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  BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Seiring dengan perkembangan jaman, masyarakat tidak hanya menuntut 

perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa namun juga adanya tanggung 

jawab sosial (CSR) perusahaan untuk masyarakat.  

Berdirinya sebuah perusahaan di suatu daerah pasti akan banyak 

mempengaruhi berbagai macam hal dari daerah tersebut, terutama pada daerah 

sekitar perusahaan. Dengan demikian perusahaan mempunyai tanggungan 

terhadap daerah atau masyarakat yang berada disekitar wilayah perusahaan itu 

berdiri, hal itu disebut dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate 

Social Responsibility) atau disingkat dengan CSR. CSR adalah suatu konsep 

bahwa perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab  terhadap 

konsumen, karyawan, pemegang saham, komonitas dan lingkungan dan dalam 

segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial 

dan lingkungan. Oleh karena itu CSR berhubungan erat dengan  proses 

pembangunan berkelanjutan.  Dengan kata lain CSR dapat dikatakan sebagai 

kontribusi dari perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan 

dengan cara menajemen dampak positif dan negatif terhadap hal yang 

berhubungan dengan perusahaan.
1
 

Di Indonesia, penerapan CSR telah ada sejak tahun 1990-an. Akan 

tetapi hingga saat ini perkembangan CSR masih sangat membutuhkan banyak 
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perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat luas, maupun dari 

pihak perusahaan. Mengenai CSR, Indonesia telah membuat aturan dalam UU 

No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam UU No. 40 Tahun 

2007, pasal 74 ayat (1) menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan 

usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2
 Keputusan Menteri 

BUMN Nomor : Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan 

Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan 

(PKBL). 

Implementasi program-program CSR dilakukan secara sistematis, 

terstruktur, dan periodik. Kegiatan yang dilakukan senantiasa mengedepankan 

persoalan-persoalan vital yang dihadapi masyarakat dalam peningkatan 

kesejahteraannya. Corporate Social Responsibility Goal merupakan tujuan 

kepedulian sosial perusahaan untuk meningkatkan peran perusahaan dalam 

komunitas sosial masyarakat. Karena, keberadaan sebuah perusahaan tidak 

dapat berdiri sendiri tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Corporate 

Social Issue akan terus berkembang seiring dengan dinamika yang terjadi 

dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. isu-isu sosial tersebut berkembang 

sebagai wujud dari adanya perubahan dalam cara pandang hidup masyarakat 

yang harus direspon oleh perusahaan. Ketidakmampuan perusahaan dalam 

menangkap issu sosial yang berkembang di masyarakat akan berdampak pada 

kehidupan sosial masyarakat. 
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Implementasi program CSR merupakan realisasi dan bentuk nyata 

yang dilakukan oleh perusahaan untuk terus dekat dengan masyarakat. CSR 

pada Dasarnya merupakan suatu elemen yang penting dalam kerangka 

sustainabilityn  yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya 

yang merupakan proses penting dalam pengelolaan biaya dan keuntungan 

kegiatan bisnis dengan stakeholder  baik secara internal maupun internal
3
. 

Dalam pengimplementasian program CSR, program tersebut terbagi 

atas dua bagian, yaitu Charity principle dan Stewardship principle. Charity 

principle adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan 

bantuan sukarela kepada seorang atau kelompok yang membutuhkan. 

Kegiatan ini biasanya dalam bentuk kegiatan kedermawanan, sebagai contoh 

dengan mendirikan yayasan untuk mengatasi masalah tertentu. Sedangkan 

Stewardship Principle adalah tindakan persahaan untuk mempertimbangkan 

kepentingan setiap pihak yang dipengaruhi oleh keputusan maupun kebijakan 

perusahaan. Hal ini dilakukan karena ada kesadaran bahwa ada 

ketergantungan antara perusahaan dengan masyarakat, kegiatan ini dilakukan 

dengan pendekatan stakeholder. Sehingga mampu menyeimbangkan 

kepentingan dan kebutuhan setiap kelompok yang bermacam-macam di 

masyarakat. 

Dengan adanya CSR perusahaan, masyarakat berharap 

kesejahteraannya dapat meningkat dibandingkan sebelum adanya program 
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CSR. Sejalan dengan itu kesejateraan sosial adalah suatu keadaan yang 

dirumuskan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 

tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yaitu : 

“Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial 

meteril maupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan 

ketentraman lahir batin, yang me mungkinkan bagi setiap warga Negara untuk 

mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan 

yang sebaik-baikya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung 

tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila
4
. 

CSR merupakan bentuk komitmen, kepedulian dan kontribusi 

perusahaan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kepedulian ini 

juga di jelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nahl Ayat 90 : 

                         

                  

Artinya:  “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” 

 

Meskipun CSR tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam 

jangka pendek. Namun, CSR akan memberikan hasil positif bagi perusahaan, 

baik secara langsung maupun tidak langsung di masa mendatang. Dengan 

demikian apabila perusahaan melakukan CSR di harapkan perusahaan dapat 

menjaga eksistensi perusahaan dan menjadi Good Business. Dalam penerapan 
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CSR, perusahaan biasanya akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam 

peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam QS Al- A’raf ayat 10 di 

jelaskan manusia  di telah diberikan tempat dan penghidupan di bumi, tinggal 

bagaimana manusia sendiri bagaimana berusaha untuk menyejahterakan 

hidupnya.  

 
Artinya:  ”Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka 

bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) 

penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.” 

 

 Masyarakat dapat ikut serta dalam proses pemberdayaan, saling 

bekerja sama dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada demi mencapai 

tujuan kesejahteraan hidup. Hal ini karena masyarakat merupakan pihak 

terpenting untuk memperoleh apresiasi dalam bentuk peningkatan 

kesejahteraan hidup masyarakat. Masyarakat adalah pihak yang paling 

merasakan dampak dari kegiatan produksi perusahaan. 

PT. Djambi Waras anak perusahaan dari Kirana Megatara (KM) Group 

yang merupakan produsen sekaligus eksportir terbesar karet remah di 

Indonesia. Perusahaan ini memiliki dua pabrik karet remah, dengan total 

kapasitas produksi 12.000 ton per bulan dan mempekerjakan tidak kurang dari 

1.100 orang. Satu pabrik berlokasi di Kota Jambi yang berdiri tahun 1968 

dengan jenis produk SIR 10, SIR 20 dan SIR 20VK. Pabrik kedua dengan 

produk karet yang sama beralamat di Jujuhan, Muara Bungo, juga di Provinsi 

Jambi, yang berdiri tahun 1989. Djambi waras juga pernah mendapatkan 

penghargaan, Wakil Presiden Budiono menyerahkan Penghargaan 
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Primaniyarta kepada PT Djambi Waras untuk kategori Eksportir Berkinerja 

yang diterima oleh Bapak Toddy M. Sugoto selaku Komisaris perusahaan 

pada tanggal 16 Oktober, saat pembukaan Trade Expo Indonesia 2013 di JI 

Expo Kemayoran. Dari penghargaan yang di peroleh oleh Djambi Waras 

membuktikan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan besar yang mempunyai 

sistem yang sangat baik dan pengaturan yang bagus.
5
 

Pabrik ini dilengkapi dengan laboratorium pengendalian mutu produksi 

yang masuk SJPLM (Sistem Jaringan Laboratorium Penguji Mutu) pusat 

pengendalian mutu barang departemen perindustrian dan perdagangan. 

Perusahaan ini memperhatikan persyaratan mutu melalui prosedur Indonesia 

rubber SIR dan spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen. PT. Djambi 

Waras II merupakan persahaan PMDN dengan Izin  Usaha No : 094/DJI/IUT-

D.IV/II/1988 Tentang Izin Usaha tetap No : 210/T/Industri/1993 Tentang 

pemberian usaha industri kode produksi SEU. 

Untuk penerapan CSR di bagian lingkungan, PT Djambi Waras 

melakukan pengelolan limbah pabrik Perusahaan mengupayakan teknologi 

yang lebih bersih dan ramah lingkungan pada setiap kegiatan produksi. 

Perusahaan memastikan tidak terdapat pencemaran terhadap tanah, udara dan 

air melalui pengelolaan limbah seperti zero burning, land application dan 

analisa mengenai dampak lingkungan. Perusahaan juga mencoba merubah 

anggapan bahwa produk sampingan seperti cangkang, fiber, buangan pabrik 

bukanlah limbah, dan dapat dijadikan pupuk bila diangkut ke kebun. 
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Perusahaan yakin penciptaan lingkungan kerja yang sehat, nyaman dan aman 

bukan hanya membawa kebaikan tetapi memberikan dampak potensial bagi 

pertumbuhan usaha. 

Dalam bentuk pengimplementasian program CSR secara langsung 

kepada masyarakat, PT Djambi Waras memberikan bantuan-bantuan untuk 

masyarakat. Hal ini dilakukan juga untuk menjaga hubungan baik antara pihak 

perusahaan dengan masyarakat. 

Pada bidang pendidikan PT Djambi waras memberikan bantuan berupa 

beasiswa untuk anak-anak yang berprestasi dan anak-anak yang kurang 

mampu, selain bantuan untuk anak-anak sekolah bantuan juga disediakan 

untuk mahasiswa yang berasal dari Desa Jujuhan. 

PT Djambi waras juga memberikan bantuan rutin kepada sekolah luar 

biasa yang berdiri di wilayah Desa Jujuhan agar proses belajar dan mengajar 

pada sekolah SLB tersebut bisa lebih efektif  dan kondusif sehingga bisa 

memberikan kenyamanan kepada siswa maupun karyawan sekolah luar biasa 

tersebut. 

Untuk hubungan baik dengan masyarakat, PT Djambi Waras juga 

turun langsung memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memberikan 

bantuan pemerataan tanah untuk lapangan bola, hal ini dilakukan agar pemuda 

atau aktivitas yang dilakukan de lapangan bisa lebih nyaman. Selain perataan 

untuk tanah lapangan, PT Djambi waras juga melakukan hal yang sama yaitu 

perataan tanah untuk pembangunan gedung sekolah Desa Jujuhan. 

Pihak perusahaan juga memberikan bantuan disetiap acara-acara yang 

dilaksanakan oleh desa Jujuhan, akan tetapi dari hasil wawancara dengan salah 
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satu warga desa Jujuhan masih ada rasa kurang puas dengan program-program 

dan bantuan bantuan yang di berikan oleh pihak perusahaan kepada warga. 

Untuk salah satu contoh rasa kurang puas yang dirasakan oleh warga adalah 

pada Hari Raya Idul Adha, pihak perusahaan hanya memberi satu sapi kurban 

dan hal tersebut tidak sesuai dengan harapan warga desa jujuhan. 

Bila dihubungkan teori tanggung jawab sosial dengan perusahaan, 

maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial lebih menekankan kepada 

kepedulian perusahaan terhadap kepentingan stekeholder.  Dengan demikian 

konsep tanggung jawab sosial  lebih menekankan pada tanggung jawab 

perusahaan atas tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-

orang tertentu.
6
 

Untuk mengetahui pengaruh program-program CSR yang telah di 

rasakan oleh masyarakat sebagaimana yang telah diterapkan oleh perusahaan 

Djambi Waras terhadap kesejahteraan desa, maka penelitian ini dilakukan 

tepatnya di Desa Jujuhan Muaro Bungo Jambi karena PT Djambi Waras 

terletak di Desa ini dan masyarakat berhubungan langsung dengan aktifitas 

yang dilakukan oleh PT Djambi Waras. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul ”Pengaruh Penerapan Program CSR (Cooperate 

Social Responcibility) Terhadap Tingkat Kesejahteraan  Masyarakat 

(Studi Kasus PT Djambi Waras)”.  Penulis memilih PT. Djambi Waras 

karena perusahaan ini adalah perusahaan multinasional yang berada di 

Provinsi Jambi tepatnya di desa Jujuhan Muaro Bungo Jambi. 
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis membatasi 

permasalahannya pada analisis pengaruh implementasi Program CSR terhadap 

kesejahteraan masyarakat dimana penelitian akan difokuskan kepada PT 

Djambi Waras dan masyarakat di Desa Jujuhan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditetapkan diatas, yang 

menjadi pokok-pokok permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana dari 

pokok permasalahan diatas dapat dirumusakan masalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana pengaruh dari implementasi Program CSR terhadap 

kesejahteraan masyarakat Desa Jujuhan 

b. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap masalah penerapan 

program CSR terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jujuhan 

 

D. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi 

CSR PT. Djambi Waras terhadap kesejahteraan hidup masyarakat Desa 

Jujuhan. 

b. Menjelaskan bagaimana ekonomi syariah mengenai pengaruh 

implementasi program CSR di PT. Djambi Waras terhadap kesejahteraan 

hidup masyarakat Desa Jujuhan 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian 

mengenai implementasi CSR terhadap kesejahteraan masyarakat antara lain : 
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1. Bagi penulis 

Dapat mengetahui dari teori ke praktek mengenai proses 

berjalannya program CSR dan bagaimana pengaruhnya terhadap 

masyarakat sekitar perusahaan, tepatnya desa Jujuhan Muaro Bungo, 

Jambi. 

2. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program S1 Jurusan 

Ekonomi Islam UIN Suska Riau, guna memperoleh gelar SE 

3. Bagi Perusahan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

perusahaan untuk lebih meningkatkan program CSR demi kesejahteraan 

hidup masyakat. 

4. Bagi Akademisi 

Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan penerapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di  PT. Djambi Waras yang terletak di 

Desa Jujuhan Kabupaten Muaro Bungo Provinsi Jambi 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di 

wilayah Desa Jujuhan sedangkan objek dalam penelitian ini adalah 

pengaruh kesejahteraan masyarakat terhadap penerapan program CSR 
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yang diberikan oleh PT Djambi Waras terhadap kesejahteraan masyarakat 

Desa Jujuhan 

3. Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono metode penelitian pada dasarnya merupakan 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu 

diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.  Menurut 

Darmadi metode penelitian ad alah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan kegunaan tertentu.
7
  

Untuk penelitian ini, penulis memilih metode kuantitatif, metode 

kuantitaif yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian 

dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitaitf 

adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-

teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam.  Proses 

pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena 

hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan 

empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. 

Dari rumusan masalah yang menjelaskan pengaruh CSR terhadap 

kesejahteraan masyarakat, maka penelitian berfokus kepada pengukuran 

seberapa besar pengaruh dan hubungan dari program CSR (Coorporate 

Social Responcibility) tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan 

masyarakat. Proses pengukuran kauntitatif berasal dari sampel orang-

orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan 
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tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan 

mereka, sehingga hasil dari survei tersebut akan dapat menjawab seberapa 

besar pengaruh program CSR terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Untuk mengatahui apakah masayarakat sudah sejahtera atau belum, 

kita harus tahu pengertian dari kesejahtraan intu sendiri. Kesejahteraan 

berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan maksur dan dapt 

juga di artikan sebagai selamat terlepas dari gangguan sedangkan 

kesejahteraan diartikan dengan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, 

keselamatan dan ketentraman, ada beberapa tolak ukur yang menyatakan 

bahwa masyarakat sudah sejahtera menurut Kirdi Dipoyudo yaitu : cukup 

sandang dan pangan  dan perumahan yang layak, sehingga ia dapat hidup 

dengan aman dengan tidak perlu merasa cemas dalam menghadapi 

kehidupan di masa akan datang, kesempatan pendidikan dalam segala 

tingkat baik pendidikan umum atau professional kejuruan, sarana 

perhubungan secukupnya dan sarana komunikasi secukupnya. 

4. Jenis dan Sumber Data  

Dalam melakukan penelitian ini digunakan dua jenis sumber data 

yang dibedakan berdasarkan cara mendapatkannya, yaitu : 

a. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh melalui kuisioner yang 

disebarkan dan pengamatan atau wawancara yang dilakukan secara 

langsung kepada masyarakat yang berada di Desa Jujuhan Kabupaten 

Muaro Bungo, Jambi. 
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Tabel 1.1  

Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis Data Sumber Data 

Data bantuan yang diberikan Karyawan 

Kondisi Desa Penduduk 

Harapan dan Persepsi Penduduk 

 

Data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut : 

1. Jumlah populasi sebanyak 300 orang dari penduduk yang berada di 

Desa Jujuhan Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Cara mendapatkan 

data tersebut yaitu bertanya kepada penduduk desa Jujuhan. 

2. Menentukan jumlah Calon Responden berdasarkan teknik yang 

diterangkan pada tinjauan pustaka dengan cara membaca literature 

yang sesuai dengan topik yang dibutuhkan untuk memperoleh data. 

3. Data wawancara yang di ajukan kepada karyawan-karyawan di PT. 

Djambi Waras digunakan untuk menguatkan latar belakang 

masalah yang telah ditentukan sebelumnya, 

4. Pernyatan kuisioner yang telah selesai yang akan disebar pada 

penduduk Desa Jujuhan dan akan dijadikan sebagai data. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh selain dari objek 

penelitian. Seperti buku, literatur yang berkaitan dengan evaluasi, 

metode evaluasi serta jurnal ilmiah, informasi web  yang berhubungan 

dengan penelitian. 
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Tabel 1.2 

Data Sekunder 

 

Judul Buku/Paper Pengarang Hubungan Dengan 

Penelitian 

Pengaruh Tanggung 

Jawab Sosial di Bidang 

Sosial, Ekonomi, dan 

Lingkungan Terhadap 

Kesejahteraan 

Masyarakat. 

I Gusti Ngurah 

Agung Sasmitra 

Wiguna, Bayu 

Rahanata 

Berhubungan dengan 

pengambilan variabel 

hipotesis. 

Pengaruh Implementasi 

Corporate Social 

Respocibility Terhadap 

Kesejehteraan Hidup 

Masyarakat 

Dyah Ayu 

Setyaningrum, 

Andri Prastiwi 

Dasar teori dan 

penelitian untuk 

referensi selanjutnya. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis 

menggunakan beberapa metode, yaitu : 

a. Observasi 

   Observasi dilakukan di PT. Djambi Waras Desa Jujuhan 

Kabupaten Muaro Bungo yang bertujuan untuk mendapatkan data 

permasalahan yang ada di PT. Djambi Waras. Dari hasil observasi 

diperoleh sebuah penelitian dengan judul, “ Pengaruh Penerapan 

Program CSR (Coorporate Social Responcibility) Terhadap Tingkat 

Kesejahteraan Masyarakat.” 

b. Wawancara 

Yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung kepada karyawan di PT Djambi 

Waras dan masyarakat di Desa Jujuhan. wawancara yang penulis 

lakukan adalah wawancara terbuka dimana informan tidak merasa 
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dirinya sedang diwawancarai, sehingga informasi yang didapat benar-

benar murni tanpa rekayasa. 

c. Kuisioner 

Menyebarkan kuisioner yang berisi pernyataan-peryataan 

tertulis untuk diisi oleh sumber informasi, kuisioner di sebarkan dengan 

jumlah yang terbatas berdasarkan sampel yang telah ditentukan yaitu 

sebanyak 75 orang. Selanjutnya kuisioner disebar kepada sumber 

informasi kemudian hasil dari kuisioner yang telah disebar akan 

menghasilkan data untuk diolah menggunakan  Software SPSS. 

d. Studi Kepustakaan 

Yaitu penulis dalam penelitian ini, menggunakan literatur atau 

buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas didalam 

penelitian ini untuk menjadi bahan panduan dan pendukung teori 

penelitian ini.  

6. Populasi dan Sampel 

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau 

anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau 

merupakan keseluruhan dari objek penelitian. Populasi yang digunakan 

dalam dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Jujuhan  yang 

wilayahnya berada disekitar PT. Djambi waras dengan jumlah 300 orang. 

Untuk sampel dari penelitian ini adalah 75 orang di dapat melalui teknik 

nonprobability sampling. Penentuan sampel menggunakan purposive 

sampling dimana teknik ini adalah menggunakan kriteria yang telah dipilih 

oleh peneliti dalam memilih sampel dan sampel yang di ambil untuk 



 16 

karyawan sebanyak 2 orang yaitu pimpinan perusahaan bagian personalia 

dan salah satu staff bagian personalia. Subjek adalah suatu anggota dari 

sampel, sebagaimana elemen anggota dari populasi, sebelum ditentukan 

sampel, peneliti harus menetapkan populasi penelitian
8
. 

7. Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. 

Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, teknik 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobability 

sampling. Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel 

yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi 

untuk dipilih menjadi anggota sampel. Disini penulis mengambil sampel 

menggunakan teknik accidental sampling yaitu pengambilan sampel 

secara aksidental dengan mengambil kasus atau responden yang kebetulan 

ada tau tersedia di suatu tempat dengan kebutuhan penelitian. Sampel 

dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus slovin. 

Dari penjelasan tersebut, penelitian ini menggunakan teknik  

nonprobability sampling dengan model Accidental Sampling dari jumlah 

populasi 300 orang, maka peneliti menggunakan rumus slovin  dengan 

tingkat kesalahan 10% untuk mendapatkan jumlah sampel untuk dijadikan 

subjek penelitian. 

n = 
 

     
         

n = besaran sampel 

N = besaran populasi 

                                                             
8
 Juliansyah Noor, 2011, Metodologi Penelitian, Prenada Media Group, Jakarta NCSS,1992, 

Curriculum Standards for Social Studies. 
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e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran 

ketidak telitian karena kesalahan penarikan sampel). 

 n = 
   

     (   ) 
 

n = 
   

     (    )
  

n = 
   

 
        

n = 75 

Dari hasil yang didapatkan menggunakan rumus slovin, maka dapat 

ditentukan jumlah sampel yang digunakan sebagai subjek penelitian adalah 

75 orang. 

8. Metode Penulisan 

a. Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-

pendapat bersifat umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus. 

b. Deskriptif, yaitu menganalisa data yang diperoleh berdasarkan kenyataan 

dan menghubungkan dengan teori terkait 

9. Teknik Analisis Data 

Dalam penuilisan ini penulis menggunakan metode deskriftif 

kuantitatif yaitu cara penulisan dan pengumpulan data, mengklasifikasikan 

serta menguraikan data sedemikian rupa yang berhubungan dengan teori yang 

berkaitan dengan masalah yang dibahas untuk mengambil suatu kesimpulan. 

10. Alat Analisis Yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan alat analisis SPSS dalam model dan 

pengujian hipotesis. 
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1) SPSS 

Statistical Program for Sosial Science (SPSS) atau sering disebut 

dengan istilah SPSS, merupakan suatu program aplikasi komputer yang 

secara khusus digunakan untuk mengolah data menganalisis data statistik. 

Dimasyarakat banyak sekali program aplikasi di bidang statistik yang 

beredar, namun demikian SPSS merupakan salah satu program yang 

sangat populer sehingga lebih banyak digunakan dan cukup mudah untuk 

mengoperasikan. Apabila diperhatikan dari nama, seolah-olah SPSS hanya 

diperuntukkan pada bidang sosial saja. Kenyataan yang terjadi tidak 

demikian, hal ini karena SPSS sangat fleksibel sehingga dapat digunakan 

pada hampir semua bidang ilmu, tidak hanya terbatas pada bidang ilmu 

saja. Program ini juga digunakan pada bidang ekonomi, eksakta dan juga 

teknik. 

Sebagaimana program-program aplikasi komputer yang lainnya, 

SPSS sebelumnya dioperasikan dibawah aplikasi DOS. Seirama dengan 

perkembangan ilmu dan teknologi, akhirnya SPSS berkembang dengan 

pesat dan sekarang SPSS telah di operasikan dibawah aplikasi Windows. 

Dibawah aplikasi Windows, SPSS banyak memberikan kemudahan-

kemudahan dalam aplikasinya sehingga sangat membantu bagi para 

pemakai. Pada dasarnya aplikasi SPSS for Windows  untuk semua versi 

mempunyai dasar operasi yang sama. Untuk SPSS dengan versi  terbaru 

kemudahan-kemudahan dalam operasinya semakin terasa dan juga 

kelengkapan, di samping tampilan-tampilan nya yang semakin dipercantik. 

Selain itu, pada SPSS dengan versi  terbaru memberikan peluang kepada 
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para pemakai untuk memodifikasi tampilan hasil pengolahan dan analisis 

data sehingga dapat memenuhi keinginan para pemakai yang 

bersangkutan. 

2) Uji Kualitas Data 

 Penelitian ini menggunakan model statistik untuk melihat hasil 

penelitian yang sudah dilakukan. Pengujian yang dilakukan dengan 

menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian tersebut masing-

masing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan 

dari penggunaan instrumen penelitian. Ada dua prosedur untuk mengukur 

kualitas data dalam penelitian yaitu uji reliabilitas dan uji validitas. 

a. Uji Validasi 

Validitas menunjukkan sejauh mana skor/ nilai/ ukuran yang 

diperoleh benar-benar menyatakan hasil pengukuran/ pengamatan yang 

ingin diukur. Validitas pada umumnya dipermasalahkan berkaitan 

dengan hasil pengukuran psikologis atau non fisik. Berkaitan dengan 

karakteristik psikologis, hasil pengukuran yang diperoleh sebenarnya 

diharapkan dapat menggambarkan atau memberikan skor/ nilai suatu 

karakteristik lain yang menjadi perhatian utama. 

Validitas juga berhubungan dengan tujuan dari pengukuran. 

Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata 

dan benar. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui seberapa baik 

suatu instrument mengukur konsep yang seharusnya diukur.  Uji 

validitas diperoleh dengan cara mengkolerasi setiap skor indikator 

dengan total skor indikator variabel. Kemudian hasil kolerasi 

dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikan 0,05.  
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Salah satu cara untuk menguji validitas yang dikebangkan 

adalah dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel untuk degree of 

freedom (df) = n, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. 

b. Uji Reabilitas 

Realiabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh 

mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. 

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu 

alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui bahwa hasil pengukuran tetap konsisten 

apabila dilakukan dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama 

dengan menggunakan alat ukur yang sama. Uji reliabilitas 

menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur yang dapat memberikan 

hasil yang relatif sama apabila dilakukan penukuran kembali pada 

subyek yang sama. Untuk uji realibilitas digunakan Teknik Alpha 

Cronbach, dimana suatu instrument dapat dikatakan handal (reliable) 

bila memiliki koefesien keandalan atau alpha sebesar 0,6 atau lebih.
9
 

3) Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas berfungsi untuk menguji apakah data penelitian 

yang dilakukan memiliki distribusi yang normal atau tidak. 

Dasar prngambilan keputusan dalam uji normalitas yakni : jika 

nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi 

                                                             
9
 Riduwan, Pengantar Statistika untuk Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, dan 

Bisnis. (Bandung : Alfabeta, 2010), h.22 
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normal.sebaliknya, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka data 

tersebut tidak berdistribusi normal. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi heteroskedastisitas.Jika variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan berbeda 

disebut heteroskedasitas. Dasar pengambilan keputusan pada uji ini 

yaitu : 

1) Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 ,kesimpulannya tidak 

terjadi heteroskedasitas 

2) Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 kesimpulannya adalah 

terjadi heteroskedasitas 

c. Uji Koefesien Korelasi (R) 

Uji koefesien korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan 

hubungan antar dua variabel atau lebih dengan skala-skala tertentu. 

Jika koefesien korelasi ditemukan tidak sama dengan 0, maka terdapat 

ketergantungan  anatara dua variabel tersebut, jika >0-0.25 Korelasi 

sangat lemah,  >0.25-0.5 Korelasi cukup, >0.5-0.75 Korelasi kuat, 

>0.75-0.99 korelasi sangat kuat dan jika hasil 1 berarti korelasi 

sempurna. 

d. Uji Koefesien Determinasi 

Dalam regresi determinasi ini  dijadikan sebagai pengukuran  

seberapa baik garis regresi mendekati nilai data asi yang dibuat model. 
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Jika sama dengan 1, maka angka tersebut menunjukkan garis regresi 

cocok dengan data secara sempurna. 

4) Uji Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diberikan peneliti 

yang diungkapkan dalam pernyataan yang dapat diteliti mengenai 

hubungan antar variabel yang akan diuji kebenarannya. Karena sifatnya 

dugaan, maka hipotesis hendaknya mengandung implikasi yang lebih jelas 

terhadap pengujian hubungan yang dinyatakan. 

a. Menentukan Variabel 

Pada penelitian ini laten atau konstruk yang diteliti adalah 

program CSR dan Masyarakat dengan sub konstruknya dalah sosial, 

ekonomi, lingkungan dan manfaat. 

 

 

 

Gambar 1.1  

Model penelitian variabel konstruk 
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b. Menentukan Skala Pengukuran 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan skala likert sebagai skala 

pengukurannya. Dimana kategori yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.4 

Intensitas kesetujuan pernyataan di dalam kuisioner 
 

Dimensi Pengukuran Bobot Pengertian 

 

 

Tingkat Kesetujuan 

1 Sangat Tidak Setuju 

2 Tidak Setuju 

3 Kurang Setuju 

4 Setuju 

5 Sangat Setuju 

 

c. Merancang Model Struktural 

Pada tahap ini dilakukan perancangan model struktural atau merancang 

hubungan tiap variabel laten atau variabel dependen sebagai landasan 

pengujian hipotesis dari tiap konstruk yang telah dibangun.  

Pada penelitian ini empat variabel yang digunakan untuk menguji 

model struktural yang dirancang. Model struktural dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pengaruh Program CSR Terhadap Keadaan Sosial Dalam 

Masyarakat 

CSR dalam suatu perusahaan yang menjalankan tanggung jawab 

sosialnya. Dikatakan CSR berpengaruh positif pada kegiatan operasionel 

suatu perusahaan tentunya. Hal ini menyangkut reputasi suatu perusahaan 

dalam melakukan tanggung jawab sosialnya. Maka penelitian mereka ini 

sejalan atau sama yang menunjukkan bahwa tanggung jawab dibidang 

sosial berpengaruh positif signifikan pada citra perusahaan
10

. Berdasarkan  

                                                             
10 I gusti Ngurah Agung Sasmitra, “Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Di Bidang Sosial, 

Ekonomi, Dan Lingkungan Terhadap Citra Yayasan Green School”, E-Jurnal Manejemen Unud, 

Vol.5, No.3, ISSN 2302-8912 Tahun 2016. 
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hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1 :  Tanggung jawab di bidang sosial berpengaruh positif dan signifikan 

pada kesejahteraan masyarakat. 

Keberadaan perusahaan sangat penting pengaruhnya bagi 

kelangsungan lingkungan sekitarnya. Ini bertujuan untuk meningkatkan 

nilai bagi stakeholders. 

Tanggung jawab di bidang sosial (X1) dari perusahaan yang telah 

berjalan dengan baik dan aktif dalam menjalankan berbagai kegiatan 

seperti, donor darah, korek tebing untuk lapangan Tukum 1, menimbun 

balai karang taruna Sirih Sekapur, untuk taman Sekolah SMP Negeri 2 

Jujuhan, dan donasi korban banjir Muro Bungo.  

2. Pengaruh Program CSR Terhadap Keadaan Ekonomi Dalam 

Masyarakat 

CSR mempunyai pengaruh positif dan signifikan unruk perusahaan 

dan menunjukkan hasil bahwa tanggung jawab di bidang ekonomi 

mempunyai pengaruh yang paling kuat dan dominan. Penelitian ini telah 

membuktikan hasil yang positif sehingga dijadikan sebagai dasar 

penelitian dalam melakukan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian 

terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H2 :  Tanggung Jawab di bidang ekonomi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Tanggung jawab di bidang ekonomi (X2) dari perusahaan yang 

telah berjalan dengan baik dan efektif  dalam bentuk sumbangan atau 
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beasiswa seperti sumbangan Pemda Kabupaten Muaro Bungo, Sumbangan 

langsung ke Desa, dan Sumbangan ke Pondok Pesantren. 

3. Pengaruh Program CSR Terhadap Keadaan Lingkungan Dalam 

Masyarakat 

Untuk hubungan program CSRterhadap keadaaan lingkungan, 

menunjukkan bahwa aspek lingkungan memiliki pengaruh yang positif 

terhadap citra perusahaan.  

H3 : Tanggung jawab di bidang lingkungan berpengaruh positif dan 

signifikan pada kesejahteraan masyarakat. 

Dimensi lingkungan atau environment dimension ini 

mencerminkan dimana perusahaan memiliki kewajiban terhadap dampak 

yang dihasilkan pada lingkungan dari operasional perusahaan. 

Menciptakan lingkungan yang sehat dan aman, mengelola limbah dengan 

baik merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan 

Tanggung jawab di bidang lingkungan (X3) untuk kesejahteraan 

masyarakat yaitu pengelolan limbah pabrik. Perusahaan mengupayakan 

teknologi yang lebih bersih dan ramah lingkungan pada setiap kegiatan 

produksi. Perusahaan memastikan tidak terdapat pencemaran terhadap 

tanah, udara dan air melalui pengelolaan limbah seperti zero burning, land 

application dan analisa mengenai dampak lingkungan. Perusahaan juga 

mencoba merubah anggapan bahwa produk sampingan seperti cangkang, 

fiber, buangan pabrik bukanlah limbah, dan dapat dijadikan pupuk bila 

diangkut ke kebun. Perusahaan yakin penciptaan lingkungan kerja yang 

sehat, nyaman dan aman bukan hanya membawa kebaikan tetapi 

memberikan dampak potensial bagi pertumbuhan usaha. 
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d. Uji F 

Uji F pada prinsipnya bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari 2 

variabel independen atau lebih secara simultan (bersama) terhadap variabel 

dependen. Ada dua cara dasar pengambilan keputusan dalam uji F 

berdasarkan nilai F hitung dan F Tabel. 

1. Jika nilai F hitung > F Tabel maka variabel independen (bebas) secara  

simultan berpengaruh terhadap variabel dependent (terikat). 

2.  Jika nilai F Hitung < F Tabel maka variabel independen (bebas) secara 

simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependent( terikat). 

e. Uji t 

Uji T parsial dalam analisis regresi berganda bertujuan untuk 

mengetahui apakah variabel bebas secara parsial (sendiri) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat.  Dasar pengambilan keputusan untuk uji  

T parsial dalam analisis Regresi. 

Berdasarkan nilai t hitung dan t tabel : 

1. Jika nilai t hitung > t tabel maka variabel bebas berpengaruh terhadap 

variabel terikat. 

2. Jika nilai t hitung < t tabel maka variabel bebas tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat. 

Berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS: 

1.  Jika nilai sig. < 0,05 maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat 

2. Jika nilai sig. > 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat. 
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Untuk laidah pengujian signifikasi : 

Jika rhitung  ≥ rtabel, maka H0 ditolak artinya signifikan dan  

rhitung ≤ r tabel, H0 diterima artinya tidak signifikan  

dengan taraf signifikan: α = 5% atau 0.05 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka 

penulisan laporan akhir ini penulis bagi dalam lima bab dan setiap bab terdiri 

dari beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN  

Pada bab ini menjelaskan hal-hal yang terdiri dari latar belakang 

masalah, batasan masaslah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sitematika penulisan. 

BAB II  PROFIL PT. DJAMBI WARAS JUJUHAN  

Pada bab ini menjelaskan sejarah berdirinya PT Djambi Waras, 

bagaimana struktur organisasi, bagaimana visi dan misi 

perusahaan. 

BAB III  TINJAUAN TEORITIS 

Dalam bab ini akan membahas teori-teori yang berasal dari jurnal, 

buku, serta studi kepustakaan yang digunakan sebagai landasan 

teori dalam pembuatan karya imiah ini. 

BAB IV  PENGARUH PENERAPAN PROGRAM CSR (COOPERATE 

SOCIAL RESPONCIBILITY) TERHADAP TINGKAT 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PT. 

DJAMBI WARAS JUJUHAN) 
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Dalam bab ini dijelaskan hasil penelitian dan pembahasan tentang 

pengaruh penerapan program CSR (Cooperate Social 

Responcibility) terhadap tingakat kesejahteraan masyarakat yang 

studi kasusnya di PT. Djambi Waras Jujuhan dan bagaimna 

tinjauan ekonomi islam tentang program CSR yang diterapkan 

PT.Djambi Waras Jujuhan dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab penutup, dalam bab ini akan dikemukakan 

beberapa kesimpulan yang penulis peroleh dari hasil penelitian 

yang dilakukan. Serta penulis akan mengemukakan beberapa saran 

yang mungkin berguna masyarakat dan PT. Djambi Waras Jujuhan. 

 

   


