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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Penyebaran Kuesioner 

 Jumlah populasi di (BPS, 2016) adalah sebesar 5000 UKM, setelah 

dihitung dengan Slovin terdapat hasil 98 sampel. 

Tabel 4.1. Penyebaran Kuesioner 

No Keterangan Jumlah 

1 Kuesioner yang dibagikan 110 

2 Kuesioner yang tidak kembali dan 

tidak terisi dengan lengkap  

(10) 

3 Kuesioner yang diolah 100 

 

Berdasarkan tabel di atas dikethui bahwa pada penelitian ini data yang 

dapat diolah sebanyak 100 kuesioner. 

4.2. Gambaran Umum Responden 

Gambaran umum responden pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, 

pendidikan serta lama berdiri UKM mereka yang dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 
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Tabel 4.2. Gambaran Umum Responden 

No. Keterangan Jumlah (orang) % 

1. Jenis Kelamin: 

a. Laki-laki 

b.  Perempuan 

 

58 

42 

 

58% 

42% 

2. Pendidikan: 

a. D3 

b. S1 

 

19 

81 

 

19% 

81% 

3. Lama Berdiri UKM: 

a. 5 tahun 

b. 5-10 tahun 

c. >10 tahun 

 

15 

65 

20 

 

15% 

65% 

20% 

 TOTAL: 100 100% 

Sumber: Lampiran 2 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa responden pada 

penelitian mayoritas berjenis kelamin laki-laki berjumlah 58 orang (58%) 

dan sisanya 42 orang atau 42% adalah perempuan. Responden pada 

penelitian mayoritas berpendidikan S1 (81%) dan mayoritas UKM bersiri 

selama 5-10 tahun yaitu berjumlah 65  tahun (65%). 

4.3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.3.1. Hasil Uji Validitas 

Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r 

hitung dengan r tabel. Berikut ini adalah hasil uji validitas untuk 

variabel CSR: 
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Tabel 4.3. Hasil Pengujian Validitas CSR 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,425 0,195 Valid 

X2 0,538 0,195 Valid 

X3 0,532 0,195 Valid 

X4 0,471 0,195 Valid 

X5 0,447 0,195 Valid 

X6 0,459 0,195 Valid 

X7 0,458 0,195 Valid 

X8 0,349 0,195 Valid 

X9 0,484 0,195 Valid 

X10 0,293 0,195 Valid 

X11 0,319 0,195 Valid 

X12 0,286 0,195 Valid 

X13 0,349 0,195 Valid 

X14 0,366 0,195 Valid 

X15 0,266 0,195 Valid 

X16 0,341 0,195 Valid 

X17 0,337 0,195 Valid 

Sumber: Lampiran 3 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel 

sehingga semua item pernyataan untuk variabel CSR adalah valid. 

Tabel berikut ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel 

kinerja inovasi: 

Tabel 4.4. Hasil Pengujian Validitas Kinerja Inovasi 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,753 0,195 Valid 

X2 0,623 0,195 Valid 

X3 0,681 0,195 Valid 

X4 0,694 0,195 Valid 

X5 0,663 0,195 Valid 

            Sumber: Lampiran 3 
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Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

untuk item pernyataan kinerja inovasi ini dapat dikatakan valid.Tabel 

berikut ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel 

kinerja UKM: 

Tabel 4.5. Hasil Pengujian Validitas Kinerja UKM 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,639 0,195 Valid 

X2 0,606 0,195 Valid 

X3 0,688 0,195 Valid 

X4 0,640 0,195 Valid 

X5 0,610 0,195 Valid 

X6 0,432 0,195 Valid 

X7 0,473 0,195 Valid 

X8 0,493 0,195 Valid 

            Sumber: Lampiran 3 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

untuk item pernyataan kinerja UKM ini dapat dikatakan valid.  
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4.3.2. Hasil Uji Reliabilitas 

Untuk pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

hasil dari kuesioner ini dapat dipercaya atau reliabel. Berikut ini 

adalah hasilnya: 

Tabel 4.6. Hasil Pengujian Reliabilitas Penelitian 

Pernyataan Alpha Cronbach Keterangan 

CSR 0,802 Reliabel 

Kinerja Inovasi 0,862 Reliabel 

Kinerja UKM 0,837 Reliabel 

Sumber: Lampiran 3 

Dilihat dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk masing-

masing variabel pada penelitian ini memiliki nilai yang lebih besar 

daripada 0,6 sehingga dikatakan reliabel. 

4.4. Statistik Deskriptif 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan statistik deskriptif pada penelitian 

ini: 

Tabel 4.7. Tabel Rentang Skala 

Keterangan 
Kisaran 

teoritis 

Kisaran 

aktual 
Mean 

Rentang skala 
Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi 

CSR 1-5 1-5 
3,6396 

1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Sedang 

Kinerja Inovasi 1-5 1-5 
3,7600 

1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi 

Kinerja UKM 1-5 1-5 
3,7625 

1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi 

Sumber : Lampiran 4 
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Skor rata-rata empiris jawaban responden untuk CSR, skor rata-rata 

empirisnya masuk dalam kategori sedang. Artinya persepsi responden tentang 

social responsibility dan perusahaan dalam hubungannya dengan pihak 

internal dan eksternal perusahaan cukup baik. 

Variabel kinerja inovasi, skor rata-rata empirisnya termasuk kategori 

tinggi.  Artinya persepsi responden tentang proses mewujudkan ide baru, 

yang berbeda dengan yang dulu, dengan cara produksi atau dengan 

membuatnya menjadi nyata, dimana inovasi termasuk generasi evaluasi, 

konsep baru dan implementasi sudah baik. 

Variabel kinerja UKM, skor rata-rata empirisnya termasuk kategori 

tinggi.  Artinya persepsi responden tentang hasil dari kinerja UKM terhadap 

aset, hubungan dengan pelanggan dan pihak internal UKM (karyawan dan 

lingkungan kerja) sudah baik. 

 

4.5. Hasil Uji Asumsi Klasik Model 1 

 

 

Gambar 4.1 Model 1 

4.5.1. Uji Normalitas Model 1 

 Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat pada nilai Kolmogorof-

Smirnov. Berikut ini adalah hasilnya:  

 

 

CSR KINERJA 

INOVASI 
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Tabel 4.8. Hasil Pengujian Normalitas Model 1 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 100 
Normal Parameters

a,b
 Mean ,0000000 

Std. Deviation ,53997584 
Most Extreme Differences Absolute ,053 

Positive ,053 
Negative -,044 

Test Statistic ,053 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200

c,d
 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber: Lampiran 6 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. untuk 

unstandardized residual Komogorov Smirnov pada penelitian ini adalah 0,200 > 

0,10 sehingga dapat dikatakan data pada penelitian ini normal. Artinya distribusi 

data pada penelitian ini normal. Karena pada signifikansi 0,05 data sudah normal, 

maka pada signifikansi 0,10 data juga dapat dikatakan normal. 

4.5.2. Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil pengujian hipotesis pada  

penelitian ini: 

Tabel 4.9.  Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,371 ,552  ,672 ,503 

CSR ,931 ,151 ,529 6,170 ,000 

a. Dependent Variable: KinerjaInovasi 

Sumber: Lampiran 6 
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Berdasarkan pada tabel 4.9. diketahui bahwa nilai t-hitung sebesar 6,170 > 1,645 

artinya H1 diterima. Jadi CSR berpengaruh positif terhadap kinerja inovasi 

UKM di Semarang. 

4.6. Hasil Uji Asumsi Klasik Model 2 

 

 

Gambar 4.2 Model 2 

4.6.1. Uji Normalitas Model 2 

 Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat pada nilai Kolmogorof-

Smirnov. Berikut ini adalah  hasilnya:  

Tabel 4.10. Hasil Pengujian Normalitas Model 2 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 100 
Normal Parameters

a,b
 Mean ,0000000 

Std. Deviation ,55581829 
Most Extreme Differences Absolute ,061 

Positive ,061 
Negative -,056 

Test Statistic ,061 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200

c,d
 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber: Lampiran 7 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. untuk 

unstandardized residual Komogorov Smirnov pada penelitian ini adalah 0,200 > 

0,10 sehingga dapat dikatakan data pada penelitian ini normal. Artinya distribusi 

data pada penelitian ini normal. 

 

 

CSR KINERJA 

UKM 
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4.6.2. Hasil Pengujian Hipotesis 2 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil pengujian hipotesis pada  

penelitian ini: 

Tabel 4.11.  Hasil Pengujian Hipotesis 2 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,711 ,568  1,252 ,213 

CSR ,838 ,155 ,479 5,396 ,000 

a. Dependent Variable: KinerjaUKM 

Sumber: Lampiran 7 

Berdasarkan pada tabel 4.11. diketahui bahwa nilai t-hitung sebesar 

5,396 > 1,645 artinya H2 diterima. Jadi hipotesis diterima. Jadi  CSR berpengaruh 

positif terhadap kinerja UKM di Semarang. 

4.7. Hasil Uji Asumsi Klasik Hipotesis 3 

Model 3 

 

      

  

  

Gambar 4.3 Model 3 

 

 

Kinerja 

Inovasi (KI) 

CSR Kinerja UKM 
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4.7.1. Uji Normalitas Model 3 

 Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat pada nilai 

Kolmogorof-Smirnov. Berikut ini adalah  hasilnya:  

Tabel 4.12. Hasil Pengujian Normalitas Model 3 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 100 
Normal Parameters

a,b
 Mean ,0000000 

Std. Deviation ,53755035 
Most Extreme Differences Absolute ,083 

Positive ,057 
Negative -,083 

Test Statistic ,083 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,089

c
 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber: Lampiran 8 

 Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. untuk 

unstandardized residual Komogorov Smirnov pada penelitian ini 

adalah 0,089> 0,10 sehingga dapat dikatakan data pada penelitian ini 

normal. Artinya distribusi data pada penelitian ini normal. 

4.7.2. Uji Heteroskedastisitas Model 3 

Sedangkan untuk hasil pengujian heteroskedastisitas juga dilakukan 

untuk model regresi pada penelitian ini dengan uji Glejser dengan 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.13. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 3 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,182 ,291  ,624 ,534 

CSR -,064 ,094 -,079 -,685 ,495 
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KinerjaInovasi ,133 ,053 ,289 2,501 ,014 

a. Dependent Variable: abs_res3 

Sumber: Lampiran 8 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai masing-masing 

variabel independen memiliki nilai signifikansi > 0,10 sehingga dapat 

dikatakan bahwa data pada penelitian ini telah bebas dari 

heteroskedastisitas. Artinya data pada penelitian ini memiliki varians 

yang sama antara satu dengan lainnya. 

4.7.3. Hasil Pengujian Model 3 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil pengujian 

hipotesis pada  penelitian ini: 

Tabel 4.14. Hasil Pengujian Model 3 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .614 .554  1.110 .270 

CSR .595 .178 .339 3.341 .001 

KinerjaInovasi .262 .101 .263 2.589 .011 

a. Dependent Variable: KinerjaUKM    

Sumber : Lampiran 8     

    

Berdasarkan pada tabel 4.14. diketahui bahwa nilai t-hitung sebesar 

3,341 > 1,645 (t-tabel) untuk pengaruh CSR terhadap kinerja UKM. 

Sedangkan t-hitung kinerja inovasi terhadap kinerja UKM adalah 

2,589 > 1,645 (t-tabel) maka hasil model 3 diterima. Jadi CSR dan 

kinerja inovasi berpengaruh terhadap kinerja UKM. 

 



45 
 
 

 

4.7.4. Hasil Pengujian Hipotesis 3 

 

a     b 

 c’ 

 c 

 

Model Casual Steps Hipotesis 3 sebagai berikut : 

KUKM = α + βc CSR       Model 1 

KI = α + βa CSR       Model 2 

KUKM = α + βc’ CSR + βc’ KI      Model 3 

Berikut ini serangkaian output SPSS, untuk masing-masing langkah casual step:  

Langkah I: Menguji pengaruh langsung CSR terhadap Kinerja UKM, dengan 

model empiris sebagai berikut: 

KUKM = α + βc CSR   (Model 1) 

Hasil Pengujian SPSS sebagai berikut: 

Tabel 4.15.  Hasil Pengujian Model 1 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,711 ,568  1,252 ,213 

CSR ,838 ,155 ,479 5,396 ,000 

a. Dependent Variable: KinerjaUKM 

Sumber : Lampiran 7 

Kinerja 

Inovasi (KI) 

CSR Kinerja UKM 
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Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai t-hitung untuk CSR sebesar 

5.396 > 1.645 maka dengan demikian dapat dikatakan terdapat pengaruh positif 

CSR terhadap Kinerja UKM. 

Sehingga Persamaan Regresi Model 1 menjadi sebagai berikut: 

KUKM = 0,711 + 0,838CSR 

Langkah II: Menguji pengaruh langsung CSR terhadap Kinerja Inovasi, dengan 

model empiris sebagai berikut: 

KI = α + βa CSR   (Model 2) 

Hasil Pengujian SPSS sebagai berikut: 

Tabel 4.16.  Hasil Pengujian Model 2 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,371 ,552  ,672 ,503 

CSR ,931 ,151 ,529 6,170 ,000 

a. Dependent Variable: KinerjaInovasi 

Sumber : Lampiran 6 

 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai t-hitung untuk CSR sebesar 

6.170 > 1.645 maka dengan demikian dapat dikatakan terdapat pengaruh positif 

CSR terhadap Kinerja Inovasi. 

Sehingga Persamaan Regresi Model 2 menjadi sebagai berikut: 

KI = 0,371 + 0,931CSR 

Langkah III: Menguji pengaruh langsung CSR dan Kinerja Inovasi terhadap 

Kinerja UKM, dengan model empiris sebagai berikut: 



47 
 
 

KUKM = α + βc’ CSR + βc’ KI  (Model 3) 

Hasil Pengujian SPSS sebagai berikut: 

Tabel 4.17.  Hasil Pengujian Model 3 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,614 ,554  1,110 ,270 

CSR ,595 ,178 ,339 3,341 ,001 

KinerjaInovasi ,262 ,101 ,263 2,589 ,011 

a. Dependent Variable: KinerjaUKM 

Sumber : Lampiran 8 

 

- Nilai t-hitung untuk CSR sebesar 3,341 > 1,645 maka dengan demikian 

dapat dikatakan terdapat pengaruh CSR terhadap kinerja UKM. 

- Nilai t-hitung untuk CSR sebesar 2,589 > 1,645 maka dengan demikian 

dapat dikatakan terdapat pengaruh kinerja inovasi terhadap kinerja UKM. 

Sehingga Persamaan Regresi Model 3 menjadi sebagai berikut: 

KUKM = 0,614 + 0,595 CSR + 0,262 KI 

Langkah IV: Membandingkan c dan c’ 

C = 0,838 ,  p-value = 0,000 

C’ = 0,595 , p-value = 0,001 
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Pengujian hipotesis 3 dilakukan dengan variabel intervening. 

Analisis terhadap pengaruh langsung dan tidak langsung: 

 

β2=0,931 ; p2=0,000 β3=0,262 ; p3=0,011 

 

β1=0,595 ; p1=0,001 

  

β4=0,838 ; p4=0,000 

Gambar 4.4 Uji Mediasi (Hipotesis 3) 

Pengujian atas diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian 

berdasarkan pada gambar 4.1. dengan cara melihat pengaruh langsung dan 

pengaruh tidak langsungnya. 

Tabel 4.18. 

Pengaruh Langsung Uji Mediasi 

 

Koefisien Beta t hitung 

Pengaruh langsung CSR terhadap 

KUKM 
0.838 5,396 

Pengaruh CSR terhadap KI 0,931 6,170 

Pengaruh CSR dan KI terhadap 

KUKM 
0,595 3,341 

Pengaruh KI terhadap KUKM 0,262 2,589 

Sumber: Lampiran 5 

 

Kinerja 

Inovasi (KI) 

CSR Kinerja UKM 
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Dari persamaan regresi pada tabel 4.18. dapat dilihat bahwa  

pengaruh tidak langsung dihitung dengan cara: 

Pengaruh tidak langsung : 

CSRKIKUKM  = 0,931 x 0,262  = 0,243922 

Maka dengan demikian koefisien regresinya 0,243922. Pengaruh 

CSR terhadap Kinerja UKM menurun (0,838 menjadi 0,243 setelah 

dimasukan variabel mediasi Kinerja inovasi dan pengaruh tersebut 

menjadi signifikan (p-value c = 0,000 menjadi p-value = 0,001). Artinya 

Kinerja inovasi adalah Partial Mediation.   

 

Pengujian Sobel Test: 

Tabel 4.19. 

Sobel Test 

 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah  (2018) 
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Hasil pengujian dengan sobel test menunjukan hasil bahwa indirect 

effect signifikan. Hal tersebut dapat dilihat pada kolom p-value semua 

pengujian, menunjukan angka kurang dari 0,10 

Dari hasil pengujian diatas, dapat dibuktikan bahwa terdapat 

pengaruh antara CSR  terhadap kinerja UKM dengan kinerja inovasi 

sebagai variabel intervening. Jadi hipotesis kinerja inovasi akan 

memediasi hubungan antara CSR terhadap kinerja UKM diterima tetapi 

hanya sebagai mediasi parsial saja. 

Mediasi parsial itu sendiri adalah saat hubungan X ke Y menurun 

(C’ < C), namun tetap signifikan (Murniati dkk, 2013). Hipotesis ini 

diterima tetapi hanya sebagai mediasi parsial karena 0,243 < 0,838 dan 

tetap signifikan (p-value = 0,000 menjadi p-value = 0,011) 
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4.8. Pembahasan 

4.8.1. Pengaruh CSR terhadap Kinerja Inovasi 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa H1 diterima, 

artinyya CSR berpengaruh positif terhadap kinerja inovasi UKM di 

Semarang. Loew dan kawan-kawan dalam Conesa, dkk (2016) 

mengemukakan beberapa cara untuk mewujudkan CSR sebagai 

pendorong inovasi, yaitu menetapkan sasaran sosial dan lingkungan 

yang jelas bagi produk hasil inovasi; mengembangkan metode untuk 

menganalisis efisiensi lingkungan, energi dan lingkungan; kompetisi 

internal dan penghargaan bagi inovasi yang terkait dengan 

lingkungan. Dan mendukung budaya perusahaan yang inovatif dan 

terbuka terhadap sasaran lingkungan dan sosial. Di beberapa 

perusahaan  inovasi lintasan CSR telah dijelaskan oleh fakta bahwa 

perusahaan didorong terutama oleh nilai-nilai. Perusahaan-

perusahaan ini memperhitungkan dampak signifikan kegiatan 

mereka terhadap lingkungan dan masyarakat. Namun ini tidak berarti 

perusahaan-perusahaan ini kehilangan keuntungan. 

Di sisi lain, inovasi lintasan CSR hadir di perusahaan yang 

dilakukan terutama oleh penciptaan nilai. Muncul hubungan antara 

CSR dan inovasi yang paling ditandai di perusahaan dimana CSR 

merupakan bagian integral dari strategi perusahaan (Mendibil et al., 

2007). Penelitian ini untuk mengidentifikasi jenis strategi CSR yang 

paling disukai inovasi (Bockquet et al., 2013). Namun, Gallego dkk. 
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(2011) menganalisis hubungan dua arah antara CSR dan inovasi, 

menawarkan bukti bahwa praktik berkelanjutan tidak selalu 

mengarah pada penciptaan nilai dan inovasi. Mengadopsi praktik 

CSR dapat membantu perusahaan mempertahankan karyawan 

mereka yang paling berkualitas, karyawan yang diperlukan untuk 

mempertahankan posisi kepemimpinan (Donate & Guadamillas, 

2011) dan meningkatkan kapasitas inovatif (Surroca et al., 2010).  

Apabila implementasi CSR pada sebuah perusahaan tidak 

terkecuali UKM semakin baik, maka mengindikasikan bahwa 

perusahaan  mempertimbangkan kepentingan karyawan untuk 

pengambilan keputusan, mendukung karyawan yang mau mengikuti 

pelatihan lebih lanjut, membantu karyawan mencapai keseimbangan 

seperti pekerjaan, memahami pentingnya pekerjaan yang stabil, 

mengembangkan program pelatihan untuk karyawan secara berkala, 

memenuhi komitmennya tentang kualitas dan harga, 

menginformasikan pelanggan tentang penggunaan dan risiko produk 

yang tepat, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk 

menghindari keluhan pelanggan, memberikan tanggapan terhadap 

keluhan pelanggan, mempertimbangkan kepentingan pemasok untuk 

pengambilan keputusan, meminta pemasok tentang citra perusahaan, 

mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat untuk 

pengambilan keputusan, dan ini akan meningkatkan kinerja inovasi 

UKM. 
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4.8.2. Pengaruh CSR terhadap Kinerja Usaha Kecil 

Menengah 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa H2 diterima, 

artinya CSR berpengaruh positif terhadap kinerja UKM di 

Semarang.Langkah dalam memahami kemungkinan hubungan antara 

CSR dan kinerja perusahaan (Perrini et al., 2011). Asumsi dasar 

dibalik teori ini adalah bahwa CSR mungkin sebuah Perangkat 

organisasi yang mengarah pada penggunaan sumber daya yang lebih 

efektif (Orlitzky et al., 2003), Yang berdampak positif terhadap 

kinerja keuangan dan kinerja pasar perusahaan. Namun, tidak ada 

konsensus yang muncul sejauh ini. Tanggung jawab sosial memiliki 

dampak kompleks terhadap kinerja perusahaan. 

Semakin baik implementasi CSR pada sebuah UKM maka 

menunjukkan bahwa perusahaan mempertimbangkan kepentingan 

karyawan untuk pengambilan keputusan, mendukung karyawan yang 

mau mengikuti pelatihan lebih lanjut, membantu karyawan mencapai 

keseimbangan seperti pekerjaan, memahami pentingnya pekerjaan 

yang stabil, menginformasikan pelanggan tentang penggunaan dan 

risiko produk, mempertimbangkan kepentingan pemasok untuk 

pengambilan keputusan, meminta pemasok tentang citra perusahaan, 

maka akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan. 
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4.8.3. Kinerja Inovasi memediasi Pengaruh CSR dan Kinerja 

Usaha Kecil Menengah 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa besarnya nilai 

pengaruh tidak langsung lebih kecil daripada  pengaruh langsung 

antara CSR terhadap kinerja UKM, tetapi nilai signifikansi (p-value) 

dibawah 0.05 artinya kinerja inovasi memediasi hubungan antara 

CSR dan kinerja UKM di Semarang, tetapi hanya berfungsi sebagai 

mediasi parsial saja. 

Sebagian besar literatur akademis mengklaim bahwa kegiatan 

inovasi terkait secara inheren kinerja UKM yang lebih tinggi, dan 

faktor penentu kinerja inovasi, yaitu besarnya pengembalian inovasi 

ekonomi, telah menarik banyak minat akademis (Saez-Martinez et 

al., 2014). Tinjauan literatur tetap mengisyaratkan disana kurangnya 

pemahaman tentang bagaimana inisiatif CSR dapat memperbaiki 

melalui kinerja inovasi UKM. Beberapa ulasan menunjukkan 

kesempatan untuk menguji mekanisme mediasi dan kondisi moderat 

(Barnett dan Salomon, 2006) atau perusahaan sumber daya tak 

berwujud termasuk inovasi (Surroca et al., 2010). Secara umum, 

literatur CSR telah mempertimbangkan upaya inovasi perusahaan 

sebagai variabel yang berkontribusi untuk menjelaskan hubungan 

antara kegiatan CSR dan  kinerja keuangan lebih akurat (Surroca et 

al., 2010; Wagner, 2010). Ada juga unsur CSR tertentu yang telah 

dipelajari untuk hubungan mereka dengan inovasi. 
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Apabila implementasi CSR pada sebuah UKM semakin baik 

maka menunjukkan bahwa UKM atau perusahaan tersebut peduli 

pada keluhan pelanggan, memperhatkan citra pelanggan, jika ada 

komplain akan ditanggapi, mempertimbangkan karyawan untuk 

melakukan pengambilan keputusan, mempertimbangkan kepentingan 

pemasok untuk pengambilan keputusan, meminta pemasok tentang 

citra perusahaan, maka akan berdampak pada peningkatan kinerja 

inovasi perusahaan (jumlah produk / layanan baru atau yang 

disempurnakan yang diluncurkan ke pasar berada di atas rata-rata 

industri, proses internal yang baru atau lebih baik berada di atas rata-

rata industri, manajemen puncak menekankan pada penelitian dan 

pengembangan, lini produk baru telah diperkenalkan pada produk 

 selama lima tahun terakhir itu penting), yang pada akhirnya 

meningkatkan kinerja UKM. 


