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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berada di 

kawasan Asia Tenggara. Keadaan ini akan membuat Indonesia tidak lepas 

dari masalah sosial yaitu kemiskinan, hal ini terbukti dengan memiliki 

11.13% dari populasi atau sekitar 28.01 juta orang yang hidup dalam 

kemiskinan.(Tirta et al., 2018)  Kemiskinan akan selalu berkaitan dengan 

kesejahteraan sosial yang mencakup bagaimana kualitas suatu lingkungan, 

tingkat kriminalitas, tingkat penyalahgunaan obat terlarang dan dalam hal 

layanan sosial.  

Semakin berkembangnya zaman, fokus orang orang tidak lagi 

mulai memperhatikan dirinya sendiri akan tetapi mulai bergerak untuk 

membantu orang lain. Sama halnya dengan pengusaha atau wirausaha, 

yang sekarang memang banyak yang bergerak untuk dibidang sosial demi 

membantu orang orang yang membutuhkan. Seorang wirausaha sosial 

akan membagi sebagian dari pendapatannya untuk melakukan tindakan 

sosial atau untuk membantu lingkungan masyarakat yang membutuhkan.  

Wirausaha sosial dapat membantu dalam memberikan lapangan 

pekerjaan, menciptakan ide, dan inovasi yang dapat memberikan jalan 

keluar akan masalah sosial di Indonesia.  Dalam penelitiannya (Gandhi & 

Raina, 2018) mengemukakan “Kewirausahaan sosial terdiri dari sistem 
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improvisasi, merancang pendekatan baru, menangkap peluang yang 

dilewatkan orang lain dan menghasilkan solusi untuk mengubah 

masyarakat menjadi lebih baik”. Menurut Efek perubahan sosial yang 

dilakukan oleh socio-preneur bersifat jangka panjang, stabil, dan 

mendalam, sementara aktivis sosial hanya berjuang di tingkat permukaan 

saja. (Arduino et al., 2019). Kewirausahaan sosial didefinisikan sebagai 

aktivitas inovatif yang menciptakan suatu nilai sosial di dalam, atau 

melalui sector pemerintah, bisnis maupun nirlaba (Austin, Stevenson dkk 

dalam Suyatna dan Nurhasanah, 2017). Menurut Hulgard (2010), 

kewirausahaan sosial dapat didefinisikan sebagai penciptaan dari nilai 

sosial yang dibentuk dalam kolaborasi orang dan organisasi sipil yang 

terikat dalam suatu inovasi sosial yang dijalankan pada suatu aktivitas 

ekonomi. Masturin (2015) menyatakan bahwa kewirausahaan sosial adalah 

sebuah proses yang bertujuan untuk menciptakan suatu nilai sosial dengan 

cara menemukan solusi terhadap masalah-masalah sosial melalui inovasi 

yang melibatkan kombinasi sumber daya, peluang dan kebutuhan sosial. 

Masalah sosial yang banyak terjadi seperti kemiskinan, pengangguran, gizi 

buruk dan masih banyak lagi. Dengan kondisi ekonomi dan sosial yang 

kurang mengakibatkan sebagian masyarakat bertempat tinggal di kawasan 

yang dapat dikatakan kumuh ataupun kurang layak, yang diantaranya yaitu 

kurangnya ketersediaan air bersih untuk dikonsumsi.   

Menurut Sukmadi (2016), wirausaha sosial merupakan agen 

perubahan yang diharapkan mampu untuk: (a) melaksanakan cita-cita 
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mengubah dan memperbaiki nilai-nilai sosial; (b) menemukenali berbagai 

peluang untuk melakukan perbaikan; (c) selalu melibatkan diri dalam 

proses inovasi, adaptasi, pembelajaran yang terus menerus; (d) bertindak 

tanpa menghiraukan berbagai hambatan atau keterbatasan yang 

dihadapinya serta (e) memiliki akuntabilitas dalam mempertanggung 

jawabkan hasil yang dicapainya kepada masyarakat (Puspitasari, 2018). 

Wirausaha sosial tidak akan pernah menganggap masyarakat tidak turut 

berkontribusi, akan tetapi masyarakat ikut menjadi bagian dari pemecahan 

masalah sosial yang ada. Cara pandang dari wirausaha sosial sendiri juga 

harus dapat memandang bahwa masyarakat memiliki potensi yang besar 

yang dapat digali dengan maksimal sehingga selalu ada cara yang lebih 

baik dalam berbisnis yang dapat dilakukan oleh pengusaha untuk dapat 

membantu orang lain.  

Semakin banyak wirausaha sosial yang ada di Indonesia, akan ikut 

membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Hal ini akan 

menguntungkan banyak belah pihak, seperti pemilik usaha sendiri yang 

akan memiliki sumber tenaga manusia yang cukup banyak ketika 

wirausaha sosial ini membuka lapangan pekerjaan. Kemudian untuk pihak 

masyarakat, yang mana dengan adanya pekerjaan masyarakat dapat 

memenuhi kebutuhan keluarga mereka masing-masing, dan juga 

membantu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di negara 

tertentu.  
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Wirausaha sosial atau yang biasa disebut dengan Sociopreneur 

adalah seseorang yang termotivasi untuk melakukan tujuan – tujuan sosial 

dari keuntungan hasil bisnisnya (Zahra, Gedajlovic, Neubaum, & 

Shulman, 2009). Salah satu Sociopreneur yang ada di Semarang adalah PT 

MOSES MITRA SETIA  yang memiliki produk Moses Zero. PT MOSES 

MITRA SETIA ini bergerak di bidang Air Minum dalam Kemasan 

(AMDK) yang mempunyai visi yaitu membuat orang – orang di Indonesia 

menjadi lebih sehat. Sedangkan untuk misi dari PT MOSES MITRA 

SETIA sendiri adalah terus menjaga kualitas produk air dalam kemasan 

untuk terus sehat, menyebarkan produk tersebut ke Indonesia hingga ke 

seluruh dunia dan menjadi produk terbaik supaya menaikan derajat 

bangsa.  Dalam hal ini pemilik PT MOSES MITRA SETIA merupakan 

seorang Sociopreneur, hal ini dikarenakan PT MOSES MITRA SETIA 

sangatlah berfokus pada kondisi ekonomi sosial masyarakat dan yang 

ingin memberikan peningkatan kualitas sosial dari masyarakat dari bisnis 

yang dilakukannya saat ini.  

PT. MOSES MITRA SETIA dalam menjalankan bisnisnya 

membagikan pendapatan yang diterimanya untuk melakukan kegiatan 

sosial untuk area Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa ada kegiatan 

CSR yang telah dilakukan oleh PT. MOSES MITRA SETIA. CSR 

merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada 

masyarakat, dimana keuntungan yang didapatkannya dibagikan kembali 

kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan CSR ini pada PT. 
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MOSES MITRA SETIA biasanya dilakukan dengan mendonasikan air 

minum (dalam bentuk botol maupun bentuk galon) pada berbagai kegiatan 

– kegiatan sosial.  PT MOSES MITRA SETIA memiliki komitmen untuk 

mendonasikan sebagian dari keuntungannya baik finansial ataupun berupa 

produk untuk kegiatan sosial kemanusiaan terutama adalah untuk 

pemenuhan kebutuhan air bersih pada masyarakat yang berada di daerah 

yang kurang mampu.  

Selain mendonasikan secara langsung, bantuan juga diberikan 

kepada Yayasan Sosial Harvey Movement, yang di dalamnya terdapat 

program sosial bernama Harvey Center baik berupa dana tunai maupun 

donasi dalam bentuk air minum. Seorang sociopreneur mempergunakan 

perusahaan yang dimilikinya dalam berbisnis dengan panggilan sosial 

namun tetap berorientasi pada laba (Gabarret, Vedel, Decaillon, & Affair, 

2018). Pemilik PT MOSES MITRA SETIA berusaha untuk meningkatkan 

kesejahteraan sosial masyarakat dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan 

sosial masyarakat khususnya sebagai penyedia air minum bersih kepada 

masyarakat atau lingkungan yang kurang mampu. Sehingga hal ini 

sangatlah menunjukan bahwa pemilik PT MOSES MITRA SETIA 

merupakan salah satu Sociopreneur atau wirausaha sosial.   

Pada penelitian ini akan diteliti motivasi pemilik PT MOSES 

MITRA SETIA untuk mau berkomitmen menyumbangkan sebagian dari 

keuntungan bersihnya maupun berupa produk untuk kegiatan sosial yang 

justru akan mengurangi keuntungannya dimana air minum dalam bentuk 
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botol maupun gallon yang dibagikan untuk kegiatan tersebut tidak 

menggunakan label dari PT MOSES MITRA SETIA, sehingga kegiatan 

ini murni kegiatan sosial tanpa promosi apapun. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah ada, maka ditarik sebuah 

rumusan masalah yaitu “Bagaimana motivasi sociopreneur pemilik 

perusahaan PT MOSES MITRA SETIA untuk pemenuhan kebutuhan air 

bersih?”  

1.3 Tujuan Masalah 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi sociopreneur 

pemilik perusahaan PT MOSES MITRA SETIA untuk pemenuhan 

kebutuhan air bersih.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

a. Bagi peneliti  

Manfaat bagi peneliti adalah bagaimana peneliti mengetahui motivasi 

sociopreneur oleh perusahaan tertentu di zaman modern sekarang, 

yang mana dalam membagi pendapatan yang ada dengan kegiatan 

sosial untuk masyarakat yang membutuhkan.  

b. Bagi masyarakat  

Manfaat bagi masyarakat adalah bagaimana keberadaan sociopreneur 

bagi masyarakat yang membutuhkan sangatlah berharga. Hal ini 
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dikarenakan adanya bantuan – bantuan yang diberikan dari kegiatan 

sosial dan juga adanya kesempatan untuk bekerja karena lapangan 

kerja yang ada, inovasi atau ide baru yang di berikan dari pihak 

perusahaan dan lain – lain.  


