan perusahaan dengan pelaku usaha lain, keenam; Lingkungan 
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alam, ketujuh; Kesejahteraan sosial karyawan dan masyarakat untuk 

berlaku Al-Adl, Al-Ihsan dan bermanfaat.. 

Sedangkan Penerapan Islamic CSR yang belum dilakukan dengan 

baik oleh Spiritual Company Waroeng  Group, yaitu  pertama; Amanah 

karena Bentuk transparansi Corporate Sosial Responsibility pada Spiritual 

Company Waroeng Group 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 Wroeng Group belum didapatkan., kedua; pemberian 

upah yang belum adil 

2. Manfaat Islamic Corporate Social Responsibility Pada Spiritual 

Company Waroeng Group Terhadap Masyarakat Dalam Perspektif 

Maqashid Al-Syariah 

Manfaat adanya Islamic Corporate Social Responsibility bagi 

perusahaan Spiritual Company Waroeng Group memiliki dua manfaat 

secara umum yaitu dari sisi internal dan eksternal. Yang keduanya sama-

sama memiliki manfaat yang baik bagi perusahaan maupun luaran 

perusahaan.  

Sedangkan untuk penerapan prinsip-prinsip Maqashid Al-Syariah 

pada pengelolaan Islamic Corporate Social Responsibility yang dilakukan 

oleh Spiritual Company Waroeng Group selama ini sudah  dilaksanakan 

dengan memperhatikan keurgensiannya. Dari kelima prinsip dasar 

Maqasid Al-Syariah yakni perlindungan keturunan, akal, kehormatan dan 
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jiwa, agama dan harta. hanya tiga prinsip yang dilaksanakan secara utuh 

yakni perlindungan terhadap akal, agama dan harta. Sedangkan untuk 

perlindungan terhadap keturunan, kehormatan dan jiwa belum 

dilaksanakan secara utuh 

B. Saran  

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian. 

1. Spiritual Company Waroeng Group memiliki potensi untuk 

mengembangkan Islamic CSR dengan perspektif Maqashid Al-

Syariah, dengan potensi yang dimiliki telah menerapkan sebagian dari 

prinsip Islamic CSR dengan perspektif Maqashid Al-Syariah 

didukung dengan motivasi pengembangan perusahaan yang berbasis 

Spiritual Company. Berdasarkan potensi tersebut perusahaan dapat 

menerapkan dengan menetapkan kebijakan tertulis untuk lebih 

menguatkan secara yuridis dan menambahkan komitmen seluruh 

pihak terkait dalam perusahaan itu sendiri. 

2. Peneliti lebih lanjut dapat meneliti dengan jumlah sampel lebih 

banyak untuk menarik simpulan yang bersifat general sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk memetakan potensi perusahaan dalam 

pengelolaan Islamic CSR perspektif Maqasid Al-Syariah. 

 

 


