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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Dalam upaya pemerataan ekonomi, pemerintah mewajibkan kepada 

setiap perusahaan guna melaksanakan program CSR (Corporate Social 

Responsibility). Menurut Global Compact Initiative (2002) menyebut 

pemahaman ini dengan 3P (profit, people, planet), yaitu tujuan bisnis tidak 

hanya mencari laba (profit), tetapi juga menyejahterakan orang (people), dan 

menjamin keberlanjutan hidup planet ini (Gantino, 2016). Dan diatur juga 

dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan menteri, yaitu UU 

No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal LNNo.67 TLN No.4274, UU 

No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Menteri 

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

Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan 

(PKBL). CSR merupakan komitmen usaha untuk terus bertindak etis, 

beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, 

peningkatan ekonomi, peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan 

keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan 

masyarakat secara luas (The World Bussiness Council FOR Sustainable 

Development (WBCSD) dalam Wibisono, 2007). 

Kegiatan CSR (Community Social Responsibllity) merupakan bentuk 

solidaritas sosial perusahaan tidak hanya berguna bagi masyarakat, tetapi 
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sangat bermanfaat guna membentuk citra perusahaan, dengan publikasi yang 

tepat dapat membantu pembentukan kepercayaan masyarakat pada 

perusahaan.Kegiatan CSR bermuatan “charity” ternyata berdampak terhadap 

masyarakat hanyalah “menyelesaikan masalah sesaat” tidak ada dampak 

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak optimal 

dalam membentuk citra perusahaan. Program CSR akan memberi dampak 

ganda untuk perusahaan dan masyarakat jika : dirancang untuk meningkatkan 

produktifitas guna meningkatkan daya beli sehingga meningkatkan akses 

pendidikan dan kesehatan jangka panjang, selain itu perlu diberikan 

penekanan pada keberlanjutan penguatan ekonomi secara mandiri (berjangka 

waktu yang jelas/mempunyai exit policy), untuk memberikan ungkitan besar 

pada pendapatan masyarakat maka kegiatan perkuatan dilakukan pada 

rumpun usaha spesifik yang saling terkait dalam rantai nilai, para pelaku pada 

mata rantai nilai adalah organ ekonomi yang hidup, perkuatan dilakukan 

untuk meningkatkan metabolisme (aliran barang, jasa, uang, informasi dan 

pengetahuan) dalam sistem yang hidup tersebut yang pada gilirannya akan 

meningkatkan performance setiap organ. Pendekatan CSR yang smart adalah 

dengan mengambil peran sebagai fasilitatif-katalistik sehingga kegiatan 

CSR memberikan dampak pada rumpun usaha dalam satu rantai nilai. 

CSR mampu dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif untuk 

pemberdayaan masyarakat yang lebih luas. Kegiatan CSR berorientasi pada 

peningkatan produktifitas masyarakat dan daya saing ekonomi akan sangat 

bermanfaat besar pada masyarakat, karena daya saing merupakan prasyarat 
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untuk mencapai mutu kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan. CSR 

biasanya juga diasosiasikan sebagai pendekatan guna mengintegrasikan sosial 

dan aspek lingkungan ke dalam kegiatan perusahaan (Baumgartner, 2014).  

Menurut Lo dalam (Gyves, 2008) membahas istilah CSR dan 

keberlanjutan perusahaan, mempertahankan bahwa keduanya “Kegiatan 

Bisnis Sukarela” dan CSR diposisikan dibawah keberlanjutan perusahaan, 

serta adanya tahap transisi perusahaan mengalami perjalanan untuk penerapan 

corporate keberlanjutan. Salah satu cara penting bagi perusahaan guna 

berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan adalah praktek inovasi 

keberlanjutan mereka (Paramanathan, Farrukh, Phaal, & Probert, 2004; 

Schaltegger, 2011). Menurut Rosenfeld dalam Sutarno (2012:132), inovasi 

adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, 

tindakan menggunakan sesuatu yang baru. Sustainability-oriented 

Innovations (SOI) merupakan integrasi aspek sosial ke dalam produk, proses, 

dan struktur organisasi. SOI menggambarkan arah yang membutuhkan 

manajemen ekonomi, sosial, dan aspek ekologi (Hansen, Grosse-Dunker, & 

Reichwald, 2009). Sehingga mereka terintegrasi dalam desain produk baru, 

proses, dan struktur organisasi (Klewitz & Hansen, 2014). 

 Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Conesa, dkk 

(2016) di Spanyol (Wilayah Murcia), untuk  memperpanjang praktek CSR 

tidak hanya untuk perusahaan yang terdaftar dan perusahaan milik negara 

tetapi ke seluruh perusahaan, termasuk UKM. Motivas riset adalah 

meningkatkan validitas eksternal pada penelitian sebelumnya. Tujuan utama 



4 
 
 

dari strategi CSR Spanyol (2014) untuk menghubungkan CSR dengan 

Inovasi. Hasil penelitiannya adalah  CSR berpengaruh pada kinerja 

perusahaan, serta CSR merupakan pendorong penting mekanisme bagi 

perusahaan agar lebih inovatif, efisien dan efektif. 

Dengan demikian tampaknya relevan untuk menguji komplementaritas 

melalui Tri-variate probit model yang memperhitungkan efek gabungan dari 

produk, proses, dan inovasi organisasi. Jenis inovasi non-teknologi lainnya 

(misalnya pemasaran, model bisnis) juga bisa dipertimbangkan.  

Menurut Moerdiyanti dalam (Galib ,2018) mengungkapkan bahwa kinerja 

perusahaan adalah hasil dari serangkaian proses bisnis yang mana dengan 

pengorbanan beragai macam sumber daya yaitu bisa sumber daya manusia 

dan juga keuangan perusahaan. Selain itu menurut (Sulistio, 2005) peran 

UKM di Indonesia sangat besar dan telah terbukti menyelamatkan 

perekonomian bangsa pada saat krisis ekonomi tahun 1997. Di Indonesia 

tepatnya di Denpasar, Jumat 11/12/2015 ada berita dengan judul “Inovasi, 

Kunci Penting Kemajuan UKM”. “Aspek penting yang harus dilakukan oleh 

pelaku UKM adalah dengan melakukan inovasi. Tujuannya adalah produk 

maupun jasa yang ditawarkan berbeda dengan para pesaing, sehingga 

konsumen akan berdatangan” kutipan Sakira Rakhma. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Conesa, dkk (2016) yang akan diterapkan pada perusahaan kecil dan 

menengah (UKM) di Semarang. Alasan mereplikasi penelitian yang 

dilakukan oleh Conesa, dkk (2016) karena ingin memperbaiki kelemahan 
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penelitian dan meningkatkan validitas eksternal dan merubah sampel ke 

UKM di Semarang. 

Maka dari itu peneitian ini mengusulkan dan menguji tentang “Pengaruh 

CSR terhadap Kinerja Inovasi dan Kinerja Usaha Kecil dan Menengah 

di Semarang”.Kontribusi ini berguna untuk lebih memahami link yang 

mungkin ada diantara kinerja inovasi dan praktek CSR dalam konteks UKM 

dan menyoroti nilai tambah yang dapat menguntungkan interaksi bisnis. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah CSR berpengaruh positif terhadap kinerja inovasi UKM di 

Semarang? 

2. Apakah CSR berpengaruh positif terhadap kinerja UKM di Semarang? 

3. Apakah kinerja inovasi dapat memediasi hubungan antara CSR dan 

kinerja UKM di Semarang? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Berikut ini merupakan tujuan pada penelitian ini: 

1. Untuk mengetahui pengaruh positif CSR terhadap 

kinerja inovasi UKM di Semarang. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh positif CSR terhadap 

kinerja UKM di Semarang. 

3. Untuk mengetahui jika kinerja inovasi  memediasi 

hubungan antara CSR dan kinerja UKM di Semarang. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat antara lain: 

1. Bagi UKM 

Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan tawaran 

produk maupun jasa yang berbeda antar UKM 

Semarang. Dengan mempraktekkan CSR dalam 

berinovasi dan agar konsumen memiliki minat dalam 

hasil karya penawaran tersebut. 

2. Bagi Kalangan Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat lebih memberikan 

pemahaman adanya hubungan diantara kinerja inovasi 

dan kinerja perusahaan dalam kegiatan CSR (Corporate 

Social Responsibility) UKM (Usaha Kecil dan 

Menengah) di Semarang. Dan dapat bermanfaat bagi 

peneliti di masa depan. 

 

 

 


