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ABSTRAK 

 

Fachrur Razi (2018): “Pengaruh Penerapan Program CSR (Cooperate 

Social Responcibility) Terhadap Tingkat 

Kesejahteraan  Masyarakat (Studi Kasus PT Djambi 

Waras)”. 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh  penerapan program-program Corporate 

social responsibility (CSR) dari PT. Djambi Waras yang di terapkan di Desa 

Jujuhan yang bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat 

yang tinggal di wilayah Desa Jujuhan tersebut yang seharusnya bisa 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Jujuhan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah. Apakah program Corporate 

social responsibility (CSR) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesejateraan 

masyarkat di Desa Jujuhan dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap 

pengaruh penerapan program CSR terhadap kesejahteraan masyarakat Desa 

Jujuhan.  

Penelitian ini dilakukan di PT Djambi Waras Desa Jujuhan Kecamatan 

Muaro Bungo. Populasi dalam penelitian ini ialah masyarakat dari Desa Jujuhan 

sedangkan sampel di tentukan melalui metode slovin sebanyak 75 orang. 

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif dan pengumpulan data 

dilakukan dengan wawancara dan kuisioner kepada masyarakat Desa Jujuhan, 

metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif 

regresi linear sederhana. 

Hasil uji dari data yang telah dilakukan mengenai pengaruh penerapan 

program CSR dari PT Djambi Waras terhadap kesejahteraan masyarakat  di 

bidang pendidikan, lingkungan dan bantuan langsung dari PT Dkjambi Waras 

kepada Masyarakat dijelaskan melalui hasil-hasil pengujian validitas dan 

reliabilitas, hasil uji t, dan hasil uji R
2 

dan pengolahan  data tersebut di olah 

menggunakan software SPSS
 .
 

Hasil uji validitas dan realibilitas yang menyatakan hasil valid dan reliabel. 

Hasil ini juga di buktikan dengan uji  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), 

maka hipotesis yang didapat adalah terdapat pengaruh CSR yang signifikan 

terhadap kesejahteraan masyarakat, berdasarkan uji koevesien kolerasi terdapat 

hubungan yang kuat antara program CSR dan masyarakat dengan nilai 0,621 dan 

nilai ini terletak pada interval 0,60-0,80 dan menurut hasil uji R
2 

 kontribusi 

program CSR dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalagh sebaanyak 

39%. 

Tinjauan ekonomi syariah tentang 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.  
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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. 

 


