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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Setelah menguraikan permbahasan tentang pengaruh program CSR 

terhadap tingkat kesejahteraan Masyarakat  di Desa Jujuhan Kecamatan 

Muaro Bungo Jambi, maka di dapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Program- program yang telah di terapkan oleh PT. Djambi Waras adalah  

a. Melakukan perataan tanah untuk pembangunan gedung sekolah dasar 

b. Memberikan beasiswa 

c. Sumbangan rutin kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) 

d. Sumbangan sapi kurban kepada desa Jujuhan setiap tahunnya. 

Dari program-program tersebut di dapatkan data dari hasil 

penyebaran kuisioner untuk mengetahui pengaruh penerapan program 

CSR terhadap kesejahteraan masayarakat. Hasil pengujian jawaban dari 

kuisioner mendapatkan hasil yang  valid karena di ketahui dari nilai r 

hitung seluruh pernyataan variabel >0.227 dan pernyaataan tersebut 

reliabel atau dapat di percaya. Program CSR memberi pengaruh kepada 

kesejahteraan masyarakat, hak ini ditunjukkan dari hasil Regresi Linear 

Sederhana setiap peningkatan kesejahteraan msyarakat terhadap program 

CSR sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kesejateraan sebesar 

1.170. begitu juga dengan hasil Uji t yang menunjukkan bahwa program 

CSR berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di desa 

jujuhan di buktikan dengan t hitung (6.726) > t tabel (1,985), berdasarkan 
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pengujian keoefesien kolerasi R
2 

 program CSR mempunyai pengaruih 

sebanyak 39% dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dengan tingkat hubungan yang kuat. 

2. Berdasarkan prinsip Ekonomi Islam, Program CSR PT Djambi Waras di 

Desa Jujuhan sudah terpenuhi, yaitu dengan menjadi organisasi yang 

memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan 

karena islam mempunyai prinsip tanggug jawab yang seimbang dalam 

segala ruang lingkup. penerapan program CSR akan memunculkan 

dampak positif bagi institusi dan juga masyarakat di daerah Desa Jujuhan 

dimana menurut aspek ajaran islam ternyata selalu terkait dengan 

kesejahteraan. Kesejahteraan dalam islam pada intinya mencakup dua hal 

pokok yaitu bersifat jasmani dan rohani, saling membantu yang dilakukan 

dalam bentuk penerapan program yang diperuntukkan bagi masyarakat 

akan membantu membentuk masyarakat menjadi sejahtera di negeri yang 

sejahtera. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, penulis 

memberikan masukan sebagai berikut : 

1. Program CSR yang diterapkan oleh PT Djambi Waras di Desa Jujuhan 

memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya hal 

itu hendaknya menjadi perhatian PT Djambi Waras untuk lebih 

meningkatkan aktifitas sosial karena selain memberi manfaat bagi 

masyarakat juga memberi keuntungan bagi PT Djambi Waras 
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2. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan 

meneliti faktor-faktor lain dari PT Djambi Waras yang berpengaruh 

terhadap kesejateraan masyarakat dengan menggunakan metode dan alat 

analisis yang berbeda.  


