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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Corporate Social Responsibility (CSR) atau dikenal sebagai Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan, dalam beberapa tahun terakhir ini telah menjadi isu 

penting dan menarik. Pentingnya isu ini tidak hanya berasal dari dalam negeri, di 

lingkungan global juga telah menjadi isu yang menyita banyak perhatian dan 

perbebatan. Munculnya Global Compact, Global Reporting Inisiatives (GRI), dan 

ISO 26000 tentang CSR menunjukkan bahwa CSR menjadi isu krusial serta 

agenda bisnis global yang harus mendapat perhatian serius dari pelaku bisnis dan 

dunia usaha.  

Korporasi agar bisa hidup dan tumbuh secara berkelanjutan, harus 

mengintegrasikan tujuan bisnis dengan tujuan sosial dan ekologi secara utuh 

(Lako, 2010). Pembangunan bisnis harus berlandaskan pada tiga pilar utama yaitu 

ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpadu dengan tidak mengorbankan 

kepentingan generasi selanjutnya (Lako, 2010). Pentingnya CSR dan realisasinya 

kepada tiga pilar tersebut, diharapkan memberi pengaruh keberlanjutan yang 

positif terhadap kinerja perusahaan.  

Sumber daya yang paling penting dalam organisasi untuk menghadapi 

tantangan global adalah sumber daya manusia, dan sebuah tantangan bagi 

perusahaan dalam mengakuisisi, memberdayakan, dan menggunakan sumber daya 

tersebut dengan baik (Khan dkk, 2014). Para akademisi dan praktisi menyebutkan 
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strategi CSR adalah ide manajemen baru dan mendapatkan perhatian besar 

(Skudiene & Aruskeviene, 2012). Penjelasan penelitian Skudiene & Aruskeviene 

disimpulkan bahwa secara teoritis dan empiris ide ini masih sedikit dieksplorasi. 

Penelitian (Skudiene & Aruskeviene, 2012) menjelaskan hubungan antara CSR 

dan motivasi internal karyawan mendapat sedikit perhatian dan diperlukan 

pengembangan lebih lanjut.  

CSR tidak hanya berfokus pada pihak eksternal, yang semata hanya ingin 

mendapatkan reputasi. Dalam memenuhi kelengkapan hubungan CSR, sangat 

diperlukan action CSR dengan pihak internal perusahaan yaitu karyawan. CSR 

mempunyai dampak positif dan memberi kontribusi dalam pengembangan sosial 

dan kinerja perusahaan melalui peningkatan kinerja karyawannya (Mohammad 

dkk, 2014). Penelitian (Mohammad dkk, 2014) menjelaskan hubungan antara 

pengaruh internal CSR pada karyawan terhadap kinerja perusahaan berpengaruh 

signifikan positif. Penelitian selanjutnya pengaruh internal CSR pada karyawan 

juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (Al Qeed, 2014). 

Berdasarkan kedua survei penelitian tersebut, dalam meneliti pengaruh CSR 

internal terhadap kinerja perusahaan berdasarkan persepsi karyawan, perlunya 

pengembangan lebih lanjut yang menjelaskan bagaimana CSR internal pada 

karyawan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan pada penelitian 

(Mohammad dkk, 2014) dan (Al Qeed, 2014). Menurut peneliti, CSR internal pada 

karyawan tidak semata-mata berpengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan, 

variabel lain dapat memediasi hubungan antara CSR internal dengan kinerja 

perusahaan.  
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Pengukuran yang dilakukan mengenai kinerja perusahaan adalah 

pengukuran berdasarkan dampak dari CSR yang dilakukan perusahaan kepada 

karyawan dan dirasakan karyawan membentuk motivasi. CSR yang berdampak 

pada motivasi akan menimbulkan peningkatan kinerja mereka yang akan 

berpengaruh pada kinerja perusahaan. Pentingnya CSR saat ini juga masih dalam 

perbebatan, bagaimana alat ukur yang pasti untuk menilai dampak CSR terhadap 

nilai perusahaan. Dampak nilai tersebut dapat berupa data kuantitatif maupun data 

mengenai persepsi tentang nilai perusahaan saja. Pengukuran CSR mengenai 

persepsi dapat dibuktikan melalui Impression Management Theory, yang 

merupakan suatu proses yang dilakukan perusahaan dalam usaha untuk 

mengontrol persepsi pihak internal maupun eksternal terhadap perusahaan, dengan 

tujuan dapat membentuk reputasi atau citra perusahaan yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan nilai perusahaan (Alessandri, 2001). CSR Internal dan Eksternal 

dalam penelitian ini di tujukan untuk mempengaruhi motivasi internal karyawan 

dimana pengukuran persepsi lebih tepat dibandingkan pengukuran kuantitatif. 

Reputasi atau citra dalam penelitian ini dalam bentuk kinerja perusahaan yang 

diukur melalui persepsi karyawan.  

Dalam melakukan CSR internal dan eksternal, perusahaan berharap CSR 

Internal dan Eksternal akan memotivasi karyawan, yang berdampak pada kinerja 

mereka untuk melakukan tugasnya sebaik mungkin. Kinerja yaitu kemauan atau 

motivasi dari karyawan untuk bekerja, yang menimbulkan usaha karyawan dan 

kemampuan karyawan untuk melaksanakannya (Gomez, 2003). Penelitian tentang 

pengaruh CSR terhadap motivasi, disimpulkan pengaruh hubungan signifikan 
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antara CSR internal dan eksternal berpengaruh sig positif terhadap motivasi 

karyawan (Ega, 2014). Berdasarkan penelitian tersebut, dibuktikan  motivasi 

karyawan sangat penting hubungannya dengan CSR yang telah dilakukan 

perusahaan.  

Dalam pencapaian kinerja suatu perusahaan diperlukan pengukuran, 

pengukuran berguna untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran 

organisasi (Mulyadi, 2001). Motivasi karyawan didefinisikan sebagai "satu set 

atau urutan tindakan yang terlibat dalam mendorong dan menarik pasukan yang 

memperkuat tugas karyawan terhadap pencapaian prestasi yang pasti "(Baron, 

1983). Terdapat pengaruh hubungan motivasi karyawan melalui reward terhadap 

kinerja organisasi (Muogbo, 2013). Penelitian (Muogbo, 2013) menjelaskan 

dimana dalam memotivasi karyawannya melalui reward akan mengingkatkan 

semangat kerja yang berdampak pada organization goal yang berupa peningkatan 

kinerja perusahaan. Motivasi karyawan merupakan hal yang penting dalam 

peningkatan kinerja perusahaan, hal ini dikarenakan daya dorong etos kerja yang 

dimiliki karyawan akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan/organisasi 

tersebut. Berdasarkan penelitian (Mohammad dkk, 2014), (Al Qeed,  2014), (Ega, 

2014), (Muogbo, 2013), dapat disimpulkan bagaimana CSR internal dan eksternal 

yang dilakukan perusahaan memungkinkan berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan melalui motivasi karyawan yang telah menikmati dan mengetahui CSR 

yang dilakukan perusahaan.  

Peneliti tertarik mengembangkan dari penelitian-penelitan sebelumnya  

yang dilakukan oleh  (Khan dkk, 2014), (Mohammad dkk, 2014), (Al Qeed,  2014), 



5 
 

 
 

dan (Ega, 2014). Perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hubungan CSR 

internal dan eksternal, motivasi karyawan dan kinerja perusahaan. Pengembangan 

penelitian ini dengan menambahkan variabel intervening motivasi karyawan 

dalam rangka mencari jawaban apakah motivasi karyawan dapat menjadi variabel 

intervening/mediasi antara hubungan CSR internal dan eksternal terhadap kinerja 

perusahaan. Pada penelitian (Mohammad dkk, 2014), (Al Qeed, 2014) perlunya 

penambahan indikator pada variabel independen CSR eksternal sebagai satu 

kesatuan dalam program CSR, sehingga dapat lebih mendukung pengaruhnya 

terhadap variabel dependen yaitu kinerja perusahaan.  

Penelitian ini berbentuk survei yang akan dilakukan pada perusahaan-

perusahaan manufaktur di Kota Semarang. Menurut (Barus, 2013), alokasi total 

dana CSR dan dana CSR yang sesuai dengan core business berpengaruh positif 

dan signifikan secara langsung terhadap produksi & penjualan. Pentingnya CSR 

bagi karyawan dan CSR yang tepat sasaran pada core bisnis perusahaan akan 

berdampak yang signifikan positif pada produksi & penjualan perusahaan. 

Ketertarikan peneliti pada perusahaan-perusahaan di Kota Semarang karena 

dengan perkembangan jaman, tuntutan lebih bagi perusahaan untuk memberi nilai 

tambah bagi kelangsungan bisnisnya dengan CSR internal dan eksternal yang 

dilakukan perusahaan haruslah seimbang. 

Berdasarkan hal-hal tersebut peneliti mengambil judul: “Pengaruh 

Corporate Social Responsibility Internal dan Eksternal terhadap Kinerja 

Perusahaan dengan Variabel Intervening Motivasi Karyawan”.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan berkaitan dengan 

pengaruh Corporate Social Responsibility internal dan eksternal terhadap kinerja 

perusahaan, dimediasi oleh motivasi karyawan maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah CSR Internal berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan 

motivasi karyawan sebagai variabel intervening? 

2. Apakah CSR Eksternal berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan 

motivasi karyawan sebagai variabel intervening? 

1.3. Tujuan dan manfaat penelitian 

1.3.1.   Tujuan penelitian 

Setiap kegiatan memiliki tujuan, begitu pula dengan penelitian. Berdasarkan 

rumusan masalah di atas penelitian ini memiliki tujuan: 

1. Untuk menguji dan menganalisis CSR Internal berpengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan dengan motivasi karyawan sebagai variabel intervening. 

2. Untuk menguji dan menganalisis CSR Eksternal berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan dengan motivasi karyawan sebagai variabel 

intervening. 

1.3.2.  Manfaat penelitian 

Disamping memiliki tujuan penelitan juga diharapkan memiliki manfaat 

bagi banyak pihak. Manfaat tersebut diantaranya: 

 

1. Bagi Perusahaan 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan/saran kepada 

perusahaan-perusahaan dalam penelitian ini dalam melakukan program 

internal dan eksternal CSRnya serta dampaknya pada kinerja mereka. 

2. Penelitian mendatang 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pihak yang akan 

melakukan penelitian dibidang yang sama. 
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CSR Internal pada karyawan tidak semata-mata berpengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan. 

Variabel lain dapat memediasi hubungan antara CSR internal dengan kinerja perusahaan. 

1.4. Kerangka Pikir Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

Penjelasan penelitian (Skudiene & Aruskeviene, 2012) menunjukan bahwa secara teoritis dan empiris 

ide ini masih sedikit dieksplorasi. 

Hubungan antara pengaruh CSR internal pada karyawan terhadap kinerja perusahaan 

berpengaruh signifikan (Mohammad dkk, 2014), (Al Qeed, 2014) 

Motivasi karyawan didefinisikan oleh sebagai 

"satu set atau urutan tindakan yang terlibat 

dalam mendorong dan menarik pasukan yang 

memperkuat tugas karyawan terhadap 

pencapaian prestasi yang pasti ". (Baron, 1983) 

 

CSR Internal 

CSR Eksternal 

Hubungan Motivasi 

karyawan dengan 

Kinerja perusahaan 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan, dalam beberapa tahun 

terakhir ini menjadi isu penting dan menarik. 

Pengaruh hubungan antara CSR internal dan 

CSR eksternal berpengaruh signifikan positif 

terhadap motivasi karyawan (Ega, 2014). 

Pengembangan penelitian 

menambahkan variabel independen 

CSR Eksternal dan variabel 

intervening Motivasi Karyawan 

Terdapat pengaruh hubungan motivasi 

karyawan melalui reward terhadap 

kinerja organisasi. (Muogbo, 2013) 

Motivasi 

Karyawan 

CSR Internal dan CSR Eksternal berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan dimediasi oleh Motivasi Karyawan. 

Kinerja 

Perusahaan 

Dalam pencapaian kinerja diperlukan 

pengukuran, pengukuran berguna untuk 

memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran 

organisasi. (Mulyadi, 2001) 
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1.5. Sistematika Penulisan 

 

 Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bab yaitu: 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian, 

dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.   

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN 

HIPOTESIS   

 Merupakan tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis 

yang akan menguraikan berbagai teori, konsep dan 

penelitian sebelumnya yang relevan sampai dengan hipotesis 

yang dikembangkan dalam penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN      

 Merupakan metode penelitian yang berisi mengenai sumber 

 jenis data yang akan digunakan. Gambaran umum obyek   

 penelitian, definisi dan pengukuran variabel yang

 diperlukan dalam penelitian ini, dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Merupakan hasil dan analisis data yang akan menguraikan 

berbagai perhitungan yang diperlukan untuk menjawab 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 

 BAB V KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN 

Merupakan kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari 

analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 


