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SARI

Rif’ Atul Azizah, 2011. “Implementasi Corporate Social Responsibility 
(CSR) dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan Pada UKM Batik Kota 
Pekalongan”. Skripsi. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Semarang.  Pembimbing I. Dra. Palupiningdyah, M.Si, Pembimbing II. Drs. S. 
Martono, M.Si.

Kata Kunci : Corporate Social Responsibility, Nilai Perusahaan

Pada masa sekarang ini UKM batik di Kota Pekalongan tidak hanya dituntut 
untuk memproduksi batik yang berkualitas, akan tetapi juga dituntut oleh 
masyarakat sekitar untuk bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul 
dengan adanya UKM batik tersebut terutama yang berkaitan dengan perhatian 
terhadap lingkungan, karyawan dan komunitas masyarakat. Implementasi 
Corporate Social responsibility yang telah dilakukan oleh UKM batik di Kota 
Pekalongan belum mampu meningkatkan nilai perusahaan jika dibandingkan 
dengan jenis UKM unggulan Kota Pekalongan yang lain.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UKM batik di Kota Pekalongan 
yang terdaftar di Disperindagkop dan UKM Kota Pekalongan. Pengambilan 
sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling yang berjumlah 108 
UKM batik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif persentase 
dan analisis regresi linier sederhana.

Hasil analisis dengan menggunakan analisis regresi dengan menggunakan 
program komputasi SPSS for windows relase 16, maka diperoleh persamaan 
regresi: = 3,572 + 0,406X, dimana hasil uji parsial yang dilakukan bahwa nilai 
t
hitung 

sebesar 5,187 dengan signifikansi hitung sebesar 0,000 dan signifikansi 

alpha 0,05, maka signifikansi hitung < signifikansi alpha sehingga Ho ditolak dan 
Ha diterima yang berarti Corporate Social Responsibility (X) berpengaruh positif 
terhadap penciptaan nilai perusahaan pada UKM batik di Kota Pekalongan (Y). 

Koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,202 yang berarti Corporate Social 

Responsibility perusahaan berpengaruh positif terhadap penciptaan nilai 
perusahaan sebesar 20,2% dan sisanya sebesar 79,8% dipengaruhi oleh faktor lain 
yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Simpulan dari hasil penelitian yaitu peningkatan aktivitas Corporate 
Social Responsibility akan diikuti oleh nilai perusahaan pada UKM batik di Kota 
Pekalongan sebesar 20,2%. Implementasi CSR yang membutuhkan biaya sosial 
paling besar yaitu aktivitas CSR terkait dengan karyawan. Saran yang dapat 
diberikan adalah hendaknya UKM batik senantiasa menambah jenis aktivitas CSR 
seperti penyuluhan kewirausahaan pada masyarakat sekitar, jaminan keselamatan 
kerja karyawan dan penambahan IPAL di masing-masing kelurahan.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak era krisis moneter tahun 1998, Indonesia mengalami tingkat inflasi 

yang tidak terkendali, penurunan daya beli dan peningkatan biaya produksi. Hal 

ini menyebabkan kehancuran dalam infrastruktur ekonomi, bank dan lembaga 

keuangan lainnya, serta berbagai perusahaan besar yang memiliki utang dalam 

mata uang asing dalam jumlah besar. Ditengah gejolak krisis itulah sebagian besar 

dari UKM mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa, yaitu sebagai salah satu 

dari sedikit pelaku ekonomi yang mampu bertahan terhadap krisis. Pada saat 

pembangunan kembali infrastruktur dan suprastruktur ekonomi guna 

mengentaskan bangsa Indonesia dari krisis yang telah berkembang menjadi krisis 

multi dimensi, UKM berada di garda terdepan sebagai pelopor bagi usaha 

menggerakkan sektor riil (Darmadji, 2007:189). UKM tidak hanya penting secara 

ekonomi, tetapi juga penting secara politik dan sosial. Bahkan dia juga berfungsi 

sebagai semacam lahan persemaian guna terciptanya perusahaan-perusahaan skala 

besar di masa mendatang sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan inovasi 

(Irawan, 2007:11).

Menurut Daniri (2008:1) Keadaan sosial masyarakat pada era globalisasi 

sekarang ini telah memunculkan pandangan yang berbeda terhadap suatu 

perkembangan bisnis di sekitarnya. Masyarakat menuntut perusahaan untuk 

menghasilkan produk sebagai kebutuhannya, tetapi sekarang masyarakat
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menuntut agar perusahaan bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui 

kepedulian terhadap masalah sosial. Masyarakat menjadi semakin kritis dan 

mampu melakukan kontrol sosial terhadap dunia usaha. Perubahan pada tingkat 

kesadaran masyarakat ini memunculkan kesadararan baru tentang pentingnya 

melaksanakan apa yang kita kenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). 

Perusahaan seringkali lupa akan fungsinya. Seharusnya perusahaan selain 

berfungsi sebagai organisasi bisnis sekaligus juga berfungsi sebagai organisasi 

sosial. Perusahaan yang hanya berorientasi bisnis akan menghadapi tantangan 

karena baik secara langsung ataupun tidak langsung harus berinteraksi dengan 

lingkungan sosialnya mulai dari input, proses hingga output. Perusahaan 

menggunakan sumber daya alam sebagai bahan untuk menghasilkan barang atau

jasa dan menggunakan sumber daya manusia sebagai motor penggerak 

aktivitasnya (Kodrat, 2009:259). Kodrat (2009:260) juga menambahkan bahwa 

perusahaan didirikan dengan harapan untuk dapat bertumbuh secara berkelanjutan 

(sustainable growth). Agar perusahaan dapat terus bertumbuh maka perusahaan 

harus memiliki kemampuan untuk dapat hidup. Kemampuan ini dapat dilihat dari 

kemampuan sosial perusahaan seperti kemampuan perusahaan untk 

mengendalikan dampak lingkungan, menggunakan tenaga kerja, dari lingkungan 

di sekitar lokasi pabrik, aktif melakukan kegiatan sosial, memberikan perhatian 

pada peningkatan kepuasan konsumen dan memberikan pertumbuhan laba yang 

layak bagi investor.

Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR 

adalah pengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil 
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terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Salah satu prinsip moral 

yang sering digunakan adalah goldenrules, yang mengajarkan agar seseorang atau 

suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka ingin 

diperlakukan. Dengan begitu, perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan 

prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat 

(Daniri, 2008:1). Menurut Mangoting (2007:36) Pengaruh lingkungan terhadap 

sebuah perusahaan menjadi sangat kental, hal ini dikarenakan adanya 

ketergantungan dari perusahaan terhadap sumber-sumber yang terdapat pada 

lingkungan. Bagaimana pun keadaannya, kelangsungan perusahaan bergantung 

dari dukungan banyak pihak. Selain kelompok internal seperti pemegang saham, 

karyawan, keluarga karyawan, perhatian pada masyarakat sekitar juga ternyata 

membawa dampak positif bagi perusahaan. Lebih lanjut disebutkan bahwa 

tanggung jawab sosial berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, 

dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan 

aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata hanya berdasarkan 

faktor keuangan belaka seperti halnya keuntungan atau deviden melainkan juga 

harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk 

jangka panjang. Mangoting juga menambahkan bahwa Tanggung jawab sosial 

dapat dikatakan sebagai cara perusahaan mengatur proses produksi yang 

berdampak positif pada komunitas. Dapat pula dikatakan, sebagai proses penting 

dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan untuk meraih keuntungan, baik internal 

(pekerja, shareholder), maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, 

anggota-anggota komunitas, kelompok komunitas sipil dan perusahaan lain). 
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Esensi tanggung jawab sosial. Pada dasarnya, bentuk tanggung jawab sosial 

perusahaan dapat beraneka ragam. Dari yang bersifat amal (charity) sampai pada

kegiatan yang bersifat pengembangan komunitas (Community Development).

Perusahaan, pada saat melakukan tanggung jawab sosialnya harus mengeluarkan 

biaya tambahan, namun pelaksanaan tanggung jawab sosial merupakan suatu 

keharusan baik dari segi tuntutan bisnis maupun etis, yang relevansinya semakin 

dirasakan dalam operasi bisnis modern (Januarti dan Apriyanti, 2005:228). 

Menurut Zubaidah (2005:3) biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh perusahaan 

dalam perkembangannya sampai saat ini masih atas dasar desakan masyarakat. 

Menurut Brigham (2006:20-21) untuk mengeluarkan biaya tanggung jawab sosial,

tidak semua perusahaan secara suka rela mau menanggung seluruh biaya tersebut. 

Apabila perusahaan mencoba menerapkan aktivitas tanggung jawab sosial, maka 

perusahaan harus menaikkan harga-harga hasil produksi untuk menutupi 

tambahan biaya yang terjadi. Jika perusahaan lain di dalam industri tersebut tidak 

mengikutinya, maka biaya dan harga mereka akan menjadi lebih rendah. 

Biaya CSR dikompensasi dalam jangka panjang dengan membaiknya citra 

perusahaan serta meningkatnya nama baik perusahaan di mata masyarakat. Para 

pendukung konsep ini yakin bahwa karena alasan ini, perilaku yang bertanggung 

jawab sosial akan meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Banyak 

kelompok konsumen menyukai perusahaan yang bertindak lebih jauh dan 

mempunyai kesadaran sosial serta menggunakan sebagian sumber dayanya untuk 

membenahi berbagai masalah sosial. Menurut Sueb (2001) dalam Januarti dan 

Apriyanti (2005:228) apabila perusahaan tidak memperhatikan seluruh faktor 
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yang mengelilinginya mulai dari karyawan, konsumen, lingkungan dan sumber 

daya alam sebagai satu kesatuan yang saling mendukung suatu sistem, maka akan 

mengakhiri eksistensi perusahaan itu sendiri. Survei yang dilakukan Booth-Harris 

Trust Monitor pada tahun (2001) dalam Sutopoyudo’s Weblog (2009) 

menunjukkan bahwa mayoritas konsumen akan meninggalkan suatu produk yang 

mempunyai citra buruk atau diberitakan negatif. Banyak penelititan yang 

menemukan terdapat hubungan positif antara tanggung jawab sosial perusahaan 

(Corporate Social Responsibility) dengan kinerja keuangan, walaupun dampaknya 

dalam jangka panjang. Penerapan CSR tidak lagi dianggap sebagai cost, 

melainkan investasi perusahaan (Erni, 2007 dalam Sutopoyudo’s Weblog, 2009).

Mangoting (2007:37) menyebutkan bahwa dengan adanya tanggung jawab sosial 

sebenarnya perusahaan diuntungkan karena dapat menciptakan lingkungan sosial 

yang baik serta dapat menumbuhkan citra positif perusahaan, tentu hal ini dapat 

meningkatkan iklim bisnis bagi perusahaan. Pelaksanaan CSR oleh sebuah 

perusahan memberikan banyak manfaat diantaranya adalah mempertahankan dan 

mendongkrak brand image perusahaan (Wibisono, 2007:78). Menurut Wibisono, 

reputasi destruktif pasti akan menurunkan reputasi perusahaan. Begitupun 

sebaliknya, kontribusi positif pasti juga akan mendongkrak reputasi dan image 

positif perusahaan . Hal inilah yang menjadi modal non finansial bagi perusahaan 

bagi stakeholdernya yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk dapat 

tumbuh secara berkelanjutan. Hal senada juga diungkapkan oleh Susanto 

(2007:39-40) dalam kajiannya menjelaskan bahwa CSR akan meningkatkan citra 

perusahaan, yang dalam rentang waktu panjang akan meningkatkan reputasi 
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perusahaan. Manakala terdapat pihak-pihak tertentu yang menuduh perusahaan 

menjalankan perilaku serta praktik-praktik yang tidak pantas, masyarakat akan 

menunjukkan pembelaannya. Karyawan pun akan berdiri di belakang perusahaan, 

membela tempat institusi mereka bekerja. Menurut Setyo (2005) dalam 

Sutopoyudo’s Weblog (2009) manfaat yang diperoleh perusahaan dengan 

pelaksanan Corporate Social Responsibility, yaitu produk semakin disukai oleh 

konsumen dan perusahaan diminati investor. Corporate Social Responsibility 

dapat digunakan sebagai alat marketing baru bagi perusahaan bila itu 

dilaksanakan secara berkelanjutan. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

kegiatan CSR pada akhirnya akan menjadi beban yang mengurangi pendapatan 

sehingga tingkat profit perusahaan akan turun. Akan tetapi dengan melaksanakan

CSR, citra perusahaan akan semakin baik sehingga loyalitas konsumen makin 

tinggi. Seiring meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu yang lama, maka 

penjualan perusahaan akan semakin membaik, dan pada akhirnya dengan 

pelaksanaan CSR, diharapkan tingkat profitabilitas perusahaan juga meningkat. 

Oleh karena itu, CSR berperan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan 

sebagai hasil dari peningkatan penjualan perusahaan dengan cara melakukan 

berbagai aktivitas sosial di lingkungan. 

Keberadaan CSR ini, tidak hanya berlaku untuk perusahaan yang memiliki 

kegiatan operasional dalam jumlah yang besar saja, akan tetapi menyeret pula 

sejumlah usaha kecil dan menengah yang ada di lingkungan masyarakat. Hal ini di 

dorong oleh perhatian bahwa dalam suasana minimnya lapangan kerja, UKM 

Indonesia mampu menyerap banyak pekerja. Di samping itu, muatan lokal produk 
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UKM cukup tinggi, sehingga keuntungan nasional dari produk-produk UKM juga 

tinggi. Pentingnya UKM di Indonesia juga terkait dengan posisinya yang strategis 

dalam berbagai aspek. Ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UKM 

di Indonesia. Pertama, aspek permodalan. UKM tidak memerlukan modal yang 

besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit 

perusahaan besar. Kedua, aspek tenaga kerja. Tenaga kerja yang diperlukan oleh 

industri kecil tidak menuntut pendidikan formal/tinggi tertentu. Sebagian besar 

tenaga kerja yang diperlukan oleh industri kecil didasarkan atas pengalaman 

(learning by doing) yang terkait dengan faktor histories (path dependence). Hal ini 

sering ditemui pada industri kerajinan, ukir, batik. Ketiga, aspek lokasi. Sebagian 

besar industri kecil berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur 

sebagaimana perusahaan besar. Keempat, aspek ketahanan. Peranan industri kecil 

ini telah terbukti bahwa industri kecil memiliki ketahanan yang kuat (strong 

survival) ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi. Dalam perekonomian 

Indonesia, UKM menduduki posisi yang strategis. Hal ini dikarenakan perannya 

sebagai sarana dalam pertumbuhan sekaligus pemerataan dan pula sebagai tujuan 

utama pembangunan (Tambunan, 2000:14).

Wilayah yang menjadi objek penelitian adalah UKM batik di wilayah Kota 

Pekalongan. Kota Pekalongan sebagai salah satu daerah yang menjadi pusat 

kerajinan dan sentra industri batik di Jawa Tengah. Usaha batik mampu tetap 

berkembang di tengah krisis ekonomi, karena adanya beberapa hal, pertama yakni 

adanya kewajiban di berbagai lembaga, sekolah dan perkantoran untuk memakai 

seragam batik di hari-hari tertentu, yang kedua yaitu adanya pengakuan dari 
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UNESCO bahwa batik merupakan warisan dunia yang berasal dari Indonesia pada 

tanggal 2 Oktober 2009 (www.okezone.com), yang ketiga yaitu banyaknya 

masyarakat baik dari kalangan tua dan muda sering menggunakan batik sebagai 

style di berbagai acara. Oleh karena itu  sudah sepantasnya para UKM batik di 

Kota Pekalongan sebagai salah satu produsen batik memberikan feedback yang 

positif terhadap lingkungan sekitar atas perkembangan usaha batik. Untuk itu para 

pemilik UKM batik di Kota Pekalongan sering melakukan kegiatan sosial sebagai 

wujud kepedulian sosial mereka terhadap masyarakat sekitar yang telah 

memberikan ruang bagi UKM batik. Di Kota Pekalongan ternyata tidak hanya 

UKM batik yang melakukan kegiatan sosial, akan tetapi juga UKM lain seperti 

ATBM, ATM dan UKM yang memproduksi pakaian jadipun ikut serta dalam 

melakukan kegiatan tanggung jawab sosial. Hal ini disebabkan karena para UKM 

ini ikut serta dalam menghasilkan limbah dan menambah parah pencemaran 

lingkungan di Kota Pekalongan. Limbah yang dihasilkan hampir serupa sifatnya 

dengan antara UKM yang satu dengan UKM yang lain. Sifat dari limbah tersebut 

yaitu adalah limbah bersifat alkalis, Biological Oxygen Demand (BOD) yang 

tinggi, kekeruhan yang tinggi dan temperatur air limbah yang tinggi. Sifat dari 

limbah ini sangat berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat. Sumber pencemar 

proses produksi merupakan sumber utama penghasil limbah yaitu pada proses 

pewarnaan (printing), pencelupan, pencucian dan pengemasan. Adapun sumber 

limbah lainya berasal dari pemeliharaan alat, bahan sisa, pelumas dan sisa bahan 

bakar (Sugiarto, 2004). Selain karena limbah, pelaksanaan CSR didorong oleh 

semangat untuk tetap menjaga keharmonisan antara pemilik UKM dengan 
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masyarakat sekitar. Oleh karena itu sebagai wujud kompensasi dari para UKM 

kepada masyarakat, maka para UKM melakukan kegiatan tanggung jawab sosial.

Contoh kegiatan tanggung jawab sosial para UKM tersebut adalah bekerja sama 

dengan pemerintah setempat untuk mengelola limbah sisa hasil produksi dengan 

pembangunan IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah) untuk menghilangkan zat 

kimia berbahaya yang terkandung dalam pewarna kain, pemanfaatan sisa hasil 

produksi seperti sisa kain yang ada di jadikan keset dan sisa lilin malam di daur 

ulang menjadi lilin malam kembali yang bisa digunakan sehingga tidak 

membuang langsung ke tanah, menjadi donatur pada yayasan sosial, membantu 

menyumbang masjid, memberikan bonus kepada para karyawan baik dalam 

bentuk uang atau dalam bentuk liburan. 

Adanya kegiatan tanggung jawab sosial ini, diharapkan dapat memberikan 

dampak positif terhadap nilai perusahaan pada keempat jenis UKM di Kota 

Pekalongan. Salah satu indikator peningkatan nilai perusahaan adalah penciptaan 

lapangan kerja yang lebih luas (Copeland, 1999:10). Adapun jumlah unit usaha 

dan tenaga kerja setiap produk UKM di Kota Pekalongan dari tahun 2006-2010 

menurut data Disperindagkop dan UKM Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:
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Tabel 1.1 : Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja UKM  di Kota Pekalongan tahun 

2006-2010

No
Komoditi 

Unggulan

Jumlah Unit Usaha Jumlah tenaga kerja

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

1 Batik 611 611 600 600 601 3,338 9,931 9,453 9,453 9,291

2 ATBM 87 111 110 115 111 1,042 2,168 2,160 2,172 2,168

3 ATM 18 17 17 17 17 2,482 2,345 1,865 1,866 1,866

4 Pakaian Jadi 720 355 356 358 376 2,199 3,433 3,407 3,437 3,574

Sumber : Disperindagkop Kota Pekalongan, 2010

Berdasarkan data tersebut di atas, kita bisa melihat bahwa diantara empat 

jenis UKM yang ada di Kota Pekalongan, jenis unit UKM yang paling banyak 

yaitu UKM batik dengan jumlah sebanyak 600 UKM pada tahun 2009 dan 

sebanyak 601 pada tahun 2010. Akan tetapi peningkatan jumlah UKM batik ini 

tidak diikuti oleh peningkatan jumlah tenaga kerja. Pada tahun 2009 tenaga kerja 

yang terserap di UKM batik berjumlah 9,453 sedangkan pada tahun 2010 

jumlahnya menurun menjadi 9,291. Fakta ini berbeda dengan jenis UKM yang 

lain, seperti pada ATBM dimana pada tahun 2009 jumlah unit usahanya sebesar 

115 dan pada tahun 2010 menurun menjadi 111, akan tetapi penurunan ini juga 

diikuti oleh penurunan jumlah tenaga kerja yaitu dari 2.172 menjadi 2.168 orang. 

Pada jenis UKM ATM jumlah unit usaha dan tenaga kerja pada tahun 2009 dan 

2010 jumlahnya sama yaitu sebesar 17 unit dan 1,866 orang tenaga kerja. Hal ini 

berarti pada jenis UKM ATM dari tahun 2009 sampai 2010 tidak mengalami 
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perubahan baik dari segi jumlah unit usaha maupun jumlah tenaga kerja. Pada 

UKM pakaian jadi jumlah unit usaha pada tahun 2009 sebanyak 358 dengan 

jumlah tenaga kerja sebanyak 3,437, sedangkan pada tahun 2010 jumlah unit 

usaha UKM pakaian jadi naik menjadi 376 dan diikuti dengan kenaikan tenaga 

kerja sebanyak 3,574. Fakta ini memperlihatkan bahwa pada UKM pakaian jadi 

terjadi kenaikan penyerapan tenaga kerja.

Apabila dilihat data di atas, ternyata implementasi tanggung jawab sosial 

perusahaan bagi UKM batik belum mampu meningkatkan nilai perusahaan, hal ini 

ditandai dengan adanya penurunan jumlah tenaga kerja pada tahun 2010, 

meskipun pada tahun tersebut jumlah unit usaha UKM batik di Kota Pekalongan 

mengalami peningkatan, akan tetapi peningkatan ini justru diikuti dengan 

penurunan jumlah tenaga kerja yakni sebesar 1,71%. Keadaan ini berbeda dengan 

jenis UKM yang lain. Pada UKM jenis industri ATBM pada tahun 2010 

mengalami penurunan jumlah tenaga kerja sebesar 0,18%, hal ini dikarenakan 

jumlah unit usaha jenis ATBM mengalami penurunan pada tahun 2010. Pada 

UKM jenis industri ATM antara tahun 2009-2010 jumlah tenaga kerjanya masih 

tetap. Fakta yang lain terjadi pada UKM jenis pakaian jadi dimana kenaikan unit 

usaha pakaian jadi antara tahun 2009-2010 diikuti oleh terserapnya tenaga kerja 

sehingga jumlah tenaga kerja pada UKM jenis pakaian jadi mengalami kenaikan 

sebesar 3,99%. Meskipun keempat UKM di atas sama-sama memberikan 

kontribusi terhadap lingkungan sosial sekitar, akan tetapi dampak dari aktivitas 

tersebut belum mampu memberikan efek yang positif terhadap nilai perusahaan 

pada UKM batik di Kota Pekalongan.
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Berdasakan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN PENGARUHNYA 

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA UKM BATIK KOTA 

PEKALONGAN”

1.2  Rumusan Masalah

Seperti telah dijelaskan pada bagian latar belakang, bahwa pada saat ini 

perusahaan tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dari lapangan 

usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi positif 

terhadap lingkungan sosialnya. Bagaimana pun keadaannya, kelangsungan 

perusahaan bergantung dari dukungan banyak pihak. 

Bagi UKM batik, masalah tanggung jawab sosial masih belum disadari 

penting, UKM batik di Kota Pekalongan menyumbang limbah berupa emisi CO2

dan kurangnya respon positif dari masyarakat terhadap UKM batik secara 

signifikan, meskipun para pengusaha batik sudah melakukan aktivitas tanggung 

jawab sosial, selain itu perusahaan harus mengeluarkan biaya secara sukarela 

untuk melakukan tanggung jawab sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dapat ditarik pertanyaan penelitian 

sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi Corporate Social Responsibility pada UKM 

batik di Kota Pekalongan?

2. Bagaimana upaya meningkatkan nilai perusahaan pada UKM batik di Kota 

Pekalongan?



13

3. Adakah pengaruh implementasi Corporate Social Responsibility terhadap 

penciptaan nilai perusahaan pada UKM batik di Kota Pekalongan?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah agar mengerti dan 

mengetahui lebih spesifik mengenai implementasi dan pengaruh Corporate Social 

Responsibility terhadap nilai perusahaan, yaitu : 

1. Mengetahui implementasi Corporate Social Responsibility pada UKM batik 

di Kota Pekalongan.

2. Mengetahui upaya meningkatkan nilai perusahaan pada UKM batik di Kota 

Pekalongan

3. Mengetahui pengaruh implementasi Corporate Social Responsibility terhadap 

penciptaan nilai perusahaan pada UKM batik di Kota Pekalongan

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan maka kegunaan dari 

penelitian ini adalah :

1. Bagi UKM batik Kota Pekalongan

Untuk memberikan masukan kepada para pengusaha batik kota 

Pekalongan mengenai implementasi dan pengaruh Corporate Social 

Responsibility dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Hal ini 
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dapat dijadikan acuan para pengusaha batik sebagai bahan 

pertimbangan untuk meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri.

2. Bagi Universitas Negeri Semarang

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tentang

implementasi dan pengaruh Corporate Social Responsibility dan 

pengaruhnya terhadap nilai perusahaan dan sebagai bahan referensi 

untuk penelitian selanjutnya.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Nilai Perusahaan 

Menurut Zyglidopoulos (2001:418) “corporate reputation as the set of 

knowledge and emotions held by various stakeholders group concerning aspects 

of a firm and its activities”. knowledge dan emotions disini mengacu pada sesuatu 

hal yang diketahui oleh para stakeholder dan perasaan atau tanggapan dari para 

stakeholder itu sendiri mengenai segala aktivitas perusahaan. Menurut 

Gitosudarmo (2002:7) nilai perusahaan merupakan peningkatan kekayaan yang 

berupa peningkatan pada aspek keuangan seperti laba dari perusahaan itu sendiri 

dengan pertimbangan nilai waktu dan nilai uang, hal ini mengingat bahwa nilai 

uang akan berbeda setiap waktunya yang dipengaruhi oleh faktor bunga, sehingga 

perbandingan antara penerimaan dan pengeluaran harus didasarkan pada waktu 

yang sama. Salvatore (2005:9) menyatakan bahwa teori perusahaan modern 

mempostulatkan maksud dan tujuan utama perusahaan yang berupa peningkatan  

nilai perusahaan, dimana nilai perusahaan adalah suatu titik pada saat perusahaan 

dapat memberikan kesejahteraan bagi stakeholdernya, dimana pemberian 

kesejahteraan ini dapat berupa peningkatan keselamatan kerja karyawan, ikut serta 

menjaga kebersihan lingkungan. Menurut Rahayu (2010:13) Nilai perusahaan 

merupakan gambaran seberapa baik atau buruk manajemen mengelola 

kekayaannya atau semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.
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Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disumpulkan bahwa nilai 

perusahaan merupakan peningkatan kesejahteraan yang dirasakan oleh 

stakeholder dari perusahaan yang bersangkutan.

Maksimisasi nilai memiliki sifat yang lebih luas jika dibandingkan dengan 

maksimisasi laba. Perusahaan yang berhasil selalu menempatkan efisiensi dan  

inovasi di garis depan, sehingga maksimisasi nilai berarti menghasilkan produk 

baru, penemuan teknologi baru dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, 

oleh karena itu semakin berhasil suatu perusahaan dalam memaksimisasi        

nilai-nilainya, maka mutu dan jumlah produk yang dihasilkan oleh perusahaan 

tersebut juga akan menjadi semakin baik (Weston, 1999: 9-10). 

Senada dengan Weston, Taman (2008:2) menyatakan bahwa selama ini 

suatu aspek dari nilai perusahaan cenderung lebih memfokuskan terhadap sisi 

keuangan saja. Kecenderungan seperti ini berdampak kurang baik terhadap 

sustainabilitas bisnis perusahaan, sebab hasil pengukuran secara parsial tersebut 

cenderung akan mengaburkan bahkan menyembunyikan kemampuan perusahaan 

sebenarnya dalam mencapai nilai ekonomis di masa datang. Oleh karena itu, 

banyak perusahaan yang berusaha untuk meningkatkan keuntungan dengan cara 

apapun. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan terjebak pada orientasi jangka 

pendek dan mengabaikan kelangsungan bisnis jangka panjang dari perusahaan 

tersebut.

Perusahaan akan mempunyai nilai lebih apabila memperhatikan aspek lain 

yang dapat meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. Aspek lain tersebut adalah 

Corporate Citizenship, yaitu konsep dimana perusahaan menunjukkan hak dan 
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kewajiban perusahaan sebagai bagian integral dari komunitas suatu negara. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Davenport (2000) dalam Sunipah 

(2010:10-11), terdapat tiga aspek yang menjadi ciri apakah perusahaan dapat 

dikategorikan sebagai Good Corporate Citizen atau tidak. Ketiga aspek tersebut 

adalah sebagai berikut :

a. Perilaku bisnis yang etis.

Dalam hal ini, perusahaan melaksanakan seluruh aktivitas bisnisnya dengan 

dipandu olah standar etika. Selanjutnya aspek ini, masih dapat dijabarkan ke 

dalam tiga indikator yaitu melaksanakan praktek bisnis yang adil dan jujur 

pada saat berhubungan dengan para pemangku kepentingan, menetapkan 

standar perilaku yang tinggi untuk setiap karyawan perusahaan dan 

menerapkan pengawasan etika pada jenjang eksekutif dan direksi perusahaan.

b. Komitmen terhadap para pemangku kepentingan

Dalam hal ini para manajer mengelola perusahaannya agar dapat memberikan 

manfaat bagi para pemangku kepentingan, yaitu : konsumen, karyawan, 

komunitas, para pemasok. aspek ini oleh Davenport (2000) dalam Sunipah 

(2010:10-11) selanjutnya dijabarkan dalam 15 indikator. Indokator tersebut 

yaitu perusahaan dikelola dengan baik bagi seluruh pemangku kepentingan, 

perusahaan memilki prakarsa dan melibatkan diri dalam dialog dengan para 

pemangku kepentingan, perusahaan memperhatikan nilai-nilai pemangku 

kepentingan dan melaporkan implementasinya, menunjukkan hubungan 

timbal balik antara perusahaan dan masyarakat, melakukan kegiatan investasi 

diwilayah komunitas lokal tempat perusahaan beroperasi, menghormati hak-
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hak konsumen, menawarkan produk dan jasa yang bermutu, menyajikan 

informasi mengenai produk dan jasa yang benar dan berguna, menyediakan 

lingkungan kerja yang bersahabat, melaksanakan manajemen sumber daya 

manusia secara bertanggung jawab, menyediakan sistem imbalan dan upah 

yang adil bagi seluruh karyawan melaksanakan komunikasi yang terbuka dan 

fleksibel dengan para karyawan, melakukan investasi dalam pengembangan 

karyawan, mengarahkan kegiatan usaha untuk memperoleh return on 

investment yang kompetitif, dan melaksanakan kegiatan perdagangan yang 

adil dengan para pemasok.

c. Komitmen terhadap lingkungan hidup

Dalam hal ini, perusahaan berupaya mengurangi dampak operasi perusahaan 

terhadap lingkungan hidup, misalnya melalui pelaksanaan program daur 

ulang produk, pembatasan limbah dan emisi, serta melakukan pengukuran 

dampak lingkungan melalui kegiatan audit lingkungan. Davenport (2000) 

menjabarkan aspek komitmen terhadap lingkungan ke dalam 2 indikator. 

Indikator yang pertama yaitu perusahaan menunjukkan komitmen terhadap 

lingkungan hidup dan indokator yang kedua yaitu perusahaan menunjukkan 

komitmen terhadap pembangungan berkelanjutan. 

Gapensi (1996) dalam Kusumadilaga (2002:24) menyatakan bahwa suatu 

perusahaan dikatakan memiliki nilai yang baik jika kinerja perusahaan juga baik. 

Nilai perusahaan dapat tercermin dari kekayaan para pemilik. Karena tujuan 

utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan 

kemakmuran pemilik.
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2.2 Kinerja Perusahaan 

Kinerja diartikan sebagai hasil dari usaha seseorang yang dicapai dengan 

adanya kemampuan dalam mengelola suatu organisasi atau perusahaan mulai dari 

tahap perencanaan sampai pada tahap evaluasi dan perbuatan dalam situasi 

tertentu, dimana setiap sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan

(Riani, 2007:9). Menurut Wibowo (2008:23), kinerja berasal dari pengertian 

performance. Adapun pengertian performance sebagai hasil kerja baik yang 

berupa prestasi kerja atau bahkan kegiatan yang membawa dampak buruk bagi 

perusahaan. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna luas, tidak hanya hasil 

kerja, tetapi bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Kinerja perusahaan secara 

umum dan keunggulan kompetitif merupakan suatu ukuran untuk melihat tingkat 

keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil. Pengukuran terhadap 

pengembalian investasi, pertumbuhan, volume, laba dan tenaga kerja pada 

perusahaan umum dilakukan untuk mengetahui kinerja perusahaan (Jeaning dan 

Beaver, 1997:69 dalam Soleh, 2008:25). Kinerja merujuk kepada tingkat 

keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang 

diinginkan dapat tercapai dengan baik (Donnelly, Gibson and Ivancevich, 1994 

dalam Subaedi, 2010:47). 

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja 

merupakan pencapaian hasil dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan baik oleh 

individu maupun suatu organisasi.
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2.2.1 Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja didesain untuk menilai seberapa baik aktivitas dan 

dapat mengidentifikasi apakah telah dilakukan perbaikan yang berkesinambungan 

(Hansen & Mowen, 1995: 375). Pengukuran kinerja adalah penentuan secara 

periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan 

karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya (Mulyadi, 2001:416). Penilaian kinerja menurut Yuwono (2002:9), 

adalah tindakan penilaian yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai 

nilai yang ada dalam organisasi. 

Menurut Mulyadi (2001:418) Proses pengukuran kinerja dilaksanakan 

dalam dua tahap utama, yaitu tahap persiapan dan tahap penilaian. Adapun untuk 

tahap persiapan terdiri dari tiga tahap rinci, yaitu :

a. Penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab, 

Perbaikan kinerja harus diawali dengan penetapan garis batas tanggung jawab 

yang jelas bagi manajer yang akan dinilai kinerjanya. Batas tanggung jawab 

yang jelas ini dipakai sebagai dasar untuk menetapkan sasaran atau standar 

yang harus dicapai oleh manajer yang akan diukur kinerjanya. Tiga hal yang 

berkaitan dengan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung 

jawab, yaitu kriteria penetapan tanggung jawab, tipe pusat 

pertanggungjawaban, karakteristik pusat pertanggungjawaban.

b. Penetapan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja Penetapan kriteria 

kinerja manajer perlu dipertimbangkan beberapa faktor antara lain dapat diukur 

atau tidaknya kriteria, rentang waktu sumber daya dan biaya, bobot yang 
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diperhitungkan atas kriteria, tipe kriteria yang digunakan dan aspek yang 

ditimbulkan.

c. Pengukuran kinerja sesungguhnya yang menjadi daerah wewenang manajer 

tersebut. Pengukuran kinerja tampak obyektif dan merupakan kegiatan yang 

rutin, namun seringkali memicu timbulnya perilaku yang tidak semestinya 

ataupun menyimpang yaitu perataan (smoothing), pencondongan (biasing), 

permainan (gaming), penonjolan dan pelanggaran aturan (focusing and illegal 

act).

Proses yang kedua dalam pengukuran kinerja yaitu tahap penilaian kinerja 

itu sendiri yang terdiri dari tiga tahap rinci (Mulyadi, 2001:424), yaitu :

a. Pembandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan

sebelumnya, penilaian kinerja tersebut dijelaskan, hasil pengukuran kinerja

secara periodik kemudian dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya.

b. Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dari yang 

ditetapkan dalam standar. Penyimpangan kinerja sesungguhnya dari sasaran 

yang telah ditetapkan perlu dianalisis untuk menentukan penyebab terjadinya

penyimpangan, sehingga dapat direncanakan tindakan untuk mengatasinya.

c. Penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk

mencegah perilaku yang tidak dinginkan. Tahap terakhir dalam pengukuran 

kinerja adalah tindakan koreksi untuk menegakkan perilaku yang dinginkan 

dan mencegah terulangnya tindakan/perilaku yang tidak diinginkan. Penilaian 
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kinerja ditujukan untuk menegakkan perilaku tertentu dalam pencapaian 

sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja suatu perusahaan memiliki tujuan pokok yang ingin 

dicapai oleh perusahaan tersebut. Tujuan pokok dari penilaian kinerja adalah 

untuk memotivasi karyawan dalam usaha untuk mencapai sasaran organisasi dan 

mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan agar membuahkan tindakan dan 

hasil seperti yang diinginkan (Mulyadi, 2001:416). Standar perilaku tersebut bisa 

berupa kebijakan manajemen ataupun rencana formal yang nantinya dituangkan 

dalam anggaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Penilaian kinerja tersebut 

dilakukan untuk menilai perilaku yang tidak semestinya dilakukan dan untuk 

merangsang timbulnya perilaku yang semestinya dilakukan. Rangsangan 

timbulnya perilaku yang semestinya dapat dilakukan dengan memberikan reward 

atas hasil kinerja yang baik. Penilaian kinerja dapat dilaksanakan oleh pihak 

manajemen perusahaan sendiri (intern) atau pihak luar (ekstern). Sistem 

pengukuran kinerja mempunyai peranan penting dalam fungsi-fungsi manajemen 

organisasi seperti pengendalian manajemen, manajemen aktivitas, dan sistem 

motivasi (Atkinson, 1995:235). Sistem pengukuran kinerja berperan pula dalam 

usaha-usaha pencapaian keselarasan tujuan (goal congruence) dalam konteks 

wewenang dan tanggung jawab. Pengembangan lebih lanjut dalam manajemen 

berbasis aktivitas, pengukuran kinerja dirancang untuk mengurangi kegiatan yang 

tidak mempunyai nilai tambah dan mengoptimalkan kegiatan yang mempunyai 

nilai tambah. Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang penting untuk 

menilai keberhasilan perusahaan, penilaian kinerja juga sebagai dasar untuk 
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menentukan sistem imbalan dalam perusahaan, misalnya penentuan tingkat gaji 

karyawan maupun reward yang layak. Seorang manajer juga bisa menggunakan 

penilaian kinerja perusahaan sebagai evaluasi kerja dari periode yang lalu (Hansen 

& Mowen, 1995:386-387).

Menurut Mulyadi (2001:416), Manfaat pengukuran kinerja yaitu :                 

(1) Mengelola organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian 

karyawan secara maksimum, (2) Membantu pengambilan keputusan yang 

bersangkutan dengan karyawan, seperti promosi, transfer, dan pemberhentian,      

(3) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk 

menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan,              

(4) Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka 

menilai kinerja mereka, dan (5) Menyediakan suatu dasar bagi distribusi 

penghargaan.

2.2.2 Kriteria Penilaian Kinerja

Terdapat beberapa kriteria dalam menilai suatu kinerja perusahaan yang 

disampaikan dalam berbagai literatur. Kriteria tersebut meliputi kinerja finansial 

maupun non finansial. Kriteria-kriteria yang berbeda dalam mengukur kinerja 

perusahaan tersebut sebenarnya bergantung pada pengukuran kinerja itu sendiri. 

Tolak ukur bersifat unik, karena adanya kekhususan pada setiap badan usaha, 

antara lain bidang usaha, latar belakang, status hukum, tingkat permodalan, 

tingkat pertumbuhan dan tingkat teknologi. Perbedaan tersebut akan berpengaruh 
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kepada prilaku badan usaha, dan dengan sendirinya juga berpengaruh terhadap 

kinerja dan tolak ukur yang digunakan (Soeharto, 1996 dalam Soleh, 2008:25).

Para peneliti menganjurkan pertumbuhan penjualan (sales growth), 

pertumbuhan tenaga kerja (employment growth), pertumbuhan pendapatan 

(income growth) dan pertumbuhan pangsa pasar (market share growth) sebagai 

pengukuran kinerja perusahaan kecil yang paling penting (Kim dan Choi, 1994; 

Lee dan Miller, 1996; luo, 1999; Miles et al, 2000; Hadjimanolis, 2000 dalam 

Soleh, 2008:26). Pelham & Wilson (1996) dalam Soleh (2008:26) mendefinisikan 

kinerja perusahaan sebagai sukses produk baru, yang diukur melalui 

pengembangan produk baru, dan pengembangan pasar, growth share yang diukur 

melalui pertumbuhan penjualan dan porsi pasar; profitabilitas, diukur melalui 

operating profit, profit to sales ratio, cash flow operation, return on investment, 

return on assets, dan realtif kualitas produk.

Menurut Miles at al (2000) dalam Soleh (2008:27) Pengukuran secara 

subjektif terhadap kinerja dipilih dari pada pengukuran obyektif dengan beberapa 

alasan. Pertama, perusahaan kecil seringkali sangat berhati-hati dan kuat menjaga 

informasi data keuangan perusahaan. Oleh karena itu, informasi kinerja secara 

subyektif akan lebih mudah didapatkan dibandingkan informasi secara obyektif. 

Kedua, data keuangan obyektif perusahaan-perusahaan kecil tidak dipublikasikan 

secara akurat dan kadang tidak tersedia, hal ini membuat tidak mungkin untuk 

melakukan pemeriksaan ketepatan dari kinerja keuangan yang dilaporkan. Ketiga, 

dengan asumsi data keuangan perusahaan kecil dilaporkan, data yang ada 

sebagian besar sulit diinterpretasikan. Keempat, pada saat perusahaan secara 
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umum dalam kondisi lingkungan yang bermusuhan dan kinerja cenderung 

mengalami penurunan, penilaian secara subyektif dengan membandingkan dengan 

kinerja secara umum perusahaan lain sejenis akan dapat lebih tepat digunakan. 

Kaplan dan Norton (1996) dalam Sinaga (2004:55) menyatakan perlunya 

perumusan berbagai tolok ukur yang perlu diseimbangkan dalam penilaian kinerja 

suatu perusahaan, dimana jika akan melakukan pengukuran kinerja suatu badan 

usaha, maka hendaknya ditilik bukan dari satu aspek saja, melainkan dari empat 

perspektif yakni dari perspektif keuangan, dan perspektif nonkeuangan yang 

terdiri dari perspektif pelanggan (customer), perspektif proses bisnis internal dan 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, sehingga dengan memperluas ukuran 

kinerja perusahaan ke kinerja nonkeuangan, maka kinerja perusahaan menjadi 

lebih komprehensif. Kaplan dan Norton (1996) dalam Riani (2007:15) 

memberikan tolok ukur dalam menilai kinerja perusahaan, dimana dalam 

penilaian kinerja perusahaan tidak hanya menitikberatkan pada perspektif 

finansial saja, akan tetapi juga melibatkan perspektif non finansial. Hal ini 

dianggap karena pengukuran kinerja yang hanya menggunakan rasio keuangan, 

memiliki sisi kelemahan antara lain yaitu yang pertama bahwa ketidakmampuan 

mengukur kinerja harta-harta yang tidak terlihat dan harta-harta intelektual (SDM) 

perusahaan dan yang kedua kinerja keuangan hanya mampu bercerita sedikit masa 

lalu perusahaan dan tidak bisa digunakan sepenuhnya untuk menuntun perusahaan 

menuju ke arah yang lebih baik. 

Menurut Mulyadi (2001:64) perluasan sasaran strategik suatu perusahaan 

ke perspektif nonkeuangan tersebut mengarahkan perhatian personel dan 
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mengerahkan seluruh usaha ke pemacu sesungguhnya yakni kinerja keuangan. 

Dalam perspektif customer, sasaran strategik yang perlu diwujudkan adalah firm 

Equity yang merupakan hasil kali brand equity (kuatnya identitas produk dan jasa 

yang dihasilkan oleh perusahaan) dengan firm culture (kuatnya identitas 

perusahaan dalam pikiran customer). Melalui pencapaian sasaran strategik firm 

equity ini diharapkan kinerja keuangan perusahaan akan berlipat ganda melalui 

pemerolehan pendapatan penjualan dari customers. Dalam perspektif proses, 

sasaran strategik yang perlu diwujudkan adalah organizational capital. Pencapaian 

sasaran strategik organizational capital diharapkan akan menghasilkan 

peningkatan produktivitas proses dalam menghasilkan produk dan jasa bagi 

customer dan pelaksanaan proses yang cost effective, sehingga perusahaan akan 

memperoleh pelipatgandaan kinerja keuangan melalui peningkatan produktivitas 

dan pengurangan biaya. Dalam persepektif pembelajaran dan pertumbuhan, 

sasaran strategik yang perlu diwujudkan adalah human capital, yang merupakan 

hasil kali employee capability (kemampuan karyawan) dengan employee 

commitment (komitmen karyawan), hal ini dikarenakan untuk mencapai sasaran 

strategik employee capability dan employee commitment harus dilipatgandakan. 

Melalui pencapaian sasaran strategik human capital ini produktivitas pengetahuan 

yang dikuasai oleh personel diharapkan akan meningkatkan kualitas proses yang 

digunakan untuk menghasilkan value bagi customer. Gambar dibawah ini 

melukiskan sasaran-sasaran strategik yang merupakan pemacu sesungguhnya pada 

kinerja keuangan.
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Tabel 2.1 : Empat Sasaran Strategik yang Perlu Diwujudkan untuk  

Melipatgandakan Kinerja Keuangan Perusahaan

Sumber : Mulyadi (2001:65)

2.2.2.1 Pembangunan Shareholder Value

Shareholder Value dalam konsep perusahaan perseroan terbatas 

merupakan nilai perusahaan dipandang dari persepsi investor yang ditentukan oleh 

dividen dan harga pasar saham (Mulyadi, 2001: 66). Sedangkan shareholder value 

dalam konsep perusahaan kecil dan menengah merupakan nilai dari perusahaan 

kecil itu sendiri yang dilihat dari sudut pemilik usaha yang ditentukan oleh 

keuntungan dari usahanya tersebut. Manajemen perusahaan perlu mengarahkan 

pengelolaan organisasi perusahaan ke sasaran strategik yang mampu menciptakan 

nilai bagi investor (pemilik) usaha kecil. Kemampuan perusahaan untuk secara 

berkelanjutan menarik modal dengan menghasilkan financial return bagi investor 

merupakan pemampu perusahaan untuk secara berkelanjutan menyediakan produk 

dan jasa bagi customer, lapangan pekerjaan bagi personel perusahaan, peluang 

bisnis bagi pemasok, pajak penghasilan bagi negara, dan berbagai manfaat lain 

bagi masyarakat secara keseluruhan. 

Perspektif Sasaran Strategik

Keuangan Shareholder Value

Customer Firm Equity

Proses Bisnis/Intern Organizational Capital

Pembelajaran dan Pertumbuhan Human Capital
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Untuk perusahaan nonpublik, nilai perusahaan yang berkaitan dengan 

penciptaan Shareholder Value ditentukan oleh tiga faktor berikut ini  (Mulyadi, 

2001:203-204)

a. Cost Management

Pada cost management perusahaan menciptakan shareholder value melalui 

pengurangan biaya secara signifikan dengan cara mengelola biaya yang berasal 

dari pemasok, biaya karyawan, dan biaya pengolahan sehingga dapat 

membangun proses yang cost effective.

b. Manajemen Pertumbuhan

Dalam manajemen pertumbuhan, personel perusahaan menempuh strategi 

pertumbuhan dalam menciptakan shareholder value. Pertumbuhan dapat 

ditempuh melalui beberapa langkah yaitu Pertumbuhan geografik, 

pertumbuhan produk dan pertumbuhan customer. Pertumbuhan geografik dapat 

ditingkatkan secara signifikan melalui perluasan pasar, dengan memasuki pasar 

diberbagai daerah geografik tertentu, baik pasar domestik maupun pasar global. 

Pertumbuhan geografik juga dapat ditempuh melalui penjualan produk atau 

jasa yang sudah ada atau produk modofikasian di pasar yang baru. 

Pertumbuhan produk dapat ditingkatkan secara signifikan melalui peletakan 

pengungkit pada kompetensi inti dan inovasi produk dan jasa baru. Inovasi 

produk dilakukan dengan meluncurkan produk baru ke pasar dan mengurangi 

cycle time yang diperlukan sejak saat penciptaan produk baru, pengembangan, 

sampai dengan saat komersialisasi produk baru tersebut. yang terakhir yakni 

pertumbuhan customer yang dapat ditingkatkan secara signifikan dengan 
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meningkatkan kualitas hubungan dengan customer. Kualitas hubungan dengan 

customer dapat ditingkatkan dengan mengumpulkan data rinci customer 

(seperti pendapatan customer, pola belanja, selera dan gaya hidup) yang 

bermanfaat untuk penciptaan produk baru, layanan yang pas dengan kebutuhan 

customer dan berbagai keputusan penting lain.

c. Management Equity

Management equity merupakan persepsi masyarakat investasi terhadap kualitas 

pengelolaan suatu perusahaan. Pihak-pihak yang akan mempertaruhkan 

kepentingan mereka dalam suatu perusahaan, seperti calon kreditur yang akan 

memutuskan akan memberikan kredit, calon personel yang akan memutuskan 

bergabung sebagai pekerja.

2.2.2.2 Pembangunan Firm Equity

Firm Equity adalah nilai perusahaan dipandang dari sudut customer, yang 

ditentukan oleh brand equity yang merupakan nilai produk dipandang dari sudut 

customers dan firm culture yang merupakan kultur perusahaan yang menentukan 

kualitas hubungan perusahaan dengan customers (Mulyadi, 2001:66). 

Masih menurut Mulyadi (2001:239) ukuran yang digunakan untuk 

mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategik firm equity dan brand equity 

antara lain pangsa pasar, pemerolehan customer, kesetiaan customer, kepuasan 

customer, profitabilitas customer. Pangsa pasar merupakan proporsi bisnis yang 

dikuasai oleh perusahaan dalam suatu segmen pasar, yang ditunjukkan dengan 

jumlah customer atau jumlah penjualan produk atau jasa dibandingkan dengan 
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total customer atau total penjualan dalam segmen pasar tersebut. Pemerolehan 

customer mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menarik atau 

memenangkan customer atau bisnis baru. Kesetiaan customer mencerimnkan 

kemampuan perusahaan dalam mempertahankan atau memelihara hubungan 

dengan customer yang telah ada. Kepuasan customer mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam memuaskan kebutuhan customer berdasarkan kriteria kinerja 

tertentu dengan value proposition (misalnya kualitas, waktu dan harga) dan 

Profitabilitas customer yang mencerminkan kemampuan layanan kepada customer 

atau segmen pasar tertentu dalam menghasilkan laba.

2.2.2.3 Pembangunan Organizational Capital

Menurut Mulyadi (2001:126) organizational capital merupakan 

kemampuan perusahaan untuk membangun proses yang produktif dan cost 

effective. Organisasi merupakan sekelompok orang yang memiliki ketergantungan 

satu dengan lainnya, yang secara bersama-sama memfokuskan usaha mereka 

untuk mencapai tujuan tertentu atau menyelesaikan tugas tertentu. Jika kualitas 

sumber daya manusia telah ditingkatkan melalui pembangunan human capital, 

langkah selanjutnya adalah memanfaatkan human capital tersebut untuk 

membangun organizational capital, dengan mendesain dan mengoperasikan 

organisasi dan proses yang cost effective. Oleh karena tujuan perusahaan adalah 

pelipatgandaan kinerja keuangan dalam jangka panjang, maka diperlukan 

organisasi yang sehat dan proses yang cerdas (smart processes). Proses adalah 

rangkaian aktivitas untuk menghasilkan value bagi customers. Ada dua macam 
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proses didalam perusahaan yaitu proses produksi dan proses bisnis. Proses 

produksi menghasilkan keluaran yang dijual kepada customers dalam bentuk 

produk dan jasa. Proses bisnis memproduksi keluaran untuk tujuan pengelolaan, 

seperti sistem perumusan strategi dan sistem penyusunan rencana strategik.

Sasaran strategik yang perlu diwujudkan dari perspektif proses 

bisnis/intern adalah bagaimana menjadikan organisasi memiliki empat kapabilitas 

utama. Kapabilitas pertama yaitu larning capability lingkungan bisnis memegang 

kendali bisnis yang menuntut perusahaan agar memiliki kapabilitas untuk belajar. 

Kapabilitas untuk belajar ditentukan oleh dua kemampuan yaitu keampuan untuk 

menciptakan ide baru dan kemampuan untuk memasyarakatkan ide baru tersebut. 

Kapabilitas yang kedua yaitu capacity to change dimana sda empat faktor yang 

menentukan kapasitas organisasi untuk berubah yaitu yang pertama kemampuan 

untuk memobilisasi komitmen, yang kedua kemampuan untuk memodifikasi 

sistem dan struktur, yang ketiga kemampuan untuk memantau kemajuan dan yang 

keempat kemampuan untuk mengakhiri perubahan. Kapabilitas yang ketiga yaitu 

Boundarylessness dimana pada kapbilitas ini persaingan yang tajam dan customer 

yang memegang kendali bisnis menuntut perusahaan untuk memiliki batas-batas 

geografik yang sehat. Kapabilitas yang terakhir yaitu Accountability dimana agar 

tidak tercerai berai dalam menjalankan perubahan yang terus menerus 

dilaksanakan, organisasi harus memiliki disiplin, memiliki kemampuan untuk 

merekayasa ulang proses yang digunakan untuk melayani customers, dan 

menumbuhkan rasa kepemilikan dalam diri karyawan atau hasil karya mereka

(Mulyadi, 2001:271-272).
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2.2.2.4 Pembangunan Human Capital

Human capital merupakan kemampuan perusahaan untuk membangun 

kapabilitas dan komitmen karyawan (Mulyadi, 2001: 126). Human capital terdiri 

dari dua komponen yakni kapabilitas dan komitmen personel. Untuk berdaya 

saing dilingkungan bisnis yang kompetitif, personel perusahaan harus memiliki 

kapabilitas unggulan. Kapabilitas unggulan merupakan ketrampilan yang 

diperlukan oleh perusahaan untuk memanfaatkan secara optimum aktivanya. 

Tanpa kapabilitas, aktiva perusahaan sangat kecil nilainya. Aktiva yang 

dimanfaatkan secara optimum dengan menggunakan kapabilitas personel akan 

menghasilkan kompetensi yang dapat membangun keunggulan kompetitif 

perusahaan.

2.3 Corporate Social responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan 

adalah kewajiban organisasi yang tidak hanya menyediakan barang dan jasa yang 

baik bagi masyarakat, tetapi juga mempertahankan kualitas lingkungan sosial 

maupun fisik, dan juga memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan 

komunitas dimana mereka berada (Mirza dan Imbuh, 1997 dalam Januarti dan 

Apriyanti, 2005:230). Menurut Darwin (2004) dalam Anggraini (2006:20) 

tanggung jawab sosial perusahaan merupakan mekanisme bagi suatu organisasi 

untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial 

ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi 

tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Paul (2006:3) menyatakan bahwa :
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“CSR activities of companies are those that exceed compliance with respect to, 

environmental or social regulations, in order to create the perception or reality that 

these firms are advancing a social goal”. Mangoting (2007:36) bahwa tanggung 

jawab sosial dapat dikatakan sebagai cara perusahaan mengatur proses produksi 

yang berdampak positif pada komunitas. Suharto (2008:2) menyatakan bahwa 

CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan 

keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan 

sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Corporate Social Responsibility merupakan komitmen dari perusahaan untuk 

senantiasa menyeimbangkan antara kesejahteraan pemilik perusahaan dan 

kesejahteraan lingkungan sosial.

Dari beragam definisi CSR, ada satu kesamaan bahwa CSR tak bisa lepas 

dari kepentingan shareholder dan stakeholder perusahaan. Mereka adalah pemilik 

perusahaan, karyawan, masyarakat, negara dan lingkungan. Konsep inilah yang 

kemudian diterjemahkan oleh John Elkington sebagai triple bottom line, yaitu 

Profit, People, dan Planet. Maksudnya, tujuan CSR harus mampu meningkatkan 

laba perusahaan, menyejahterakan karyawan dan masyarakat, sekaligus 

meningkatkan kualitas lingkungan (Titisari, 2009:34).

Lahirnya CSR itu sendiri berasal dari sebuah fenomena DEAF (yang 

dalam bahasa inggris berarti tuli) di dunia industri (Suharto, 2008:5-6). DEAF 

adalah akronim dari Dehumanisasi, Emansipasi, Aquariumisasi, dan Feminisasi. 

Dehumanisasi industri ini berarti efisiensi dan mekanisasi yang semakin menguat 
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di dunia industri telah menciptakan persoalan-persoalan kemanusiaan baik bagi 

kalangan buruh di perusahaan, maupun bagi masyarakat di sekitar perusahaan. 

Merger dan perampingan perusahaan telah menimbulkan gelombang PHK dan 

pengangguran. Ekspansi dan eksploitasi industri telah melahirkan ketimpangan 

sosial, polusi dan kerusakan lingkungan yang hebat. Emansipasi perusahaan 

terhadap hak-hak publik, dimana masyarakat kini semakin sadar akan haknya 

untuk meminta pertanggung jawaban perusahaan atas berbagai masalah sosial 

yang seringkali ditimbulkan oleh beroperasinya perusahaan. Kesadaran ini 

semakin menuntut kepedulian perusahaan bukan saja dalam proses produksi, 

melainkan pula terhadap berbagai dampak sosial yang ditimbulkannya. 

Aquariumisasi dunia industri, pada saat dunia kerja kini semakin transparan dan 

terbuka laksana sebuah akuarium. Perusahaan yang hanya memburu rente 

ekonomi dan cenderung mengabaikan hukum, prinsip etis dan filantropis tidak 

akan mendapat dukungan publik. Bahkan dalam banyak kasus, masyarakat 

menuntut agar perusahaan seperti ini di tutup. Feminisasi dunia kerja, ketika 

semakin banyaknya wanita yang bekerja semakin menuntut penyesuaian 

perusahaan bukan saja terhadap lingkungan internal organisasi, seperti pemberian 

cuti hamil dan melahirkan, keselamatan dan kesehatan kerja, melainkan pula 

terhadap timbulnya biaya-biaya sosial, seperti penelantaran anak, kenakalan 

remaja, akibat berkurangnya atau hilangnya kehadiran ibu-ibu di rumah dan 

tentunya di lingkungan masyarakat. Pendirian fasilitas pendidikan, kesehatan dan 

perawatan anak (child care) atau pusat-pusat kegiatan olah raga dan rekreasi bagi 

remaja adalah beberapa bentuk respon terhadap isu ini.
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Gray et al (1987) dalam Murwaningsari (2009:33) membagi area tanggung 

jawab perusahaan dalam tiga level, level pertama yaitu basic responsibility, 

organizational responsibility, dan societal responsibility. Basic responsibility 

merupakan tanggung jawab yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut, 

misalnya kewajiban membayar pajak, mematuhi hukum, memenuhi standar 

pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham. Organizational responsibility 

menunjukkan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi perubahan kebutuhan 

stakeholder seperti pekerja, konsumen, dan masyarakat sekitarnya, sedangkan 

societal responsibility menjelaskan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan 

kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga perusahaan dapat 

tumbuh dan berkembang secara kesinambungan. 

Berkaitan dengan pelaksanaan CSR, menurut Suharto (2008:3-4) 

perusahaan bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Meskipun cenderung 

menyederhanakan realitas, tipologi ini menggambarkan kemampuan dan 

komitmen perusahaan dalam menjalankan CSR. Pengakategorian dapat 

memotivasi perusahaan dalam mengembangkan program CSR. Dapat pula 

dijadikan cermin dan guideline untuk menentukan model CSR yang tepat. Dengan 

menggunakan dua pendekatan, sedikitnya ada delapan kategori perusahaan. 

Perusahaan ideal memiliki kategori reformis dan progresif. Tentu saja, dalam 

kenyataannya, kategori ini bisa saja saling bertautan. Kategori pertama yaitu 

berdasarkan proporsi keuntungan perusahaan dan besarnya anggaran CSR. 

Pengkategorian perusahaan berdasarkan  pada proporsi keuntungan perusahaan 

dan besarnya anggaran CSR dapat digambarkan seperti di bawah ini :
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Perusahaan perusahaan
ekonomis – pelit reformis - maju

perusahaan perusahaan
minimalis – humania – baik hati
kecil atau lemah atau dermawan

Anggaran CSR

Gambar 2.1: kategori perusahaan berdasarkan profit perusahaan dan  anggaran 

CSR

   Sumber : Suharto (2008:3)

Berdasarkan pada gambar diatas, pengkategorian perusahaan berdasarkan  

pada proporsi keuntungan dan besarnya anggaran CSR dibagi kedalam empat tipe 

perusahaan. Empat tipe tersebut yaitu (1) perusahaan minimalis, pada tipe ini 

perusahaan memiliki profit dan anggaran CSR yang rendah, perusahaan yang 

kecil dan lemah biasanya termasuk dalam tipe ini, (2) perusahaan ekonomis, pada 

tipe ini perusahaan memiliki keuntungan tinggi namun anggaran CSR nya rendah, 

dengan kata lain perusahaan yang besar akan tetapi pelit dalam mengeluarkan 

anggaran CSR, (3) perusahaan humanis, pada tipe ini meskipun profit perusahaan 

rendah, akan tetapi proporsi anggaran CSR nya relatif tinggi, yang lebih dikenal 

dengan perusahaan yang dermawan atau baik hati, (4) perusahaan reformis, pada 

tipe ini perusahaan memiliki profit dan anggaran CSR yang tinggi, perusahaan ini 

memandang CSR bukan sebagai beban, melainkan sebagai peluang untuk lebih 

maju.

Profit
perusahaan
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Pada kategori kedua, pembagian perusahaan didasarkan pada tujuan 

pelaksanaan CSR dari perusahaan itu sendiri, apakah untuk promosi atau 

pemberdayaan masyarakat. Pengkategorian perusahaan ini dapat digambarkan 

seperti di bawah ini :

Perusahaan impresif – perusahaan progresif -
Tebar pesona tebar pesona dan karya

Perusahaan pasif – perusahaan agresif -
Tebar bukan tebar karya

    Pemberdayaan

Gambar 2.2 : kategori perusahaan berdasarkan kategori CSR

                 Sumber : Suharto (2008:3)

Berdasarkan pada gambar diatas, pengkategorian perusahaan berdasarkan 

pada tujuan pelaksanaan CSR dari perusahaan itu sendiri, terbagi kedalam empat 

kategori, yaitu (1) perusahaan pasif, pada tipe ini perusahaan menerapkan CSR 

tanpa tujuan jelas, bukan untuk promosi bukan pula untuk pemberdayaan, tipe 

perusahaan seperti ini memandang CSR dan promosi sebagai hal yang kurang 

bagi perusahaan, (2) perusahaan impresif, pada tipe ini CSR lebih diutamakan 

untuk promosi daripada untuk pemberdayaan, perusahaan seperti ini lebih 

mementingkan tebar pesona daripada tebar karya, (3) perusahaan agresif, pada 

tipe ini CSR lebih ditujukan untuk pemberdayaan ketimbang promosi, perusahaan 

seperti ini lebih mementingkan karya nyata ketimbang tebar pesona, (4) 

perusahaan progresif, pada tipe ini perusahaan menerapkan CSR untuk tujuan 

promosi
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promosi da sekaligus pemberdayaan, promosi dan CSR dianggap sebagai kegiatan 

yang bermanfaat dan menunjang satu sama lain bagi kemajuan perusahaan. 

Implementasi CSR diberbagai negara baik negara berkembang maupun 

negara maju pada umumnya hanya bertujuan untuk : (1) memenuhi tujuan bisnis 

yaitu menghasilkan profit jangka panjang, (2) menggunakan kekuatan bisnis 

secara lebih bertanggung jawab, (3) melakukan integrasi social demand dalam 

operasi bisnis dan (4) mendukung sesuatu yang bersifat sosial dan beretika. Maka 

CSR sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup masyarakat harus di barengi 

dengan tanggung jawab atas operasi bisnis perusahaan (Garriga dan Male, 2004 

dalam Kodrat, 2007:263).

Menurut Branco dan Rodriguez dalam Riyadi (2008:87), dalam diskursus 

tentang CSR terdapat lima elemen kunci, (1) perusahaan mempunyai tanggung 

jawab melampaui pencarian keuntungan melalui produksi barang dan jasa, (2) 

Tanggung jawab tersebut melibatkan bantuan untuk memecahkan problem-

problem sosial yang penting, khususnya problem-problem yang justru disebabkan 

oleh perusahaan tersebut, (3) perusahaan mempunyai konstituen yang jauh lebih 

besar, (4) perusahaan mempunyai pengaruh yang jauh melampaui transaksi pasar 

yang sederhana, (5) perusahaan melayani nilai-nilai kemanusiaan dengan rentang 

yang lebih luas dari pada yang hanya dapat dijangkau dengan sekadar fokus pada 

nilai ekonomis.

Pada perkembangannya, konsep Corporate Social Responsibility ternyata 

mengundang adanya dua pandangan antara pro dan kontra. Dua pandangan 

terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (Listyorini dan Greg Anggana, 1998 
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dalam Januarti dan Apriyanti, 2005:231) yang pertama yakni argumen yang 

mendukung perlunya tanggung jawab sosial bagi perusahaan, antara lain:

1. kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin banyak sehingga tidak 

mungkin bisnis modern dapat berkembang tanpa menghiraukan dimensi 

sosial kehidupan manusia. Maka dalam rangka itulah perusahaan mempunyai 

tanggung jawab sosial yang sangat besar, bukan sekedar tanggung jawab 

ekonomis.

2. Kewajiban moral; bahwa dalam hubungannya dengan sistem sosial modern 

yang sedemikian kompleks dan terkait satu sama lain, tidak dapat dipungkiri 

bahwa semua kegiatan bisnis bahkan yang bersifat internal sekalipun mau 

tidak mau mempunyai dampak bagi dunia eksternal.

3. Terbatasnya sumber-sumber daya; bahwa bisnis harus berlangsung di dalam 

kondisi sumber daya yang terbatas oleh sebab itu perusahaan harus 

memanfaatkan secara bertanggung jawab serta bijaksana guna memenuhi 

kebutuhan manusia dengan mempertimbangkan kelangsungannya dimasa 

mendatang.

4. Perimbangan tanggung jawab dan kekuasaan; bisnis mempengaruhi 

lingkungan, konsumen, kondisi masyarakat dan lain sebagainya. Kekuasaan 

bisnis yang terlalu besar dan tidak diimbangi dengan tanggung jawab, akan 

menyebabkan bisnis menjadi kekuatan yang merusak masyarakat.

5. Lingkungan sosial yang lebih baik; perusahaan mempunyai kewajiban dan 

tanggung jawab untuk ikut memelihara lingkungan sosialnya kearah yang 

lebih baik.
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6. Bisnis mempunyai sumber-sumber daya yang berguna; argumen ini 

menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya memiliki uang yang dapat dipakai 

untuk hal-hal yang bersifat sosial, melainkan juga mempunyai tenaga manajer 

yang kompeten, tenaga ahli yang terampil, yang semuanya sangat berguna 

bagi masyarakat.

7. Keuntungan jangka panjang; bahwa tanggung jawab sosial adalah merupakan 

nilai yang lebih positif bagi perkembangan dan kelangsungan hidup 

perusahaan, dapat menciptakan citra positif dimata masyarakat.

Pandangan kedua, argumen yang menentang perlunya tanggung jawab 

sosial bagi suatu perusahaan, yaitu :

1. Tujuan bisnis adalah mengejar keuntungan sebesar-besarnya; argumen ini 

menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (bila ada) adalah 

mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

2. Tujuan yang terbagi-bagi dan harapan yang membingungkan; bahwa 

keterlibatan sosial perusahaan akan menimbulkan minat dan perhatian yang 

bermacam-macam dari para pemimpin perusahaan yang dapat 

membingungkan, dimana kebingungan ini akan membawa dampak negatif 

dalam pengambilan keputusan perusahaan.

3. Biaya keterlibatan sosial; bahwa keterlibatan perusahaan dibidang sosial 

justru telah memberatkan masyarakat. Hal ini karena biaya yang digunakan 

untuk keterlibatan sosial tersebut bukanlah biaya yang datang dari 

perusahaan, melainkan biaya yang dibebankan pada produk yang dijual.



41

4. Bisnis mempunyai kekuasaan yang sudah memadai, sehingga tidak lagi 

membutuhkan dukungan dari masyarakat yang harus dibayar dengan 

tanggung jawab sosial. Hal ini disebabkan bisnis mempunyai pengaruh yang 

sangat besar terhadap seluruh kehidupan manusia.

5. Kurangnya tenaga terampil; bahwa banyak pemimpin perusahaan dan tenaga 

bisnis tidak mempunyai ketrampilan dibidang kegiatan sosial secara 

memadai. Maka tidak relevan bila menuntut keterlibatan sosial dari 

perusahaan.

6. Perusahaan tidak mampu membuat pilihan moral; argumen ini menyatakan 

bahwa pada dasarnya perusahaan tidak mempunyai kemampuan untuk 

membuat pilihan-pilihan moral, dikarenakan perusahaan adalah makhluk 

buatan yang tidak mempunyai rasio, tidak mempunyai kemauan dan suara 

hati.

Riyadi (2008:64) menyatakan bahwa ada dua perspektif tentang adanya 

CSR. Dua perspektif ini tidak muncul begitu saja, melainkan muncul dari dua cara 

pandang tentang peran bisnis dalam masyarakat. Cara pandang pertama, 

“pandangan klasik” (classical view), yang didasarkan pada teori ekonomi neo-

klasik, melihat peran bisnis dalam masyarakat murni sebagai pencarian 

keuntungan, yaitu keuntungan bagi para pemegang saham (shareholder). Cara 

pandang ini disebut juga sebagai “perspektif pemegang saham” (shareholder 

perspective). Sebaliknya, “pandangan pemangku kepentingan” (stakeholder view), 

yang didasarkan pada teori pemangku kepentingan, berkeyakinan bahwa 

perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu menuntut
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perusahaan untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena 

pengaruh dari tindakannya. Gambaran singkatnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.2 : Spektrum Sudut Pandang Tentang Peran Bisnis Dalam Masyarakat

Pandangan Posisinya terhadap peran bisnis dalam masyarakat

klasik

A. Pandangan pencarian  keuntungan murni : bisnis memiliki 

standar etis yang lebih rendah daripada masyarakat; bisnis 

tidak memiliki tanggung jawab sosial kecuali kepatuhan pada 

hukum

B. Pandangan pencarian keuntungan yang terbatas : bisnis harus 

memaksimalkan kekayaan para pemegang sahamnya, 

mematuhi hukum dan perusahaan itu memiliki aspek etis.

Pemangku 

kepentingan

A. Pandangan berkesadaran sosial: bisnis harus sensitif pada 

kerusakan potensial dari tindakannya terhadap pelbagai 

kelompok pemangku kepentingan.

B. Aktivisme sosial: bisnis harus menggunakan segala sumber 

dayanya untuk kepentingan publik.

Sumber : Diadaptasi dari Lantos (2001:602) dalam Riyadi (2008).

Pertanggungjawaban sosial perusahaan dapat dilihat dari tiga titik pandang 

(Wartini, 2007:427) yaitu, titik pandang konseptual, titik pandang internal dan 

eksternal yang terakhir titik pandang laba. Pada titik pandang konseptual, 

pertanggungjawaban sosial perusahaan dapat diungkapkan dengan pernyataan 
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“tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan pengusaha yang diambil atau 

dilakukan dengan alasan diluar kepentingan ekonomi atau teknik secara langsung 

dari perusahaan”. Dengan kata lain, tindakan-tindakan yang diambil oleh 

perusahaan yang dalam beberapa hal telah membantu masyarakat mencapai satu 

arah atau lebih tujuannya merupakan tindakan yang bertanggung jawab. Pada titik 

pandang internal misalnya berhubungan dengan menjamin proses, pertimbangan 

keseimbangan dan moralitas yang tepat dalam pemilihan, promosi dan 

pemberhentian pegawai, atau bisa juga berhubungan dengan memperbaiki 

lingkungan kerja, sedangkan pada titik pandang eksternal, Pertanggungjawaban 

sosial mengarah pada tindakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum 

pengangguran, memperbaharui perumahan kaum miskin ataupun bantuan sosial 

lainnya. Pada titik pandang laba berarti bahwa suatu perusahaan dapat melakukan 

tindakan yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan, yang pada akhirnya 

akan meningkatkan laba jangka pendek perusahaan. Misalnya, perusahaan 

memasang mesin baru untuk menggantikan mesin lama yang ternyata dapat 

membahayakan keselamatan pekerja. Pemasangan mesin baru ini dapat disertai 

dengan penetapan aturan baru mengenai pemberian bonus dan kenaikan pangkat 

pekerja yang dapat menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, serta pada saat 

bersamaan menghapus ketidakadilan.

Berbeda dengan wartini,  Kodrat (2007:261) memandang konsep CSR dari 

dua sudut pandang yang berbeda. Pendekatan pertama diwakili oleh The 

Philanthropic way yang menyatakan bahwa CSR merupakan bagian dari operasi 

bisnis bukan merupakan tujuan dari perusahaan. Konsep pertama ini menyatakan 
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bahwa tujuan perusahaan adalah mencari profit. Sedangkan konsep kedua 

menyatakan bahwa tujuan perusahaan mencari laba (profit), menyejahterakan 

orang (people) dan menjamin keberlanjutan hidup dari planet (planet). Pendekatan 

kedua ini diwakili oleh the business way yang memberikan pandangan berbeda 

yaitu: “operate core business in social reponsible way, complemented by 

investment communities for solid business case reasons”. Penerapan konsep ini 

dinegara Uni Eropa mengacu pada definisi dari global compact initiative (GCI) 

(2002) yang dikenal dengan konsep 3P yaitu : people mengacu pada kebutuhan 

manusia itu sendiri (health, safety and walfare), profit yang berpijak pada proses 

perkembangan suatu perusahaan (effectivity, efficiency, flexibility and creativity) 

dan planet yang mengacu pada tempat manusia, perusahaan dan segenap makhluk 

hidup melangsungkan kehidupannya (environmental, quality and disturbances).

Potter (2006) dalam Kodrat (2007:262) menunjukkan secara detail ruang 

lingkup CSR sebagai berikut :

Gambar 2.3 : The Business in Society 

Sumber : Kodrat (2007:262)

Marketplace Workplace

Environment     Community

Impact on
Society

Quality of 
management
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Gambar di atas menunjukkan bahwa ruang lingkup tanggung jawab 

perusahaan mencakup: pasar (marketplace), tempat kerja (workplace), masyarakat 

(community) dan lingkungan hidup (environment). Tanggung jawab perusahaan 

ke pasar memberikan dampak kepada analis keuangan, pelanggan dan pemegang 

saham sedangkan tanggung jawab perusahaan ke tempat kerja berdampak kepada 

serikat pekerja. Dua hal berikutnya dari tanggung jawab perusahaan yaitu kepada 

masyarakat dan lingkungan hidup yang memberikan dampak kepada masyarakat 

lokal, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat.

Isu sosial yang mempengaruhi sebuah perusahaan terbagi dalam tiga 

kategori. Pertama, isu sosial generik, yakni isu sosial yang tidak dipengaruhi 

secara signifikan oleh operasi perusahaan dan tidak memengaruhi kemampuan 

perusahaan untuk berkompetisi dalam jangka panjang. Kedua, dampak sosial 

value chain, yakni isu sosial yang secara signifikan dipengaruhi oleh aktivitas 

normal perusahaan. Ketiga, dimensi sosial dari konteks kompetitif, yakni isu 

sosial di lingkungan eksternal perusahaan yang secara signifikan mempengaruhi 

kemampuan berkompetisi perusahaan (Hasan, 2009:30). Menurut Nur 

Cahyonowati (2003) dalam Januarti dan Apriyanti (2005:231-232), ada tiga 

perspektif yang timbul berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan 

(corporate social responsibility), antara lain yang pertama yaitu perspektif bisnis 

yang menganggap pentingnya reputation capital untuk menguasai dan menopang 

pasar. Pendukung perspektif ini sering memasukkan unsur tanggung jawab sosial 

perusahaan dalam kegiatan periklanan perusahaan dan juga pada kegiatan 

pemasaran. Perspektif yang kedua yaitu perspektif eco-social memandang tanggug 
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jawab sosial perusahaan sebagai nilai (value) dan strategi untuk menjamin 

kelangsungan hidup perusahaan. Tanggung jawab sosial juga dipandang sebagai 

strategi karena dapat mengurangi ketegangan sosial. Perspektif yang terakhir yaitu 

right-based perspective menekankan bahwa konsumen, pekerja, dan masyarakat 

mempunyai hak untuk mengetahui kegiatan bisnis perusahaan. Aspek kunci dari 

tanggung jawab sosial perusahaan adalah akuntabilitas, transparansi, dan investasi 

sosial dan lingkungan.

Ada banyak sikap yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dalam 

menyikapi dampak sosial yang telah ditimbulkannya, mulai dari tanpa 

keterlibatan, keterlibatan terbatas, sampai kepada keterlibatan total terhadap 

lingkungan sosialnya. Ahmed Belkouli dalam Mulyanita (2009:26) dengan cara 

sistematis mengelompokkan batasan ini dalam lima kategori:

1. Tanggung jawab perusahaan hanya terbatas pada usaha mencari laba 

maksimal. Jika perusahaan dapat mengumpulkan laba yang sebesar-besarnya 

tanpa memperhatikan efek sosialnya, berarti perusahaan sudah memenuhi 

panggilan tugasnya sebagai badan usaha.

2. Disamping tujuannya untuk memaksimalkan laba, perusahaan juga harus 

memperhatikan pihak lain dengan siapa perusahaan tersebut mempunyai 

kepentingan. Hal ini dicontohkan dengan perbaikan kesejahteraan karyawan, 

manajemen, menjalin hubungan baik dengan kelompok masyarakat tertentu 

dan lain-lain.

3. Perusahaan melepaskan diri dari tujuannya yang hanya memaksimalkan laba 

dengan memperluas tanggung jawab manajemen.
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4. Tanggung jawab sosial perusahaan mencakup hal yang bersifat ekonomi dan 

non ekonomi. Dalam kategori ini dikenal tiga pusat lingkaran: a) lingkaran 

dalam, mencakup tanggung jawab dasar dalam melaksanakan fungsinya 

dengan efisien, seperti fungsi produksi, job, dan pertumbuhan ekonomi,        

b) lingkaran tengah, mencakup tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi 

ekonomisnya dengan penuh kesadaran akan perubahan nilai dan prioritas 

yang berlaku dalam masyarakat, seperti konservasi lingkungan, perbaikan 

kualitas hidup, hubungan dengan karyawan dan lingkungan perusahaan dan c) 

lingkaran luar. Mencakup tanggung jawab yang baru muncul dan masih 

berkembang, dimana perusahaan harus secara luas terlibat secara aktif untuk 

memperbaiki lingkungan sosial.

5. Tanggung jawab sosial diperluas melewati batas tanggung jawab dan 

mencakupi keterlibatan total terhadap tugas-tugas sosial yang dirumuskan 

dalam tiga dimensi, dimensi yang pertama yaitu social obligation dimana 

tanggung jawab perusahaan terhadap permintaan pasar sesuai dengan 

ketentuan hukum. Dimensi yang kedua yaitu social responsibility, dimana 

perusahaan bergerak sesuai dengan norma, nilai, dan harapan masyarakat. 

Dimensi yang terakhir yaitu social responsiveness yang merupakan respon 

perusahaan untuk menjawab isu yang akan timbul dimasa datang.

Bradshaw dalam Hasan (2009:20) mengemukakan bahwa ada tiga bentuk 

dari tanggung jawab sosial perusahaan yaitu yang pertama Corporate 

Philantrophy, merupakan tanggung jawab perusahaan sebatas kedermawanan 

belum sampai kepada tanggung jawabnya. Bentuk tanggung jawab ini bisa berupa 
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kegiatan amal, sumbangan atau yang tidak langsung berhubungan dengan 

kegiatan perusahaan, yang kedua yaitu Corporate Responsibility dimana kegiatan

pertanggungjawaban atas dasar ketentuan Undang-undang atau kemauan 

perusahaan yang terakhir yaitu Corporate Policy, disini tanggung jawab sosial 

perusahaan itu sudah merupakan bagian dari kebijakannya. 

Menurut Suharto (2008:7) ada kecenderungan perkembangan CSR kini 

bergeser dari underestimate ke overestimate. Pada masa lalu pandangan terhadap 

CSR mengacu pada hal-hal yang negatif, kini pandangan terhadap CSR lebih 

positif, bahkan terkadang overestimate. Masih menurut Suharto (2008:7) bahwa 

sedikitnya ada empat manfaat CSR terhadap perusahaan antara lain yang pertama 

yaitu brand differentiation, dalam persaingan pasar yang kian kompetitif, CSR 

bisa memberikan citra perusahaan yang khas dan baik di mata publik yang akan

menciptakan customer loyalty, yang kedua yaitu human resources dimana 

program CSR dapat membantu perekrutan karyawan baru, bagi staf lama CSR

juga dapat meningkatkan persepsi, reputasi dan dedikasi dalam bekerja, yang 

ketiga yaitu license to operate dimana perusahaan yang telah menjalankan CSR 

dapat mendorong pemerintah dan publik memberi ijin berbisnis karena dianggap 

telah memenuhi standar operasi dan kepedulian terhadap lingkungan dan 

masyarakat luas, yang keempat yaitu risk management, disaat manajemen resiko 

merupakan isu sentral bagi setiap perusahaan reputasi perusahaan yang dibangun 

bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap oleh skandal korupsi, kecelakaan 

karyawan, atau kerusakan lingkungan, membangun budaya doing the right thing 

berguna bagi perusahaan dalam mengelola resiko-resiko bisnis.
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2.3.1 Konsep Stakeholder

Setiap kegiatan usahanya, perusahaan harus mempertimbangkan semua 

stakeholder, karena pengaruh para stakeholder tersebut sangat besar bagi 

kelangsungan hidup bagi sebuah perusahaan. Secara umum hal ini berlaku bagi 

semua perusahaan. Oleh karena itu, kegiatan sosial perusahaan termasuk 

pelestarian lingkungan seharusnya dilakukan oleh setiap perusahaan diseluruh 

bidang industri. 

pihak yang berkepentingan (stakeholder) adalah setiap kelompok di dalam 

ataupun di luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap kinerja organisasi 

(Daft, 2003:214-215). Menurut pendekatan stakeholder, organisasi memilih untuk 

menanggapi banyak tuntutan yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan 

(stakeholder) yaitu, setiap kelompok dalam lingkungan luar organisasi tersebut 

yang terkena tindakan serta keputusan organisasi. Menurut pendekatan ini, 

organisasi akan berusaha untuk memenuhi tuntutan lingkungan dari kelompok-

kelompok seperti para karyawan, pemasok, investor serta masyarakat (Robbins 

dan Mary Coulter, 1999:187). Jika tekanan dari stakeholder sangat kuat dan 

berpengaruh terhadap kontinuitas dan kinerja perusahaan, maka perusahaan harus 

bisa menyususn kebijakan dan program-progam kebijakan sosial dan lingkungan 

yang terarah dan terintegrasi (Aji Prasetyo, 2001 dalam Januarti dan Apriyanti, 

2005:232).

Perusahaan memperoleh sumber daya untuk kegiatan operasionalnya dari 

lingkungan eksternal. Oleh karena itu sangatlah penting bagi perusahaan untuk 

mematuhi norma dan aturan yang berlaku dalam lingkungan eksternal 
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(legitimasi). Untuk memperoleh legitimasi dari sosial lingkungan eksternal, maka 

perusahaan harus mampu mempengaruhi proses legitimasi tersebut. 

Ada beberapa alasan yang mendorong perusahaan perlu memperhatikan 

kepentingan stakeholders antara lain yaitu isu lingkungan melibatkan kepentingan 

berbagai kelompok dalam masyarakat yang dapat mengganggu kualitas hidup 

mereka, dalam era globalisasi telah mendorong produk-produk yang 

diperdagangkan harus bersahabat dengan lingkungan, LSM dan pecinta 

lingkungan makin vokal dalam mengkritik perusahaan-perusahaan yang kurang 

peduli terhadap lingkungan.

Lebih lanjut lagi Gray et.al. dalam Januarti dan Apriyanti (2005:232) 

menyebutkan bahwa agar perusahaan mengetahui apa yang diinginkan oleh 

stakeholdernya, perusahaan harus dapat menilai substantive environment yang 

terdiri atas (1) primary level, menggambarkan interaksi medium perusahaan 

manufaktur dengan lingkungan yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi 

pertanggungjawaban, (2) secondary level, menggambarkan interaksi sosial 

perusahaan dalam penggunaan infrastruktur, pengaruh estetika, kesehatan 

karyawan dan kepuasan status, opsi konsumen dan kesejahteraan, advertensi, 

sampah sisa, teknologi baru dan sumber-sumber serta social opportunity cost, (3) 

tertiary level, menggambarkan interaksi dalam sistem organisasional yang lebih 

kompleks yaitu berhubungan dengan kualitas kebebasan, sikap (moral, 

pendidikan, budaya dan estetika), tingkat informasi (berita), warisan budaya, 

dunia ketiga, sistem, pilihan individu, kesehatan, lingkungan, sistem hukum yang 

adil.
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Perusahaan yang ingin bertahan dalam jangka panjang selain mengejar 

keuntungan ekonomi (profit) perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat 

dalam pemenuhan kesejahteraan para stakeholder (people) dan turut berkontribusi 

secara aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Masing-masing dari poin 

tersebut antara lain (Elkington, 1997 dalam setiowati, 2009:37) : poin yang 

pertama yaitu profit (keuntungan) dimana insentif keuangan berupa laba 

merupakan hal terpenting dan tujuan utama di setiap kegiatan usaha. Sehingga 

fokus utama dari kegiatan perusahaan adalah mendapatkan profit atau 

meningkatkan nilai perusahaan setinggi-tingginya. Poin yang kedua yaitu People 

atau stakeholder yang merupakan faktor pendukung keberadaan kelangsungan 

hidup serta perkembangan perusahaan yang sangat penting. Perusahaan perlu 

berkomitmen untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka. 

Poin yang ketiga yaitu lingkungan, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap 

stakeholders, perusahaan dituntut untuk melakukan pertanggungjawaban sosial 

dalam melestarikan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan hidup. 

Dalam menjalankan kegiatannya perusahaan memerlukan lingkungan sebagai 

wadah pendukung maupun fasilitator. Oleh karena itu setiap perusahaan dituntut 

untuk melestarikan lingkungan.

2.3.2 Biaya Sosial

Biaya yang digunakan untuk seluruh kegiatan yang berkaitan dengan 

aktivitas sosial disebut dengan biaya sosial (Zubaidah, 2005:1). Ernest (1976) 

dalam Zubaidah (2005:3) menyatakan bahwa biaya sosial merupakan biaya yang 
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dikorbankan untuk kehidupan masyarakat sebagai akibat dari aktivitas perusahaan 

yang merugikan masyarakat sekitar perusahaan.

Selama beberapa tahun terakhir ini kesadaran publik akan peran 

perusahaan di masyarakat telah mengalami perkembangan luar biasa. Banyak 

perusahaan yang telah berjasa dalam kemajuan ekonomi dan teknologi justru 

mendapat kritik karena kurang memperhatikan masalah sosial. Tekanan dari 

berbagai pihak yang berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas 

bisnis ditujukan tidak hanya pada perusahaan swasta tapi juga perusahaan 

pemerintah. Banyak kasus-kasus ketidakpuasan publik yang bermunculan akibat 

aktivitas bisnis dari perusahaan swasta maupun pemerintah yang berdampak 

negatif pada masyarakat, baik yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, 

perlakuan tidak adil kepada pekerja, kaum minoritas dan perempuan, 

penyalahgunaan wewenang, keamanan dan kualitas produk serta penggunaan 

energi dan sumber daya alam yang berlebihan. 

Menurut Kodrat (2007:263) secara garis besar dapat disimpulkan bahwa 

model implementasi CSR perusahaan di Indonesia mencakup hal-hal berikut ini, 

yang pertama yaitu berkaitan dengan bantuan sosial yang meliputi bakti sosial, 

pengadaan sarana kesehatan, rumah ibadah, jalan dan sarana umum lainnya, 

penanggulangan benacana alam, pengentasan kemiskinan dan pembinaan 

masyarakat. Model implementasi CSR yang kedua yaitu dalam bidang pendidikan 

dan pengembangan yang meliputi pengadaan sarana pendidikan dan pelatihan, 

melaksanakan pelatihan dan memberikan program beasiswa kepada anak-anak 

usia sekolah. Model yang ketiga yaitu terkait dengan bidgan ekonomi yang 
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meliputi mengadakan program kemitraan, memberikan dana atau pinjaman lunak 

untuk pengembangan usaha dan memberdayakan masyarakat sekitar. Model 

implementasi CSR yang keempat yaitu berhubungan dengan Lingkungan yang 

meliputi pengelolaan lingkungan, penanganan limbah, melakukan reklamasi, dan 

melestarikan alam dan keanekaragaman hayati. Model yang kelima yaitu 

berkaitan dengan konsumen yang meliputi perbaikan produk secara 

berkesinambungan, pelayanan bebas pulsa dan menjamin ketersediaan produk, 

dan yang terakhir yaitu berkaitan dengan karyawan yang meliputi program 

jaminan hari tua, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan program renumerasi 

yang baik.

Di Indonesia cara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

menggunakan kelompok biaya yang berbeda-beda. Kelompok biaya tersebut 

meliputi biaya pengelolaan lingkungan, biaya kesejahteraan pegawai, biaya untuk 

masyarakat disekitar perusahaan dan biaya pemantauan produk (Sueb, 2001 dalam 

Januarti dan Apriyanti, 2005:228).

Dasar pemilihan elemen biaya yang digunakan sebagai indikator biaya 

tanggung jawab sosial UKM dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Titisari (2009) dimana elemen biaya yang digunakan yaitu biaya 

lingkungan, biaya karyawan dan biaya komunitas masyarakat. Adapun contoh dari 

masing-masing kelompok ketiga biaya CSR tersebut adalah sebagai berikut :
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Tabel 2.3 : Indikator biaya Kepedulian Sosial Perusahaan

Lingkungan Karyawan Komunitas
Pengendalian 

produk
Traininng dan 

pendidikan kerja 
karyawan

Sumbangan dan 
donasi

Riset limbah 
produksi proteksi 
pada lingkungan

Keselamatan dan 
keamanan

Aktivitas 
masyarakat sekitar

Konservasi energi Pensiun karyawan Aktivitas populasi 
sekitar

Konservasi bahan 
alam

Liburan bonus dan 
kompensasi

Partisipasi pada 
pemerintah daerah

Support pada 
kegiatan 

perlindungan 
lingkungan

Perhatian pada 
kaum minoritas

Menjadi anggota 
suatu kelompok 

sosial

Perhatian pada 
pekerja wanita

Asuransi 
kecelakaan 

industri
Komunikasi 
karyawan

Sumber : Machfoedz (2005) dalam wartini (2007:434)

2.4 Tinjauan Tentang CSR dan Nilai Perusahaan UKM 

Menurut Irawan (2007:7) setiap negara memilki definisi UKM yang 

berbeda. Di Australia, sebuah usaha dikategorikan sebagai usaha mikro, kecil dan 

menengah jika memilki tenaga kerja masing-masing sebanyak kurang dari sampai 

dengan lima orang, antara enam sampai dengan 20 orang, dan diatas 20 orang, 

sedangkan di Amerika UKM adalah entitas bisnis yang memiliki tenaga kerja 

kurang dari 500 orang. Di Jepang, UKM adalah entitas bisnis yang nilai 

investasinya kurang dari 300 juta yen.
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Selain perbedaan definisi UKM yang berbeda-beda dari beberapa negara 

yang telah disebutkan di atas, beberapa institusi pemerintah Indonesia sendiri 

ternyata memiliki definisi yang berbeda pula tentang UKM. Menurut BPS, UKM 

adalah entitas bisnis yang memiliki tenaga kerja kurang dari 100 orang, dengan 

rincian kategori sebagai berikut: usaha rumah tangga dan mikro terdiri dari satu 

sampai dengan empat tenaga kerja, usaha kecil terdiri dari lima sampai dengan 19 

orang, usaha menengah terdiri dari 20 sampai dengan 99 orang, dan usaha besar 

memiliki tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih. Departemen perindustrian 

dan Perdagangan dan Bank Indonesia memberikan batasan UKM berdasarkan 

nilai asset (tidak termasuk tanah dan bangunan), yaitu masing-masing sebesar 

kurang dari Rp. 5 milyar dan Rp. 10 milyar. Sedangkan Departemen Koperasi dan 

UKM (KUKM) yang memberikan batasan UKM berdasarkan nilai penjualan 

setahun, yaitu sebesar kurang dari Rp. 50 milyar (Irawan, 2007:8-9).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud UKM adalah sebuah usaha yang memiliki tenaga kerja antara 5 

sampai dengan 500 orang, memiliki total asset kurang dari Rp. 10 milyar dan 

penjualan setahun kurang dari Rp. 50 milyar.

Sampai saat ini praktek tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh 

perusahaan berskala kecil atau lebih dikenal dengan UKM masih jarang dikaji 

lebih mendalam terutama masalah implikasi dari implementasi CSR itu sendiri 

terhadap nilai perusahaan UKM. Padahal dalam beberapa teori menjelaskan 

bahwa perusahaan kelas kecil mengakui adanya CSR, dan mereka menganggap 

bahwa CSR memiliki peranan yang penting untuk meningkatkan nilai perusahaan 
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kecil. Zimmerer (2008: 34-35) menyatakan bahwa pengusaha kecil yang 

melakukan aktivitas tanggung jawab sosial disebut dengan wirausahawan sosial, 

dimana mereka menggunakan kemampuan mereka tidak hanya untuk membuat 

bisnis menjadi menguntungkan, tetapi juga untuk mencapai tujuan sosial dan 

lingkungan bagi kebaikan bersama. Bisnis mereka seringkali memiliki tiga 

pertimbangan utama yaitu meliputi tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan. Para 

wirausahawan ini memandang bisnis mereka sebagai suatu mekanisme untuk 

mencapai tujuan sosial yang penting bagi mereka sebagai individu.

Pandapat Zimmerer ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penelitian Septina dan Widyarini (2007) dalam Kodrat (2007:263). Hasil 

penelitian ini semakin memperkuat bahwa CSR pun ternyata tidak hanya 

didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar saja. Namun perusahaan mikro, 

kecil dan menengah tanpa didasari oleh pengusahanya telah melakukan program 

CSR.  Selain itu dari hasil penelitian tersebut memberikan gambaran yang jelas 

tentang pendapat usaha mikro, kecil dan menengah terhadap konsep CSR.  

Adapun pendapat UMKM ini adalah: (1) perusahaan wajib menjaga hubungan 

baik dengan warga sekitar tempat usaha, (2) CSR berdampak pada kelestarian 

lingkungan hidup, (3) CSR dianggap sebagai sarana untuk mempromosikan nama 

baik, (4) CSR sebaiknya diatur oleh pemerintah dengan jelas, (5) CSR merupakan 

alat perusahaan untuk membuat produk yang sesuai dengan pesanan konsumen 

dan kepuasan konsumen menjadi tanggung jawab produsen, (6) pengusaha harus 

bertanggung jawab atas karyawannya dan (7) yang terpenting bagi perusahaan 

adalah jujur dan tidak curang kepada siapapun.
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Tingkatan bagi bisnis berskala kecil yang sensitif pada masalah tanggung 

jawab sosial bervariasi. Beberapa bisnis menekankan pada sikap cinta lingkungan, 

melakukan kontrak dengan pihak minoritas, dan pengembangan ekonomi 

sementara yang lain memfokuskan perhatian mereka pada sikap sukarela, cinta 

sesama manusia, dan pemeliharaan harian untuk tanggungan karyawan. Perhatian 

yang lain juga difokuskan untuk pelayanan konsumen, dan yang lain hanya 

memberikan perhatian minimal pada seputar masalah sosial (Longenecker, 

2001:459).

Pada prakteknya perusahaan berskala kecil memiliki wewenang yang tidak 

terikat dengan kebijakan manajemen yang begitu rumit, karena perusahaan kecil 

atau UKM rata-rata dimiliki oleh pemilik tunggal dan sekaligus sebagai manajer 

dalam perusahaannya. Longenecker (2001:460) perusahaan berskala kecil lebih 

mudah untuk mengeluarkan dana perusahaan yang dimiliki oleh mereka sendiri 

daripada mengeluarkan uang milik orang lain, labih jauh lagi kedermawanan 

bisnis berskala kecil sering mengambil bentuk kontribusi pribadi oleh para 

pemilik bisnis. 

Banyak perusahaan kecil yang merasa yakin bahwa masyarakat memiliki 

harapan sosial mengenai perilaku bisnis, tidak semuanya disyaratkan oleh hukum, 

sehingga para pemilik perusahaan kecil menganggap pengeluaran sosial tepat 

bahkan ketika pengeluaran tersebut merugikan karena mereka mengakui bahwa 

pilihan yang berbeda dengan cakupan yang mengharuskan bisnis untuk 

berhubungan dengan keanekaragaman kegiatan yang diinginkan secara sosial 

(Longenecker, 2001:458). Sebuah perusahaan yang secara konsisten memenuhi 
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kewajiban sosialnya menjadikan dirinya menjadi anggota komunitas yang 

diinginkan dan menarik para konsumen karena citra tersebut, sebaliknya 

perusahaan yang memandang rendah tanggung jawab sosialnya menemukan 

dirinya sebagai objek dari peraturan yang membatasi dan menemukan bahwa para 

konsumen dan karyawannya kekurangan kesetiaan pada bisnis (Longenecker, 

2001:460).

2.5 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan 

dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut antara lain :

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Indira Januarti dan dina 

Apriyanti (2005) tentang pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan 

terhadap kinerja keuangan dengan variabel-variabel penelitian adalah 

biaya sosial sebagai variabel independen yang berupa biaya 

kesejahteraan karyawan dan biaya untuk komunitas dan variabel 

dependen yang berupa kinerja keuangan yang berupa kinerja aktivitas 

dan kinerja profitabilitas. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil

bahwa variabel biaya sosial berpengaruh tidak signifikan terhadap 

kinerja profitabilitas dan kinerja aktivitas.

2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kartika Hendra Titisari (2009) 

tentang Corporate Social Responsibility (CSR) dan kinerja perusahaan

dengan variabel independen adalah CSR dengan parameter biaya 

lingkungan, biaya karyawan, dan biaya komunitas dan variabel 

dependen berupa kinerja perusahaan dengan parameter stock return. 
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hasil penelitian menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap 

stock return. biaya lingkungan dan biaya komunitas tidak berpengaruh 

terhadap stock return. biaya karyawan berpengaruh terhadap stock 

return.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Leonardo Bacchetti (2005) tentang 

Corporate Social Responsibility and Corporate Performance : Evidence 

from a panel of US listed Companies. Dari penelitian tersebut 

didapatkan hasil bahwa biaya karyawan sebagai parameter CSR 

mampu meningkatkan produktivitas karyawan sebagai indikator dari 

Corporate Performance.

2.6 Kerangka Berfikir

Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial diwujudkan dengan 

sumbangsi berupa biaya sosial yang dikeluarkan oleh UKM batik untuk 

melakukan kegiatan sosial. UKM batik sebagai salah satu penyebab penghasil 

limbah emisi yang mengandung kadar CO2 yang tinggi yang dapat menyebabkan 

kerusakan lingkungan yang semakin parah, sehingga mau tidak mau UKM batik 

diharuskan mengeluarkan sejumlah biaya yang berkaitan dengan biaya  

lingkungan untuk mengelola limbah dan mengurangi polusi dan gas beracun pada 

sungai-sungai yang telah terkontaminasi dengan obat pewarna pada batik. 

Selain itu, sebagai UKM padat karya dimana dalam proses produksinya 

UKM batik juga membutuhkan tenaga kerja yang jumlahnya relatif banyak karena 

dari awal mempersiapkan bahan baku hingga proses finishing, dalam pengerjaan 



60

batik selalu membutuhkan tenaga manusia. Oleh karena itu kesejahteraan dan 

keselamatan tenaga kerja harus diperhatikan oleh perusahaan. Untuk menjaga 

kesejahteraan karyawan maka persahaan harus mengeluarkan biaya sosial yang 

berwujud biaya karyawan.

Sebagai perusahaan kecil, UKM batik juga berdiri dan berkembang 

ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Jadi sudah selayaknya perusahaan 

memperhatikan keadaan dinamika kehidupan masyarakat di lingkungan 

sekitarnya. Masyarakat sudah memberikan ruang bagi perusahaan dan perusahaan 

juga harus memberi ruang yang selayaknya bagi masyarakat. Oleh karena itu 

perusahaan harus mengeluarkan biaya komunitas.

Adanya berbagai macam biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan 

tentunya akan memberikan dampak berupa citra positif terhadap perusahaan itu 

sendiri. Peningkatan citra perusahaan diharapkan dapat meningkatkan nilai 

perusahaan kecil itu sendiri yang berwujud peningkatan kinerja perusahaan. Agar 

pengukuran kinerja dapat menghasilkan informasi yang berguna, ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan yaitu sistem pengukuran harus gambaran aktivitas-

aktivitas kunci dari manajemen, dapat dimengerti, mudah diukur dan dievaluasi 

serta dapat digunakan oleh organisasi secara konsisten.

Pemilihan ketiga indikator dari CSR itu sendiri juga mengacu pada 

Adanya hasil penelitian terdahulu dimana dalam mengukur CSR dilakukan 

melalui parameter environtment, employment, community seperti yang dilakukan 

oleh Titisari (2009). Akan tetapi pada penelitian ini, CSR dikaitkan dengan nilai 

perusahaan. Hal ini tidak lepas dari tujuan perusahaan jangka panjang yang 
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berupa peningkatan nilai perusahaan. Davenport (2000) dalam Sunipah (2010: 7) 

menyatakan bahwa salah satu upaya untuk menigkatkan nilai perusahaan yaitu 

dengan melaksanakan kegiatan CSR kepada lingkungan sekitar. Adapun untuk 

mengukur seberapa maksimalkah nilai perusahaan tercapai yaitu dengan 

memperhatikan empat perspektif kinerja perusahaan itu sendiri, dimana masing-

masing perspektif tersebut yaitu perspektif pertumbuhan dan pembelajaran yang 

bisa diukur melalui jumlah karyawan, persepektif proses bisnis yang bisa diukur 

melalui jumlah varian produk, perspektif pelanggan yang bisa diukur dari 

banyaknya jumlah pelanggan dan perspektif keuangan yang bisa diukur melalui 

laba.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dilihat bahwa biaya sosial 

mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. Dalam penelitian ini, biaya sosial 

tersebut dianalisis untuk menentukan seberapa besar pengaruhnya terhadap nilai 

perusahaan. Adapun kerangka berfikir teoritis yang digunakan adalah sebagai 

berikut :

Gambar 2.4 : Kerangka Berfikir Teoritis

Corporate Social Responsibility (X) :

1. Biaya lingkungan
2. Biaya karyawan
3. Biaya komunitas masyarakat
Titisari (2009)

Nilai Perusahaan (Y) :

1. Karyawan
2. Jumlah varian produk
3. Pelanggan
4. Laba
Mulyadi (2001)
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2.7 Hipotesis

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian (Sugiyono, 2007:84). Sesuai dengan variabel-variabel yang akan diteliti 

maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

Hipotesis : Corporate Social Responsibility perusahaan berpengaruh positif 

terhadap peningkatan nilai perusahaan.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi Penelitian

Populasi menurut Arikunto (2006:130) merupakan keseluruhan dari subjek 

penelitian. Definisi populasi secara lebih rinci yaitu adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan  

(Sugiyono, 2007:61). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UKM batik di Kota 

Pekalongan yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 

UKM Kota Pekalongan berjumlah 601 UKM batik. Dari jumlah populasi sebesar 

601 saat ini, terbagi kedalam 4 kecamatan seperti terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 : Jumlah Populasi Pengusaha Batik di Kota Pekalongan

No Kecamatan Jumlah
1 Pekalongan Barat 245
2 Pekalongan Selatan 180
3 Pekalongan Timur 106
4 Pekalongan Utara 70

Jumlah total 601
  Sumber : Disperindagkop Kota Pekalongan, 2011

3.2 Sampel Penelitian

Sampel menurut Arikunto (2006:131) merupakan sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Sedangkan definisi sampel menurut Sugiyono (2007:62),  

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 
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Apabila populasi besar dan peneliti tidak mampu mempelajari semua, 

maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa 

yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk 

populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representatif atau mewakili (Sugiyono, 2007:62).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling (sampel bertujuan), dimana cara pengambilan subjek buka 

didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan 

tertentu, untuk itu ditetapkan beberapa sampel berdasarkan pada kriteria tertentu 

(Arikunto, 2006:139). Ciri atau kriteria yang akan diambil yaitu UKM batik yang 

memiliki jumlah karyawan minimal 20 orang, hal ini berkaitan dengan nilai 

perusahaan yang ditandai dengan adanya perluasan lapangan kerja. Karena 

populasi dalam penelitian ini diketahui, maka jumlah sampel yang ditetapkan 

menggunakan rumus Slovin (Umar, 2002:146) sebagai berikut :

n =   
dimana :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang masih dapat ditolerir 

Kesalahan maksimal yang bisa ditoleransi dalam penelitian ini ditetapkan 

5%, agar sampel yang diambil bisa lebih mewakili populasi yang ada. 

Berdasarkan kesalahan maksimal yang bisa ditoleransi untuk pengambilan sampel 
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antara 5% - 15% (Sugiyono, 2007:57). Adapun untuk perhitungan sampel 

berdasarkan pada kriteria tertentu ditemukan populasi sejumlah 148 UKM dari 

601 UKM batik yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penelitian. Maka 

berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh :

N =   ( , )= 108

Berdasarkan perhitungan diatas, maka sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 108 responden yang berasal dari pengusaha batik kota Pekalongan.

Jumlah pengusaha batik untuk setiap kecamatan di Kota Pekalongan berbeda-beda 

jumlahnya, maka teknik pengambilan sampelnya juga harus disesuaikan dengan 

proporsi jumlah pengusaha batik di setiap kecamatan di Kota Pekalongan agar 

sampel dapat representatif. Berikut ini adalah pembagian sampel untuk beberapa 

kecamatan di Kota pekalongan.

Tabel 3.2 : Jumlah Sampel Pengusaha Batik di Kota Pekalongan

No Kecamatan Jumlah Perhitungan Sampel

1 Pekalongan Barat 245
245601  x 108 = 44 44

2 Pekalongan Selatan 180
180601  x 108 = 32 32

3 Pekalongan Timur 106
106601  x 108 = 19 19

4 Pekalongan Utara 70
70601  x 108 = 13 13

Jumlah total 601 108

  Sumber : Disperindagkop Kota Pekalongan, 2011

Adapun pelaksanaan penelitian terhadap masing-masing UKM dapat 

dilihat pada gambar sebagai berikut :
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Gambar 3.1. Rincian Penelitian Terhadap UKM Batik Kota Pekalongan

3.3 Variabel penelitian

Pengertian variabel penelitian menurut Sugiyono (2007:2) adalah sesuatu 

hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Menurut Hatch dan Farhady dalam Sugiyono (2007:3), secara 

teoritis variabel sendiri dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek 

yang mempunyai variasi satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan 

objek yang lain. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu :

1. Nilai Perusahaan (Y)

Nilai perusahaan yaitu gambaran seberapa baik atau buruk manajemen 

mengelola kekayaannya atau semua sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan (Rahayu, 2010:13). Indikator dari nilai perusahaan antara lain 

Sampel
108 UKM batik

Minggu 
keempat 

bulan 
Maret 

30 UKM 
batik

Minggu 
pertama 
bulan 
April

10 UKM 
batik

Minggu 
kedua
bulan 
April

33 UKM 
batik

Minggu 
keempat

bulan 
Juni

21 UKM 
batik

Minggu 
ketiga
bulan 
Juni

14 UKM 
batik
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pertumbuhan penjualan, laba, jumlah pelanggan baru, jumlah pelanggan 

tetap, jumlah produk baru dan jumlah karyawan.

2. Corporate Social Responsibility (X) 

Corporate Social Responsibility dapat dikatakan sebagai cara perusahaan 

mengatur proses produksi yang berdampak positif pada komunitas 

(Mangoting, 2007:36). Indikator dari Corporate Social Responsibility antara 

lain adalah biaya lingkungan, biaya komunitas, biaya kesejahteraan karyawan

(Titisari, 2009).

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Data kuantitatif ini berupa jumlah laba, penjualan, biaya sosial, jumlah karyawan, 

jumlah pelanggan tetap dan baru dan jumlah macam produk dari UKM batik itu 

sendiri  yang dinotasikan dengan angka-angka.

3.4.2 Sumber data

1. Data Primer

Sumber data pertama dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu 

data yang diambil dari sumber pertama (Umar, 2002:130). Data 

diambil dari pemiliki usaha batik di Kota Pekalongan.
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2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain 

(Umar, 2002:130). Data ini berupa data jumlah jumlah UKM batik 

yang ada di Kota Pekalongan yang diambil dari Dinas Perindustrian 

Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan metode yang 

digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Metode yang 

digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Metode wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey 

yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Teknik 

wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan 

dengan responden terutama untuk responden yang tidak dapat membaca-

menulis atau jenis pertanyaan yang memerlukan penjelasan dari pewawancara 

atau memerlukan penerjemahan (Indriantoro dan Bambang , 1999:152). 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan oleh peneliti dengan cara 

komunikasi secara langsung (tatap muka) terhadap responden. Agar 

komunikasi lebih terarah dan diperoleh data sesuai yang diharapkan, maka 

peneliti membuat daftar pertanyaan/questioner. Berdasarkan daftar 

pertanyaan/questioner yang telah dibuat, peneliti mengajukan pertanyaan 



69

secara lisan dan responden menjawab pertanyaannlangsung secara lisan. Hasil 

wawancara selanjutnya dicatat oleh peneliti sebagai data penelitian.

2. Metode Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006:158) metode dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 

jurnal, surat kabar, majalah dan sebagainya. Metode dokumentasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang jumlah UKM batik yanag 

ada di Kota Pekalongan.

3. Metode Angket (Kuesioner)

Merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, 

atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2002:151). kuesioner yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kuesioner terbuka dan tertutup karena peneliti 

menyajikan kuesioner yang di dalamnya terdapat beberapa pertanyaan yang 

memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab dengan 

kalimatnya sendiri, dan juga ada beberapa pertanyaan yang memiliki pilihan 

jawaban sehingga responden tinggal memilih jawaban yang sesuai.

3.6 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu 
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mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2006:168).

Pada penelitian ini, instrumen digunakan untuk mengukur efektivitas suatu 

program CSR pada suatu UKM batik, sehingga validitasnya menggunakan 

validitas isi (content validity) dimana pengujian dapat dilakukan dengan 

membandingkan antara isi instrumen dengan isi suatu konsep atau variabel yang 

hendak diukur (Sugiyono, 2007:353).  Dalam content validity ini pengujian 

validitas dilakukan melalui analisis rasional untuk melihat sejauhmana isi suatu 

kuesioner dapat mencerminkan ciri atribut yang hendak diukur, sehingga suatu 

kuesioner tidak hanya tidak hanya menunjukkan isi secara komprehensif akan 

tetapi harus pula memuat isi yang relevan dan tidak keluar dari batasan tujuan 

ukur (Azwar, 2001:45).

Azwar (2001:45-55) juga menambahkan bahwa validitas isi tergantung 

pada penilaian subjektif individual sehingga estimasi validitas ini tidak 

melibatkan perhitungan statistik apapun melainkan hanya analisis rasional, oleh 

karena itu tidak diharapkan setiap orang akan sama sependapat mengenai 

sejauhmana validitas isi suatu tes telah tercapai.

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Analisis Kuantitatif

Penelitian ini menggunakan angka-angka, mulai dari pengumpulan data, 

penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya, selain data yang 

berupa angka, dalam penelitian kuantitatif juga ada data berupa informasi 
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kualitatif (Arikunto, 2006:12). Selain alasan sebelumnya, pada penelitian 

kuantitatif terdapat hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini.

3.7.2 Deskriptif Persentase

Analisis deskriptif persentase digunakan untuk mendeskripsikan data yang 

ada pada penelitian ini yang terdiri dari implementasi CSR (X), dan nilai 

perusahaan (Y). Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik 

analisis ini yaitu :

a. Membuat tabel distribusi jawaban angket X dan Y.

b. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah

ditetapkan.

c. Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap responden.

d. Memasukkan skor tersebut ke dalam rumus sebagai berikut :

DP = x 100 %

Keterangan :

DP :  Deskriptif Persentase (%)

n  :  Jumlah nilai yang diperoleh

N :  Jumlah nilai ideal

(Rahman dan Muhsin, 2004:35) 
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3.8 Uji Hipotesis

3.8.1 Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji t pada dasarnya seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara 

individual dalam menerangkan variasi terikat. Pengujian ini bertujuan untuk 

menguji variabel corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan.

Hipotesis yang digunakan dlaam pengujian ini adalah :

Ho : variabel bebas (corporate social responsibility) tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat (nilai perusahaan).

Ha : variabel bebas (corporate social responsibility) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat (nilai perusahaan).

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2005) adalah dengan menggunakan 

angka probablitas signifikansi, yaitu :

a. Apabila angka probabilitas signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak.

b. Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima.

3.8.2 Regresi Linier Sederhana

Regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun 

kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Adapun 

persamaan umum regresi linier sederhana adalah (Sugiyono, 2007:261) :
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Y = a + bX
Dimana :

Y = nilai perusahaan

a = konstanta dari persamaan regresi, harga Y ketika harga X=0

b = koefisien regresi dari variabel Corporate Social Responsibility (X)

X = Corporate Social Responsibility

3.8.3 Koefisien determinasi 

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila 

koefisien determinasi r = 0, berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh 

sama sekali (= 0%) terhadap variabel tidak bebas. Sebaliknya, jika koefisien 

determinasi r = 1, berarti variabel terikat 100% dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Karena itu letak r berada dalam selang (interval) antara 0 dan 1, secara aljabar 

dinyatakan 0 ≤ r ≤ 1.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Batik Pekalongan

Batik Pekalongan sudah ada sejak sekitar tahun 1800. Namun, 

perkembangan secara signifikan baru terjadi setelah Perang Diponegoro atau juga 

disebut Perang Jawa (1825-1830) di kerajaan Mataram. Perjumpaan masyarakat 

Pekalongan dengan bangsa Cina, Belanda, Arab, India, Melayu, dan Jepang pada 

masa lampau telah mewarnai kasanah perbatikan di Pekalongan, baik motif 

maupun tata warnanya. Perkembangan budaya teknik cetak motif tutup celup 

dengan menggunakan malam (lilin) di atas kain, memang tidak lepas dari 

pengaruh negara-negara tersebut. 

Sebagaimana telah kita ketahui, Pekalongan dikenal sebagai Kota Batik

mempunyai potensi besar dalam kegiatan pembatikan dan telah berkembang 

begitu pesat, baik dalam skala kecil maupun besar. Hasil produksi batik 

Pekalongan juga menjadi salah satu penopang perekonomian Kota Pekalongan. 

Corak dan warna yang khas dari produk Batik Pekalongan telah menjadikan 

kerajinan Batik Pekalongan semakin dikenal. Industri ini memberikan sumbangan 

yang besar terhadap kemajuan perekonomian di Pekalongan dengan mayoritas 

dari home industri yang hampir semua produsennya masih memakai cara 

tradisional dalam proses pembuatan batik.
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Kemajuan dalam industri batik di Kota Pekalongan membawa pengaruh 

yang buruk bagi lingkungan, terutama pencemaran sungai akibat limbah dari 

proses produksi. Namun, para pemilik UKM sudah mengantisipasi hal tersebut 

melalui kerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk pembangunan IPAL 

(Instalasi Pengolah Air Limbah) meskipun jumlahnya hanya bisa menampung   

400 m3 dari 700 m3 per harinya dan sisanya dibuang ke sungai. biaya 

pemeliharaan IPAL itu sendiri ditanggung bersama-sama oleh para pemilik UKM 

batik. Selain itu kegiatan lain yang dilakukan oleh UKM batik di Kota Pekalongan 

adalah senantiasa memberikan perhatian kepada karyawan melalaui pemberian 

bonus dan liburan setiap menjelang bulan puasa dan masyarakat sekitar melalui 

donasi kepada yayasan sosial serta memlakukan kegiatan  kemasyarakatan 

bersama warga sekitar.

4.1.2 Deskriptif Responden Penelitian

4.1.2.1 Deskripsi Status Perusahaan UKM Batik di Kota Pekalongan

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari penyebaran kuesioner 

maka diperoleh data tentang status perusahaan dalam penelitian ini, diperoleh data 

bahwa semua UKM batik Pekalongan yang menjadi sampel penelitian berstatus 

perusahaan perseorangan.

4.1.2.2 Deskripsi Lama Usaha UKM Batik di Kota Pekalongan

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari penyebaran kuesioner

maka diperoleh data tentang lamanya usaha dari sampel UKM batik dalam 
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penelitian ini, diperoleh lama usaha terendah 2 tahun dan tertinggi 41 tahun. 

Adapun perhitungan lama usaha UKM batik di Kota Pekalongan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Distribusi Lama Usaha UKM batik di Kota Pekalongan

No Usia UKM Batik Frekuensi Persentase

1 2 – 9 22 20,4%

2 10 -17 37 34,3%

3 18 – 25 27 25,0%

4 26 – 33 18 16,7%

5 34 – 41 4 3,7%

Total 108 100%
Sumber:  Data penelitian diolah, 2011

Berdasarkan tabel  di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Usia UKM 

batik dalam penelitian ini memiliki tingkatan lama usaha antara 10 - 17 tahun 

yaitu sebanyak 37 UKM sedangkan yang paling kecil memiliki tingkat lama usaha 

antara 34 - 41 tahun sebanyak 4 UKM batik.

4.1.2.3 Deskripsi Jumlah Karyawan UKM Batik di Kota Pekalongan

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari penyebaran kuesioner

maka diperoleh data tentang jumlah karyawan dari sampel UKM batik dalam 

penelitian ini, diperoleh jumlah karyawan paling sedikit sebanyak 20 orang dan 

tertinggi 196 orang, dengan interval kelas maka diperoleh data seperti disajikan 

pada tabel berikut : 
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Tabel 4.2 Distribusi Jumlah Karyawan UKM batik di Kota Pekalongan

No Jumlah Karyawan Frekuensi Persentase

1 20 – 55 95 88,0%

2 56 – 91 9 8,3%

3 92 – 127 3 2,8%

4 128 – 163 0 0%

5 164 – 199 1 0,9%

Total 108 100%
Sumber:  Data penelitian diolah, 2011

Berdasarkan tabel  di atas menunjukkan bahwa sebagian besar jumlah 

karyawan UKM batik dalam penelitian ini memiliki tingkatan karyawan antara    

20 - 55 karyawan yaitu sebanyak 95 UKM sedangkan yang paling kecil memiliki 

jumlah karyawan antara 164 - 199 karyawan sebanyak 1 UKM batik.

4.1.2.4 Deskripsi Modal Awal UKM Batik di Kota Pekalongan

Berdasarkan data penelitian maka diperoleh data tentang modal awal dari 

sampel UKM batik dalam penelitian ini, diperoleh data modal awal untuk 

mendirikan usaha yaitu paling sedikit Rp 50.000 dan tertinggi Rp 400.000.000, 

dengan interval kelas maka diperoleh data seperti disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 4.3 Distribusi Modal Awal UKM batik di Kota Pekalongan

No Modal Awal Frekuensi Persentase

1 Rp 50.000 – Rp 80.039.999 65 60,2%

2 Rp 80.040.000 – Rp 160.029.999 24 22,2%

3 Rp 160.030.000 – Rp 240.019.999 8 7,4%

4 Rp 240.020.000 – Rp 320.009.999 8 7,4%

5 Rp 320.010.000 – Rp 399.999.999 3 2,8%

Total 108 100%
Sumber:  Data penelitian diolah, 2011
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Berdasarkan tabel  di atas menunjukkan bahwa sebagian besar modal awal 

untuk mendirikan usaha bagi UKM batik dalam penelitian ini memiliki tingkatan 

modal antara  Rp 50.000 – Rp 80.039.999 yaitu sebanyak 65 UKM sedangkan 

yang paling kecil memiliki tingkatan modal awal antara Rp 320.010.000 –         

Rp 399.999.999 yaitu sebanyak 3 UKM batik. Modal awal sebesar Rp 50.000 

tersebut diperoleh karena ada beberapa dari UKM batik di Kota Pekalongan 

memulai usaha sejak tahun 1980-an, dimana nilai mata uang rupiah Indonesia saat 

itu masih tinggi.

4.1.2.5 Deskripsi Modal Saat Ini UKM Batik di Kota Pekalongan

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari penyebaran kuesioner 

maka diperoleh data tentang modal saat ini dari sampel UKM batik dalam 

penelitian ini, diperoleh data modal saat ini yaitu paling sedikit Rp 30.000.000 

dan tertinggi Rp 325.000.000, dengan interval kelas maka diperoleh data seperti 

disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 4.4 Distribusi Modal Saat Ini UKM batik di Kota Pekalongan

No Modal Saat Ini Frekuensi Persentase

1 Rp 30.000.000 – Rp 88.999.999 43 39,8%

2 Rp 89.000.000 – Rp 147.999.999 46 42,6%

3 Rp 148.000.000 – Rp 206.999.999 11 10,2%

4 Rp 207.000.000 – Rp 265.999.999 6 5,6%

5 Rp 266.000.000 – Rp 324.999.999 2 1,9%

Total 108 100%
Sumber:  Data penelitian diolah, 2011

Berdasarkan tabel  di atas menunjukkan bahwa sebagian besar modal saat 

ini bagi UKM batik dalam penelitian ini memiliki tingkatan modal antara           
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Rp 89.000.000 – Rp 147.999.999 yaitu sebanyak 46 UKM sedangkan yang paling 

kecil memiliki tingkatan modal antara Rp 266.000.000 – Rp 324.999.999 yaitu 

hanya 2 UKM batik saja.

Adanya data tentang modal saat ini tidak terlepas dari pertumbuhan modal 

dimulai dari modal awal untuk memulai usaha batik sampai modal saat ini yang 

digunakan untuk biaya produksi pada masa sekarang. Pertumbuhan modal paling 

sedikit sebesar -62% sedangkan paling besar yaitu 87%. Pertumbuhan modal 

tersebut dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.5 Pertumbuhan Modal Pada UKM Batik di Kota Pekalongan

No Pertumbuhan Modal Frekuensi Persentase

1 -62% - -33% 4 3,7%

2 -32% - -3% 19 17,6%

3 -2% - 27% 48 44,4%

4 28% - 57% 26 24,1%

5 58% – 87% 11 10,2%

Total 108 100%
Sumber:  Data penelitian diolah, 2011

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

pertumbuhan modal bagi UKM batik dalam penelitian ini memiliki tingkatan 

modal antara -2% - 27% yaitu sebanyak 48 UKM sedangkan pertumbuhan modal

yang paling besar antara 58% – 87% yaitu sebanyak 11 UKM batik saja.

Pertumbuhan modal yang terjadi pada UKM batik di Kota Pekalongan ini 

disebabkan oleh beberapa hal. Penyebab pertumbuhan modal antara lain karena 

ada beberapa dari UKM batik yang menambah modalnya melalui kredit melalui 

lembaga keuangan, nilai mata uang rupiah dari tahun ketahun mengalami 

kenaikan, selain itu karena modal awal untuk mendirikan usaha batik lebih besar 
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nilainya jika dibandingkan dengan modal saat ini hal ini terjadi akibat dari saat 

pertama kali memulai usaha semua pembelian peralatan dan perlengkapan usaha 

dimulai dari awal, sehingga membutuhkan modal yang lebih besar.

4.1.2.6 Deskripsi Laba UKM Batik di Kota Pekalongan

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari penyebaran kuesioner 

maka diperoleh data tentang laba per tahun dari sampel UKM batik dalam 

penelitian ini, diperoleh data laba per tahun yaitu paling sedikit Rp 9.000.000 dan 

tertinggi Rp 134.050.000, dengan interval kelas maka diperoleh data seperti 

disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 4.6 Distribusi Laba per tahun UKM batik di Kota Pekalongan

No Laba Per Tahun Frekuensi Persentase

1 Rp 9.000.000 – Rp 34.009.999 50 46,3%

2 Rp 34.010.000 – Rp 59.019.999 44 40,7%

3 Rp 59.020.000 – Rp 84.029.999 11 10,2%

4 Rp 84.030.000 – Rp 109.039.999 2 1,9%

5 Rp 109.040.000 – Rp 134.049.999 1 0,9%

Total 108 100%
Sumber:  Data penelitian diolah, 2011

Berdasarkan tabel  di atas menunjukkan bahwa sebagian besar laba setiap 

tahun untuk UKM batik dalam penelitian ini memiliki tingkatan laba antara           

Rp 9.000.000 – Rp 34.009.999 yaitu sebanyak 50 UKM sedangkan yang paling 

kecil memiliki tingkatan modal antara Rp 109.040.000 – Rp 134.049.999 yaitu 

hanya 1 UKM batik saja.
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4.1.3 Deskriptif Corporate Social Responsibility (CSR)

Pada deskripsi penelitian ini memuat tentang implementasi dari kegiatan 

Corporate Social Responsibility yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu kegiatan yang 

berkaitan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan, karyawan dan komunitas 

masyarakat. 

4.1.3.1 Deskriptif Corporate Social Responsibility yang Berkaitan dengan 

Lingkungan

Dalam melaksanakan kegiatan CSR terkait dengan lingkungan, setiap 

UKM menyediakan anggaran yang proporsinya diambil dari laba yang diperoleh 

oleh UKM batik itu sendiri. Adapun porsi laba untuk CSR lingkungan dapat kita 

lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.7 % Porsi Laba yang Dianggarkan untuk CSR Lingkungan

No Porsi CSR Frekuensi Persentase

1 0,5% - 0,9% 24 22,2%

2 1% - 1,4% 46 42,6%

3 1,5% - 1,9% 14 13,0%

4 2% - 2,4% 18 16,7%

5 2,5% - 3% 6 5,6%

Total 108 100%
Sumber:  Data penelitian diolah, 2011

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa porsi laba yang 

dianggarkan untuk CSR terkait dengan lingkungan paling sedikit hanya sebesar 

0,5% dan paling tinggi sejumlah 3%. Sebagian besar UKM batik menganggarkan 

porsi laba untuk CSR berkaitan dengan lingkungan sebanyak 1% - 1,4%, dimana 

UKM batik yang menganggarkan jumlah tersebut sebanyak 46 UKM atau setara 

dengan 42,6%, sedangkan UKM batik yang menganggarkan porsi laba senilai 
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2,5% - 3% hanya 6 UKM batik atau setara dengan 5,6%. Hal ini berarti bahwa 

sebagian besar pemilik UKM batik di Kota Pekalongan masih banyak yang belum 

tertarik untuk menganggarkan sebagian dari labanya untuk menjaga lingkungan, 

sehingga hanya sedikit jumlah UKM batik yang menanggarkan sebagian labanya 

secara besar untuk kegiatan CSR terkait dengan lingkungan.

Adanya porsi laba yang disediakan untuk kegiatan CSR lingkungan dapat 

diperoleh data tentang besarnya biaya dari UKM batik yang dikeluarkan untuk 

membiayai kegiatan ini. Adapun data tentang biaya tersebut disajikan pada tabel 

sebagai berikut :

Tabel 4.8 Biaya untuk CSR Lingkungan

No Biaya CSR Frekuensi Persentase

1 Rp 75.000 – Rp 347.999 41 38,0%

2 Rp 348.000 – Rp 620.999 36 33,3%

3 Rp 621.000 – Rp 893.999 20 18,5%

4 Rp 894.000 – Rp 1.166.999 7 6,5%

5 Rp 1.167.000 – Rp 1.439.999 4 3,7%

Total 108 100%
Sumber:  Data penelitian diolah, 2011

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa biaya untuk CSR terkait 

dengan lingkungan paling sedikit yaitu Rp 75.000 dan paling tinggi Rp 1.440.000.

Sebagian besar UKM mengeluarkan biaya untuk CSR berkaitan dengan 

lingkungan antara Rp 75.000 – Rp 347.999 dimana UKM batik yang 

menganggarkan jumlah tersebut sebanyak 41 UKM atau setara dengan 38,0%, 

sedangkan UKM batik yang menganggarkan biaya antara Rp 1.167.000 – Rp 

1.439.999 hanya 4 UKM batik atau setara dengan 3,7%. Hal ini berarti bahwa 

rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh UKM batik untuk kegiatan CSR yang 
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berkaitan dengan lingkungan masih sangat sedikit. Adapun untuk frekuensi 

pelaksanaan CSR lingkungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.9 Frekuensi Pelaksanaan CSR Lingkungan

No Frekuensi CSR Frekuensi Persentase

1 tidak tentu 48 44,4%

2 satu tahun sekali 43 39,8%

3 lebih dari sekali dalam setahun 16 14,8%

4 tiap persemester 1 0,9%

5 Satu bulan sekali 0 0%

Total 108 100%
Sumber:  Data penelitian diolah, 2011

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa frekuensi pelaksanaan CSR 

untuk lingkungan sebagian besar dilaksanakan oleh pemilik UKM batik di Kota 

Pekalongan dengan kurun waktu pelaksanaan tidak tentu yaitu sebanyak 48 UKM 

batik atau setara dengan 44,4% sedangkan UKM batik yang paling sering 

melaksanakan aktivitas CSR lingkungan dalam kurun waktu tiap satu semester 

sekali hanya ada 1 UKM batik atau setara dengan 0,9%.  Hal ini berarti UKM 

batik di Kota Pekalongan yang paling aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan 

hanya ada 1 UKM, sehingga dapat disimpulkan bahwa UKM batik di Kota 

Pekalongan yang aktif dalam CSR lingkungan masih sangat minim sekali.

4.1.3.2 Deskriptif Corporate Social Responsibility yang Berkaitan dengan 

Karyawan

Dalam melaksanakan kegiatan CSR terkait dengan karyawan, setiap UKM 

menyediakan anggaran yang proporsinya diambil dari laba yang diperoleh oleh 

UKM batik itu sendiri. Adapun porsi laba untuk CSR lingkungan dapat kita lihat 

pada tabel sebagai berikut:
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Tabel 4.10 % Porsi Laba yang Dianggarkan untuk CSR Karyawan

No Porsi CSR Frekuensi Persentase

1 2% - 5% 63 58,3%

2 6% - 9% 21 19,4%

3 10% - 13% 16 14,8%

4 14% - 17% 7 6,5%

5 18% - 21% 1 0,9%

Total 108 100%
Sumber:  Data penelitian diolah, 2011

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa porsi laba yang 

dianggarkan untuk CSR terkait dengan karyawan paling sedikit hanya sebesar 2% 

dan paling tinggi sejumlah 21%. Sebagian besar UKM batik  menganggarkan 

porsi laba untuk CSR berkaitan dengan karyawan sebanyak 2% - 5%, dimana 

UKM batik yang menganggarkan jumlah tersebut sebanyak 63 UKM atau setara 

dengan 58,3%, sedangkan UKM batik yang menganggarkan porsi laba yang tinggi 

yaitu senilai 18% - 21% hanya 1 UKM batik atau setara dengan 0,9%. Hal ini 

berarti bahwa sebagian besar pemilik UKM batik di Kota Pekalongan masih 

banyak yang belum banyak yang mau menganggarkan sebagian dari labanya 

untuk kesejahteraan karyawan, sehingga hanya sedikit jumlah UKM batik yang 

menanggarkan sebagian labanya secara besar untuk kegiatan CSR terkait dengan 

karyawan.

Adanya porsi laba yang disediakan untuk kegiatan CSR karyawan dapat 

diperoleh data tentang besarnya biaya dari UKM batik yang dikeluarkan untuk 

membiayai kegiatan ini. Adapun data tentang biaya tersebut disajikan pada tabel 

sebagai berikut :
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Tabel 4.11 Biaya untuk CSR Karyawan

No Biaya CSR Frekuensi Persentase

1 Rp 1.000.000 – Rp 4.821.499 102 94,4%

2 Rp 4.821.500 – Rp 8.642.999 3 2,8%

3 Rp 8.643.000 - Rp12.464.499 2 1,9%

4 Rp 12.464.500 - Rp16.285.999 0 0%

5 Rp 16.286.000 – Rp 20.107.499 1 0.9%

Total 108 100%
Sumber:  Data penelitian diolah, 2011

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa biaya untuk CSR terkait 

dengan karyawan paling sedikit yaitu Rp 1.000.000 dan paling tinggi                   

Rp 20.107.500. Sebagian besar UKM mengeluarkan biaya untuk CSR berkaitan 

dengan karyawan antara Rp 1.000.000 – Rp 4.821.499 dimana UKM batik yang 

menganggarkan jumlah tersebut sebanyak 102 UKM atau setara dengan 94,4%, 

sedangkan UKM batik yang menganggarkan biaya yang paling banyak yaitu 

antara Rp 16.286.000 – Rp 20.107.499 hanya 1 UKM batik atau setara dengan 

0,9%. Hal ini berarti bahwa rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh UKM batik 

untuk kegiatan CSR yang berkaitan dengan karyawan masih sangat rendah.

Adapun untuk melihat frekuensi pelaksanaan CSR karyawan dapat kita lihat pada 

tabel sebagai berikut :



86

Tabel 4.12 Frekuensi Pelaksanaan CSR Karyawan 

No Frekuensi CSR Frekuensi Persentase

1 tidak tentu 5 4,6%

2 satu tahun sekali 79 73,1%

3 lebih dari sekali dalam setahun 20 18,5%

4 tiap per semester 4 3,7%

5 Satu bulan sekali 0 0%

Total 108 100%
Sumber:  Data penelitian diolah, 2011

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa frekuensi pelaksanaan CSR 

untuk karyawan sebagian besar dilaksanakan oleh pemilik UKM batik di Kota 

Pekalongan dengan kurun waktu pelaksanaan satu tahun sekali yaitu sebanyak 79

UKM batik atau setara dengan 73,1% sedangkan UKM batik yang melaksanakan 

aktivitas CSR karyawan dalam kurun waktu tiap per semester ada 4 UKM batik 

atau setara dengan 3,7%.  Hal ini berarti rata-rata pemilik UKM batik di Kota 

Pekalongan melaksanakan kegiatan CSR terhadap karyawan hanya satu tahun 

sekali.

4.1.3.3 Deskriptif Corporate Social Responsibility yang Berkaitan dengan 

Komunitas Masyarakat

Dalam melaksanakan kegiatan CSR terkait dengan komunitas masyarakat, 

setiap UKM menyediakan anggaran yang proporsinya diambil dari laba yang 

diperoleh oleh UKM batik itu sendiri. Adapun porsi laba untuk CSR lingkungan 

dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut.
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Tabel 4.13 % Porsi Laba yang Dianggarkan untuk CSR Komunitas Masyarakat

No Porsi CSR Frekuensi Persentase

1 1% 49 45,4%

2 2% 46 42,6%

3 3% 10 9,3%

4 4% 1 0,9%

5 5% 2 1,9%

Total 108 100%
Sumber:  Data penelitian diolah, 2011

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa porsi laba yang 

dianggarkan untuk CSR terkait dengan komunitas masyarakat paling sedikit 

hanya sebesar 1% dan paling tinggi sejumlah 5%. Sebagian besar UKM batik  

menganggarkan porsi laba untuk CSR berkaitan dengan karyawan sebanyak 1%, 

dimana UKM batik yang menganggarkan jumlah tersebut sebanyak 49 UKM atau 

setara dengan 45,4%, sedangkan UKM batik yang menganggarkan porsi laba yang 

tinggi yaitu senilai 5% hanya 2 UKM batik atau setara dengan 1,9%. Hal ini 

berarti bahwa sebagian besar pemilik UKM batik di Kota Pekalongan masih 

banyak yang belum banyak yang mau menganggarkan sebagian dari labanya 

untuk masyarakat sekitar, sehingga hanya sedikit jumlah UKM batik yang 

menanggarkan sebagian labanya secara besar untuk kegiatan CSR terkait dengan 

sosial kemasyarakatan.

Adanya porsi laba yang disediakan untuk kegiatan CSR komunitas 

masyarakat dapat diperoleh data tentang besarnya biaya dari UKM batik yang 

dikeluarkan untuk membiayai kegiatan ini. Adapun data tentang biaya tersebut 

disajikan pada tabel sebagai berikut :
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Tabel 4.14 Biaya untuk CSR Komunitas Masyarakat

No Biaya CSR Frekuensi Persentase

1 Rp 150.000 – Rp 789.999 85 78,7%

2 Rp 790.000 – Rp 1.429.999 18 16,7%

3 Rp 1.430.000 – Rp 2.069.999 3 2,8%

4 Rp 2.070.000 – Rp 2.709.999 1 0,9%

5 Rp 2.710.000 – Rp 3.349.999 1 0,9%

Total 108 100%
Sumber:  Data penelitian diolah, 2011

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa biaya untuk CSR terkait 

dengan komunitas masyarakat paling sedikit yaitu Rp 150.000 dan paling tinggi                

Rp 3.350.000 Sebagian besar UKM mengeluarkan biaya untuk CSR berkaitan 

dengan komunitas masyarakat antara Rp 150.000 – Rp 789.999 dimana UKM 

batik yang menganggarkan jumlah tersebut sebanyak 85 UKM atau setara dengan 

78,7%, sedangkan UKM batik yang menganggarkan biaya yang paling banyak 

yaitu  antara Rp 2.710.000 – Rp 3.349.999 hanya 1 UKM batik atau setara dengan 

0,9%%. Hal ini berarti bahwa rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh UKM batik 

untuk kegiatan CSR yang berkaitan dengan komunitas masyarakat masih sangat 

rendah. Adapun untuk frekuensi pelaksanaan kegiatan CSR yang berkaitan 

dengan komunitas masyarakat dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut :



89

Tabel 4.15 Frekuensi untuk CSR Komunitas Masyarakat 

No Frekuensi CSR Frekuensi Persentase

1 tidak tentu 7 6,5%

2 satu tahun sekali 44 40,7%

3 lebih dari sekali dalam setahun 57 52,8%

4 tiap per semester 0 0%

5 Satu bulan sekali 0 0%

Total 108 100%
Sumber:  Data penelitian diolah, 2011

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa frekuensi pelaksanaan CSR 

untuk komunitas masyarakat sebagian besar dilaksanakan oleh pemilik UKM 

batik di Kota Pekalongan dengan kurun waktu pelaksanaan lebih dari sekali dalam 

setahun yaitu sebanyak 57 UKM batik atau setara dengan 52,8% sedangkan UKM 

batik yang melaksanakan aktivitas CSR karyawan dalam kurun waktu yang tidak 

tentu ada 7 UKM batik atau setara dengan 6,5%.  Hal ini berarti rata-rata pemilik 

UKM batik di Kota Pekalongan melaksanakan kegiatan CSR terhadap komunitas 

masyarakat lebih dari sekali dalam setahun.

4.1.4 Deskriptif Nilai Perusahaan

4.1.4.1 Deskriptif Nilai Perusahaan Dilihat dari Indikator Omset Penjualan

Adanya kegiatan Corporate Social Responsibility terhadap lingkungan, 

karyawan, dan komunitas masyarakat baik secara langsung maupun tidak 

langsung memberikan dampak baik secara positif ataupun negatif terhadap 

perkembangan nilai perusahaan. Salah satu indikator nilai perusahaan adalah 

dilihat dari omset penjualan dari UKM batik tersebut. Apakah pada 108 UKM 

batik tersebut mengalami kenaikan atau penurunan omset penjualan. Adapun 
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untuk melihat seberapa besar persen kenaikan atau penurunan omset penjualan 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.16 % Kenaikan Omset Penjualan

No Omset Penjualan Frekuensi Persentase

1 0% 29 26,9%

2 1% - 4% 37 34,3%

3 5% - 8% 25 23,1%

4 9% - 12% 9 8,3%

5 13% - 16% 6 5,6%

6 17% - 20% 2 1,9%

Total 108 100%
Sumber:  Data penelitian diolah, 2011

Berdasarkan tabel di atas, bisa dilihat bahwa adanya kegiatan CSR yang 

telah dilakukan oleh UKM batik di Kota Pekalongan membawa dampak yang 

positif terhadap kenaikan omset penjualan. meskipun kenaikannya tidak terlalu 

besar akan tetapi kenaikan ini dirasakan oleh 73,1% atau setara dengan 79 UKM 

dari 108 sampel UKM batik, sedangkan sebanyak 29 UKM tidak mengalami 

kenaikan omset penjualan. Kenaikan omset penjualan yang paling banyak dialami 

oleh pemilik UKM batik yaitu antara 1% - 4% sebanyak 34,3% UKM batik. 

Sedangkan kenaikan tertinggi yaitu antara 17% - 20% hanya dialami pada 2 UKM 

batik saja atau setara dengan 1,9%.

Adapun penurunan omset penjualan dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut :
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Tabel 4.17 % Penurunan Omset Penjualan

No Omset Penjualan Frekuensi Persentase

1 0% 79 73,1%

2 1% - 3% 10 9,3%

3 4% - 6% 8 7,4%

4 7% - 9% 4 3,7%

5 10% - 12% 6 5,6%

6 13% - 15% 1 0,9%

Total 108 100%
Sumber:  Data penelitian diolah, 2011

Berdasarkan tabel di atas, bisa dilihat bahwa adanya kegiatan CSR yang 

telah dilakukan oleh UKM batik di Kota Pekalongan secara umum tidak 

berdampak buruk pada omset penjualan terbukti penurunan ini hanya dirasakan 

oleh 26,9% atau setara dengan 29 UKM dari 108 sampel UKM batik. Penurunan 

omset penjualan yang paling banyak dialami oleh pemilik UKM batik yaitu antara 

1% - 3% sebanyak 9,3% atau setara dengan 10 UKM batik. Sedangkan penurunan 

tertinggi yaitu antara 13% - 15% hanya dialami pada 1 UKM batik saja atau setara 

dengan 0,9%

4.1.4.2 Deskriptif Nilai Perusahaan Dilihat dari Indikator Jumlah Pelanggan

Pelanggan merupakan orang yang menjadi konsumen yang sering 

melakukan pembelian ulang di UKM batik. Jumlah pelanggan ini dari tahun ke 

tahun bisa berkurang atau bisa saja naik jumlahnya. Hal ini bisa saja di latar 

belakangi oleh beberapa faktor. Dengan adanya aktivitas CSR ini diharapkan 

mampu menarik jumlah pelanggan dari tahun ke tahun. Untuk melihat dampak 

adanya kegiatan CSR terkait dengan jumlah pelanggan baru ataupun pelanggan 

yang tetap loyal, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
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Tabel 4.18 Jumlah Pelanggan Baru di UKM Batik Kota Pekalongan

No Pelanggan Baru Frekuensi Persentase

1 0 21 19,4%

2 1 - 3 51 47,2%

3 4 - 6 22 20,4%

4 7 - 9 12 11,1%

5 10 - 12 1 0,9%

6 13 - 15 1 0,9%

Total 108 100%
Sumber:  Data penelitian diolah, 2011

Berdasarkan tabel di atas, bisa dilihat bahwa adanya kegiatan CSR yang 

telah dilakukan oleh UKM batik di Kota Pekalongan membawa dampak yang 

positif terhadap kenaikan jumlah pelanggan baru. meskipun kenaikannya tidak 

terlalu besar akan tetapi kenaikan ini dirasakan oleh 80,6% atau setara dengan 87 

UKM dari 108 sampel UKM batik. Kenaikan jumlah pelanggan baru yang paling 

banyak dialami oleh pemilik UKM batik yaitu antara 1 - 3 sebanyak 47,2% UKM 

batik. Sedangkan kenaikan tertinggi yaitu antara 13-15 hanya dialami pada 1

UKM batik saja atau setara dengan 0,9%.

Tabel 4.19 Jumlah Pelanggan loyal di UKM Batik Kota Pekalongan

No Pelanggan Loyal Frekuensi Persentase

1 4 - 13 37 34,3%

2 14 - 23 42 38,9%

3 24 - 33 25 23,1%

4 34 - 43 3 2,8%

5 44 - 53 1 0,9%

Total 108 100%
Sumber:  Data penelitian diolah, 2011

Berdasarkan tabel di atas, bisa dilihat bahwa jumlah semua sampel UKM 

batik di Kota Pekalongan masih memiliki pelanggan yang loyal. Jumlah 
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pelanggan loyal yang paling sedikit yaitu sebanyak 4 orang dan tertinggi yaitu 

sebanyak 52 orang. Sebagian besar UKM yaitu sejumlah 42 UKM atau setara 

dengan 38,9% batik memiliki pelanggan loyal antara 14 – 23, sedangkan UKM 

batik yang paling banya memiliki jumlah pelanggan loyal, sedangkan yang paling 

kecil memiliki jumlah pelanggan loyal antara 44 – 53 pelanggan sebanyak 1 UKM 

batik.

4.1.4.3 Deskriptif Nilai Perusahaan Dilihat dari Indikator Jumlah Produk

Jumlah produk yang dimiliki oleh sebuah perusahaan merupakan salah 

satu pertanda kemajuan perusahaan itu sendiri. Hal ini sama halnya dengan UKM 

batik yang ada di Kota Pekalongan. Setiap tahun masing-masing UKM batik 

senantiasa membuat produk yang baru untuk menambah variasi produk yang 

sudah ada sebelumnya. Untuk melihat perkembangan jumlah produk baru yang 

dihasilkan oleh UKM batik di Kota Pekalongan, bisa dilihat tabel sebagai berikut :

Tabel 4.20 Jumlah Produk Baru yang Diproduksi UKM batik di Kota Pekalongan

No Produk Baru Frekuensi Persentase

1 0 58 53,7%

2 1 34 31,5%

3 2 14 13,0%

4 3 2 1,9%

Total 108 100%
Sumber:  Data penelitian diolah, 2011

Berdasarkan tabel di atas, bisa dilihat bahwa tidak semua UKM batik di 

Kota Pekalongan membuat produk baru untuk variasi produknya. Sejumlah 53,7% 

dari semua jumlah UKM batik tidak menghasilkan produk yang baru, sedangkan 

total UKM yang membuat produk baru hanya sejumlah 46,3%. Jumlah produk 
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baru yang dihasilkan paling sedikit 1 macam produk dan paling banyak yaitu 3 

macam produk. Jumlah UKM batik yang membuat 1 macam produk baru 

sebanyak 34 UKM atau setara dengan 31,5% sedangkan yang paling kecil 

memiliki 3 jumlah produk baru yaitu sebanyak 2 UKM atau setara dengan 1,9%.

Tabel 4.21 Jumlah Produk Lama yang Diproduksi UKM batik di Kota Pekalongan

No Produk Lama Frekuensi Persentase

1 1 27 25,0%

2 2 34 31,5%

3 3 29 26,9%

4 4 14 13,0%

5 5 4 3,7%

Total 108 100%
Sumber:  Data penelitian diolah, 2011

Berdasarkan tabel sebelumnya, bisa dilihat bahwa UKM batik 

memproduksi paling sedikit 1 jenis produk saja dan paling banyak ada 5 jenis 

produk. sebagian besar UKM batik di Kota Pekalongan memproduksi 2 produk 

yaitu sebanya 34 UKM atau setara dengan 31,5%, sedangkan yang paling kecil 

memiliki 5 jenis produk yaitu sebanyak 4 UKM atau setara dengan 3,7%.

4.1.4.4 Deskriptif Nilai Perusahaan Dilihat dari Indikator Jumlah Karyawan

Salah satu indikator dari nilai perusahaan yaitu seberapa besar suatu 

perusahaan mampu menyerap tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang dimaksud 

dalam penelitian ini yaitu jumlah tenaga kerja baru dan jumlah tenaga kerja lama. 

Untuk melihat jumlah tenaga kerja baru dan lama yang mampu terserap oleh

adanya UKM batik di Kota Pekalongan ini adalah sebagai berikut :



95

Tabel 4.22 Jumlah Tenaga Kerja Baru Pada UKM batik di Kota Pekalongan

No Tenaga Kerja Baru Frekuensi Persentase

1 0 38 35,2%

2 1 - 4 43 39,8%

3 5 - 8 15 13,9%

4 9 - 12 7 6,5%

5 13 - 16 4 3,7%

6 17 - 20 1 0,9%

Total 108 100%
Sumber:  Data penelitian diolah, 2011

Berdasarkan tabel di atas, bisa dilihat bahwa sebagian besar UKM batik di 

Kota Pekalongan mampu menyerap tenaga kerja baru yaitu sejumlah 64,8%, dan 

sejumlah 35,2% UKM batik tidak mampu menyerap tenaga kerja. UKM batik di 

Kota Pekalongan mampu menyerap tenaga kerja baru paling sedikit 1 orang dan 

paling banyak 20 orang. Sebagian besar UKM batik di Kota Pekalongan 

menyerap tenaga kerja baru sebanyak 1 – 4 orang yaitu sebanyak 43 UKM atau 

setara dengan 39,8%, sedangkan yang paling kecil memiliki 17 – 20 tenaga kerja 

baru yaitu sebanyak 1 UKM atau setara dengan 0,9%.

Tabel 4.23 Jumlah Tenaga Kerja lama Pada UKM batik di Kota Pekalongan

No Tenaga Kerja Lama Frekuensi Persentase

1 16 - 48 95 88,0%

2 49 - 81 9 8,3%

3 82 - 114 3 2,8%

4 115 - 147 0 0%

5 148 - 180 1 0,9%

Total 108 100%
Sumber:  Data penelitian diolah, 2011
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Berdasarkan tabel di atas, bisa dilihat bahwa jumlah karyawan lama yang 

dimiliki oleh Ukm batik di Kota Pekalongan paling sedikit berjumlah 16 orang 

dan paling banyak berjumlah 180 orang. Sebagian besar UKM batik di Kota 

Pekalongan memiliki tenaga kerja lama sebanyak 16 - 48 orang yaitu sebanyak 95

UKM atau setara dengan 88,0%, sedangkan yang paling kecil memiliki 148 – 180 

tenaga kerja lama yaitu sebanyak 1 UKM atau setara dengan 0,9%.

4.1.4.5 Deskriptif Nilai Perusahaan Dilihat dari Indikator Laba

Laba merupakan salah satu indikator nilai perusahaan yang dilihat dari 

sudut aspek keuangan. Adanya aktivitas CSR bisa mempengaruhi laba yang 

diperoleh oleh UKM batik di Kota Pekalongan, namun pengaruhnya bersifat 

negatif dimana ketika biaya atau porsi untuk CSR dinaikkan maka laba akan turun 

karena untuk melaksanakan kegiatan CSR, UKM batik menggunakan biaya yang 

diambil dari laba yang diperoleh. Adapun persen (%) penurunan laba untuk UKM 

batik di Kota Pekalongan dapat diketahui pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.24 Persen Penurunan Laba Pada UKM Batik di Kota Pekalongan

No Penurunan laba Frekuensi Persentase

1 5% - 8% 55 50,9%

2 9% - 12% 33 30,6%

3 13% - 16% 12 11,1%

4 17% - 20% 7 6,5%

5 21% - 23% 1 0,9%

Total 108 100%
Sumber:  Data penelitian diolah, 2011

Berdasarkan data tabel di atas bahwa penurunan laba paling sedikit 

sebanyak 5% dan tertinggi 23%, dimana sebagian besar penurunan laba pada 
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UKM batik antara 5% - 8% yaitu sebanyak 55 UKM sedangkan penurunan laba 

yang paling besar hanya terjadi pada 1 UKM batik yaitu antara 21% - 23% .

4.2 Pengujian Hipotesis

Sebagaimana dinyatakan dalam bab II hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah “Corporate Social Responsibility perusahaan berpengaruh 

positif terhadap penciptaan nilai perusahaan pada UKM batik di Kota 

Pekalongan”. Guna pengujian secara statistik maka dirumuskan hipotesis nihil 

(Ho) “Corporate Social Responsibility perusahaan tidak berpengaruh positif 

terhadap penciptaan nilai perusahaan pada UKM batik di Kota Pekalongan”. 

Dalam rangka menguji hipotesis tersubut digunakan analisis regresi linier 

sederhana. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi dengan menggunakan 

program komputasi SPSS for windows relase 16, maka diperoleh persamaan 

regresi: Y = 3,572 + 0,406X
. 

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna 

sebagai berikut:

1. Konstanta a = 3,572

Apabila variabel Coporate Social Responsibility diasumsikan konstan atau 0, 

maka pembentukan nilai perusahaan pada UKM batik di Kota Pekalongan 

sudah ada sebesar 3,572. 

2. Koefisien X = 0,406

Nilai koefisien Corporate Social Responsibility bertanda positif sebesar 

0,406, ini berarti bahwa apabila UKM menambah porsi yang lebih banyak 

untuk kegiatan CSR maka nilai perusahaan akan ikut naik, kecuali pada laba. 
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Karena porsi CSR itu sendiri diambil dari laba, sehingga pada penelitian ini 

untuk variabel nilai perusahaan menggunakan konsep kinerja perusahaan 

yang tidak hanya dilihat dari aspek keuangan saja, akan tetapi juga dilihat dari 

aspek non keuangan seperti jumlah karyawan, penjualan, jumlah pelanggan 

dan jumlah produk.

4.2.1 Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t)

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas Corporate Social 

Responsibility terhadap variabel terikat yaitu nilai perusahaan maka perlu 

dilakukan uji t. pengujian secara parsial dapat dilihat dari uji t, apabila nilai 

signifikansi hitung < 0,05, Ho ditolak yang berarti ada pengaruh yang signifikan. 

Hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.25 Coefficients

Coefficients(a)

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 3.572 1.712 2.086 .039

CSR .406 .078 .450 5.187 .000

a. Dependent Variable: Nilaiperusahaan
Sumber : Data Primer diolah, 2011

Dari tabel di atas, diperoleh hasil uji yang dilihat dari nilai t
hitung  pada 

variabel Corporate Social Responsibility sebesar 5,187 dengan signifikansi hitung

sebesar 0,000. Pada penelitian ini menggunakan signifikansi alpha sebesar 5 % 

atau 0,05. Apabila dilihat dari keterangan tersebut maka signifikansi hitung 

(0,000) < signifikansi alpha (0,05) sehingga Ho ditolak dan H1 diterima yang 
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berarti Corporate Social Responsibility (X) berpengaruh positif terhadap 

penciptaan nilai perusahaan pada UKM batik di Kota Pekalongan (Y). 

4.2.2 Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya kontribusi Corporate Social Responsibility 

dapat diketahui berdasarkan nilai R Square pada tabel Model Summary.

Tabel 4.26 Model Summary

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of 
the Estimate

1 .450a .202 .195 3.50596

a. Predictors: (Constant), CSR
Sumber: data primer diolah, 2011

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien determinasi R Square

sebesar 0,202. Dengan demikian menunjukkan bahwa Corporate Social 

Responsibility perusahaan berpengaruh positif terhadap penciptaan nilai 

perusahaan sebesar 20,2% dan sisanya sebesar 79,8% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diteliti pada penelitian ini.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat diketahui bahwa variabel Corporate 

social Responsibility mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada UKM batik di Kota Pekalongan sebesar 20,2%. Hal tersebut 

dibuktikan dari uji pengaruh yang menggunakan analisis regresi linear sederhana. 

Bentuk pengaruh dari Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan 
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UKM batik di Kota Pekalongan dapat digambarkan dengan persamaan regresi 

yang diperoleh nilai koefisien regresi yang bertanda positif, hal tersebut 

menunjukkan bahwa pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap nilai 

perusahaan adalah pengaruh positif. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa jika 

variabel Corporate Social Responsibility ditingkatkan, maka akan diikuti dengan 

meningkatnya nilai perusahaan pada UKM batik di Kota Pekalongan, kecuali pada 

laba karena anggaran CSR itu sendiri diambil dari laba. Agar nilai perusahaan 

lebih meningkat, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik UKM 

batik di Kota Pekalongan adalah dengan meningkatkan aktivitas yang berkaitan 

dengan CSR.

Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang telah dilakukan 

oleh Zubaidah (2005:11) bahwa aktivitas CSR yang berupa biaya sosial seperti 

biaya bonus karyawan, biaya layanan masyarakat dan biaya air bersih yang paling 

dominan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dimana pengaruh  paling 

besar terletak pada biaya sosial yang berupa biaya bonus karyawan. Ini berarti 

semakin besar biaya biaya air bersih, biaya bonus dan biaya iklan layanan 

masyarakat akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Zubaidah ini diperkuat dengan pendapat 

Yuniasih dan Wirakusuma (2007:3) bahwa perusahaan harus melakukan kegiatan 

sosial sebagai salah satu tanggung jawab kepada para stakeholder, dan 

peningkatan aktivitas sosial ini akan menyebabkan nilai perusahaan juga 

meningkat. Penelitian tentang tanggung jawab sosial juga dilakukan oleh Delik 

dan Kristoffer (2007) dalam Mangoting (2007:4) bahwa kegiatan tanggung jawab 



101

sosial yang dilakukan oleh perusahaan dapat meningkatkan hubungan kerjasama 

yang baik dengan stakeholders yang nantinya dapat meningkatkan image 

perusahaan.

Secara nyata banyak UKM batik yang melakukan kegiatan CSR sebagai 

rasa tanggung jawab mereka terhadap karyawan, komunitas masyarakat dan 

lingkungan yang telah mereka cemari akibat proses produksi batik yang 

menghasilkan limbah. Meskipun biaya yang dianggarkan tidak terlalu besar 

jumlahnya jika dibandingkan dengan perusahaan berskala besar, namun aktivitas 

CSR yang UKM batik lakukan di Kota Pekalongan sangat membantu masyarakat 

dan karyawan mereka. 

Aktivitas untuk senantiasa menjaga lingkungan dari pencemaran limbah 

produksi batik, menjalin hubungan yang baik dengan karyawan dan komunitas 

masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Lingkungan merupakan tempat 

semua makhluk hidup bernaung. Karyawan merupakan salah satu pihak yang 

membantu perusahaan untuk lebih berkembang. Masyarakat merupakan pihak 

yang merasakan dampak dari adanya UKM batik, terutama masyarakat yang 

berdomisili di sekitar sungai yang telah dicemari oleh limbah sisa produksi batik 

yang terkadang menghasilkan bau yang tidak sedap dan membuat sungai menjadi 

berwarna-warni.

Aktivitas CSR yang pertama yaitu terkait dengan lingkungan. Lingkungan 

menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian untuk tetap menjaga 

kebersihan dan pelestarian lingkungan dari pencemaran limbah sisa hasil produksi 

batik. Sehubungan dengan aktivitas CSR terkait dengan lingkungan terdapat dua 
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jenis aktivitas yang dilakukan oleh UKM batik di Kota Pekalongan. Kedua jenis 

aktivitas tersebut yaitu ikut serta dalam kegiatan perlindungan lingkungan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah setempat, sedangkan aktivitas yang lain yang 

berupa pengolahan limbah sisa hasil produksi. Akan tetapi kegiatan CSR yang 

terkait dengan lingkungan belum dilakukan secara maksimal. Di beberapa sungai 

ataupun selokan yang berada di sekitar UKM batik di Kota Pekalongan warnanya 

sudah berubah menjadi warna merah pekat atau hitam yang terkadang baunya 

sangat menyengat. Hal ini dikarenakan karena untuk menghindari lingkungan dari 

pencemaran limbah membutuhkan biaya yang besar, sedangkan dana yang 

dimiliki oleh para pemilik UKM batik di Kota Pekalongan belum mencukupi 

sehingga aktivitas CSR yang dilkukan oleh UKM batik di Kota Pekalongan belum 

maksimal.

Aktivitas CSR yang kedua yaitu terkait dengan karyawan. Karyawan 

merupakan salah satu dari stakeholder yang sangat penting bagi kelangsungan 

hidup suatu perusahaan, karena karyawan merupakan orang yang bersentuhan 

secara langsung kegiatan operasional proses produksi dari mulai input sampai 

dengan output. Oleh karena itu tanggung jawab sosial perusahaan terhadap para 

karyawan sangat dituntut yang datang dari berbagai pihak salah satunya 

pemerintah. Sehubungan dengan kegiatan CSR terkait dengan karyawan terdapat 

tiga jenis aktivitas. Salah satu aktivitas yang paling banyak dilakukan yaitu berupa 

pemberian bonus kepada para karyawan di akhir tahun menjelang hari Raya Idul 

Fitri, mengadakan liburan di akhir tahun diwilayah sekitar Pekalongan, dan 

pemberian santunan saat karyawan sakit, hal ini dikarenakan karena para pemilik 
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UKM batik di Kota Pekalongan tidak memberikan jaminan kesehatan dan 

keselamatan kerja bagi karyawan, sehingga pada saat karyawan sakit maka biaya 

pengobatan ditanggung oleh karyawan sendiri dan pemilik UKM batik hanya 

memberikan santunan sekedarnya saja. 

Aktivitas CSR yang ketiga yaitu terkait dengan komunitas masyarakat. 

Masyarakat disini merupakan sekumpulan individu yang berada di sekitar 

lingkungan UKM batik yang ada di Kota Pekalongan, dimana mereka juga ikut 

serta merasakan dampak dari adanya UKM batik tersebut. Sebagian besar 

aktivitas yang banyak dilakukan oleh UKM batik di Kota Pekalongan berupa 

pemberian sumbangan kepada masyarakat, partisipasi pada kegiatan yang 

dilakukan baik oleh masyarakat sekitar atau pemerintah daerah dan melaksanakan 

kegiatan kemasyarakatan bersama warga sekitar.

Setiap pemilik UKM batik di Kota Pekalongan memiliki alasan beragam 

yang melatarbelakangi keikutsertaan masing-masing UKM batik dalam 

melaksanakan aktivitas CSR terkait dengan lingkungan, karyawan dan komunitas 

masyarakat. Adapun dari beberapa pemilik UKM batik di Kota Pekalongan 

sebagian besar menjawab bahwa pelaksanaan aktivitas CSR terkait dengan 

lingkungan didasari rasa tanggung jawab untuk menjaga lingkungan, karena tidak 

bisa dipungkiri bahwa pencemaran akibat obat pewarna batik sangat berpengaruh 

buruk bagi lingkungan. Selain itu beberapa dari UKM batik juga memberi alasan 

bahwa untuk melaksanakan kegiatan ini didasari atas desakan warga sekitar, 

terutama warga yang berdomisili di dekat aliran sungai yang sudah tercemar.
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Adapun dari beberapa UKM batik di Kota Pekalongan sebagian besar 

menjawab bahwa pelaksanaan aktivitas CSR terkait dengan karyawan didasari 

rasa tanggung jawab untuk tetap meningkatkan kesejahteraan karyawan sebagai 

wujud terima kasih pemilik kepada karyawan karena telah membantu para pemilik 

UKM untuk mengembangkan usahanya. Selain itu beberapa dari UKM batik juga 

memberi alasan bahwa untuk melaksanakan kegiatan ini didasari atas desakan dari 

karyawan itu sendiri, karena apabila dari tahun ke tahun pemilik tidak bisa 

memberikan semacam bonus atau bonus yang dirasa kurang, maka tidak sedikit 

karyawan yang akan pindah bekerja di tempat lain.

Terkait dengan CSR komunitas masyarakat beberapa UKM batik di Kota 

Pekalongan sebagian besar menjawab bahwa pelaksanaan aktivitas ini didasari 

atas perasaan bahwa ada sebagian kecil yang merupakan hak orang lain yang 

terdapat pada rezeki yang mereka dapatkan. Selain itu ada pula dari beberapa 

pemilik yang beranggapan bahwa sudah menjadi kewajiban mereka untuk 

membantu sesama.

Serangkaian aktivitas CSR di atas merupakan salah satu upaya UKM batik 

di Kota Pekalongan untuk meningkatkan nilai perusahaan UKM batik itu sendiri. 

Dengan adanya CSR karyawan, maka para pekerja di UKM batik tersebut menjadi 

lebih loyal terhadap majikannya, selain itu adanya CSR lingkungan dan 

komunitas masyarakat menjadikan perantara bagi UKM batik di Kota Pekalongan 

untuk senantiasa menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar dan 

senantiasa ikut serta dalam menjaga nama baik UKM batik itu sendiri, oleh sebab 

itu para karyawan dan masyarakat sekitar akan ikut merekomendasikan batik yang 



105

diproduksi oleh UKM tempat dimana mereka bekerja dan berdomisili, sehingga 

diharapkan dapat menarik para pelanggan baru dan meningkatkan penjualan yang 

akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

suatu simpulan sebagai berikut : 

1. Biaya terbesar yang dikeluarkan oleh UKM batik di Kota Pekalongan 

yaitu biaya untuk melaksanakan aktivitas Corporate Social 

Responsibility yang berhubungan dengan karyawan.

2. Upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan pada UKM batik di Kota 

Pekalongan yaitu dengan senantiasa meningkatkan kegiatan CSR 

terhadap karyawan, lingkungan dan masyarakat sekitar.

3. Peningkatan aktivitas Corporate Social Responsibility oleh UKM 

batik di Kota Pekalongan akan diikuti oleh peningkatan nilai 

perusahaan pada UKM batik itu sendiri.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut : 

1. UKM batik di Kota pekalongan hendaknya meningkatkan kegiatan 

CSR lingkungan seperti penambahan pembangunan instalasi 

pengolahan air limbah dan mendaur ulang limbah sisa hasil produksi 

batik.
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2. UKM batik di Kota pekalongan hendaknya meningkatkan kegiatan 

CSR karyawan seperti memberikan jaminan keselamatan kerja, 

memberikan bantuan pendidikan bagi anak dari para karyawan yang 

sangat membutuhkan, pemberian kompensasi bagi karyawan yang 

kinerjanya baik.

3. UKM batik di Kota pekalongan hendaknya meningkatkan kegiatan 

CSR komunitas masyarakat seperti penyuluhan kewirausahaan pada 

masyarakat sekitar, sehingga menumbuhkan sikap kreatif dan 

kemandirian bagi masyarakat sekitar.

4. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya untuk memperluas atau 

menambah indikator CSR, tidak hanya indikator lingkungan, 

karyawan dan komunitas masyarakat tetapi juga indikator yang 

lainnya (seperti produk dan keamanan pelanggan) sehingga diperoleh 

informasi yang lebih lengkap tentang implementasi Corporate Social 

Responsibility terhadap nilai perusahaan.
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Instrumen Penelitian

Data responden

1. Nama UKM :  .............................................................................

2. Status UKM : 1). Perorangan

  2). CV

  3). PT

3. Lama Usaha : .......................................................................

4. Modal awal : .......................................................................

5. Modal saat ini : .......................................................................

6. Laba/tahun : .......................................................................

7. Jumlah karyawan : .......................................................................

Petunjuk pengisian

1. Pilihlah salah satu atau beberapa aktivitas sosial yang dilakukan oleh UKM 

batik yang anda miliki 

2. Isilah persen (%) porsi laba yang dianggarkan dan biaya sosial untuk setiap 

aktivitas sosial yang dilakukan oleh UKM batik yang anda miliki

3. Berikan tanda (√) pada pilihan jawaban frekuensi pelaksanaan aktivitas sosial 

yang telah dilakukan.

4. Isilah pertanyaan yang berkaitan dengan nilai perusahaan sesuai dengan yang 

dialami oleh UKM batik yang anda miliki

5. Coret yang tidak perlu

Keterangan Frekuensi Pelaksanaan Aktivitas Sosial :

1. Tidak tentu

2. Satu tahun sekali

3. Lebih dari sekali dalam setahun

4. Tiap Per Semester

5. Satu bulan sekali

6. satu minggu sekali

7. setiap hari.

CSR (aktivitas sosial) untuk lingkungan
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No
Aktivitas sosial yang 

berkaitan dengan 
lingkungan

(%) porsi 
laba yang di
anggarkan

Biaya 
aktivitas 

sosial

Frekuensi pelaksanaan aktivitas sosial

1 2 3 4 5 6 7

1. Pengurangan bahan kimia 
berbahaya dalam proses 
produksi batik

2. Pengolahan limbah sisa 
hasil produksi

3. Ikut serta dalam kegiatan 
perlindungan lingkungan

4. Lainnya:
a.

b.

c.

Alasan melaksanakan/tidak melaksanakan aktivitas sosial yang berkaitan dengan lingkungan :

CSR (aktivitas sosial) untuk karyawan
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No
Aktivitas sosial yang 

berkaitan dengan 
karyawan

(%) porsi 
laba yang di
anggarkan

Biaya 
aktivitas 

sosial

Frekuensi pelaksanaan aktivitas sosial

1 2 3 4 5 6 7

1. Pemberian jaminan 
Keselamatan kerja 
karyawan 

2. Pemberian jaminan 
keamanan kerja 
karyawan 

3. Pemberian dana 
pensiun kepada 
karyawan

4. pemberian kompensasi 
kepada karyawan

5. Pemberian liburan 
kepada karyawan

6. Pemberian bonus 
kepada karyawan

7. Perhatian pada pekerja 
wanita

8. Asuransi kecelakaan 
industri

11. Lainnya :
a.

b.

c.

Alasan melaksanakan/tidak melaksanakan aktivitas sosial yang berkaitan dengan karyawan :

CSR (aktivitas sosial) untuk komunitas masyarakat
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No
Aktivitas sosial yang 

berkaitan dengan 
komunitas masyarakat

(%) porsi 
laba yang di
anggarkan

Biaya 
aktivitas 

sosial

Frekuensi pelaksanaan aktivitas sosial

1 2 3 4 5 6 7

1. pemberian sumbangan 
kepada masyarakat

2. Melaksanakan Aktivitas 
bersama  masyarakat 
sekitar

4. Partisipasi pada kegiatan 
yang dilaksanakan oleh 
pemerintah daerah

5. Menjadi anggota suatu 
kelompok sosial

6. Lainnya:

a.

b.

c.

Alasan melaksanakan/tidak melaksanakan aktivitas sosial yang berkaitan dengan komunitas 
masyarakat :

Nilai perusahaan

1. Berapa persen (%) pertumbuhan penjualan yang anda dapatkan setelah 

melakukan aktivitas sosial?

.............................................................................................................................

2. Berapa persen (%) penurunan penjualan yang anda dapatkan setelah 

melakukan aktivitas sosial?

.............................................................................................................................

3. Berapa persen (%) penurunan laba yang anda dapatkan setelah melakukan 

aktivitas sosial?

............................................................................................................................
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4. Berapakah jumlah pelanggan baru yang anda dapatkan setelah melakukan 

aktivitas sosial?

.............................................................................................................................

5. Berapakah jumlah pelanggan loyal yang UKM batik anda miliki?

.............................................................................................................................

6. Berapakah jumlah jenis produk baru yang UKM batik anda produksi?

.............................................................................................................................

7. Berapakah jumlah  jenis produk lama yang UKM batik anda produksi?

.............................................................................................................................

8. Berapakah jumlah jumlah tenaga kerja baru yang anda miliki setelah anda 

melakukan aktivitas sosial?

.............................................................................................................................

9. Berapakah jumlah tenaga kerja lama yang anda miliki?

.............................................................................................................................
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TABULASI DATA UKM BATIK KOTA PEKALONGAN

No Nama UKM Batik Kecamatan Status Perushaan
Lama 
Usaha

Jumlah 
Karyawan

1 BATIK KARYA UTAMA                                     Pekalongan Utara perseorangan 8 45

2 NOVEL SHAMLAN                                         Pekalongan Utara perseorangan 24 67

3 BATIK M YUSQI                                         Pekalongan Utara perseorangan 20 20

4 MIMI BATIK                                            Pekalongan Utara perseorangan 13 35

5 ILEX BATIK                                            Pekalongan Utara perseorangan 26 22

6 BATIK ONGKO WIJOYO                                    Pekalongan Utara perseorangan 16 20

7 BATIK OZZY                                            Pekalongan Utara perseorangan 20 25

8 CHOLIFAH COLLECTION                                   Pekalongan Utara perseorangan 2 20

9 BATIK TOBA                                            Pekalongan Utara perseorangan 3 20

10 BATIK MULASARI                                        Pekalongan Utara perseorangan 31 60

11 BATIK CAHYO                                           Pekalongan Utara perseorangan 10 75

12 BATIK SADAR                                           Pekalongan Utara perseorangan 11 55

13 BATIK TULIS MULYONO                                   Pekalongan Utara perseorangan 8 37

14 BATIK IKHWATI                           Pekalongan Timur perseorangan 3 28

15 BATIK M CHAIRI AR                       Pekalongan Timur perseorangan 13 23

16 BATIK AHMAD BAWON                                     Pekalongan Timur perseorangan 5 35

17 BATIK AKWAN AR                                        Pekalongan Timur perseorangan 16 120

18 BATIK HM RIDHO/ ARINA                                 Pekalongan Timur perseorangan 4 23

19 BATIK IZZUDIN                                         Pekalongan Timur perseorangan 8 25

20 BATIK RACHLAN RASIDIN                                 Pekalongan Timur perseorangan 20 36

21 ICHSAN HAMID                                          Pekalongan Timur perseorangan 16 28

22 ZEND BATIK                                            Pekalongan Timur perseorangan 31 80

23 BATIK NUR HAJI                                        Pekalongan Timur perseorangan 4 30

24 BATIK NULABA                                          Pekalongan Timur perseorangan 12 33

25 BATIK DAMOND                                          Pekalongan Timur perseorangan 22 30

26 BATIK ALIZA                                           Pekalongan Timur perseorangan 22 43

27 BATIK TULIS YUANAH                                    Pekalongan Timur perseorangan 3 50

28 BATIK TURIDU                                          Pekalongan Timur perseorangan 8 28

29 BATIK TULIS RONJANAH                                  Pekalongan Timur perseorangan 17 30

30 BATIK MUH. RUM                                        Pekalongan Timur perseorangan 5 26

31 BATIK DAMUTRI                                         Pekalongan Timur perseorangan 28 29

32 BATIK TULIS UMALAH                                    Pekalongan Timur perseorangan 11 35

33 TAYIK                                                 Pekalongan Barat perseorangan 12 24

34 SEKAR WANGI                                           Pekalongan Barat perseorangan 9 124

35 NURYATI                                               Pekalongan Barat perseorangan 23 43

36 KURDI YOHANES                                         Pekalongan Barat perseorangan 18 47

37 BATIK TULIS GF                                     Pekalongan Barat perseorangan 20 67
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38 BATIK SAHRUN                                          Pekalongan Barat perseorangan 27 20

39 BATIK MUSTAQIM                                        Pekalongan Barat perseorangan 3 40

40 BATIK MANSYUR                                         Pekalongan Barat perseorangan 15 100

41 BATIK LIE KIM HOAT                                    Pekalongan Barat perseorangan 41 25

42 BATIK HILDA                                           Pekalongan Barat perseorangan 6 22

43 BATIK H. ZAENUDIN                                     Pekalongan Barat perseorangan 35 30

44 BATIK H. MUCHYIDIN                                    Pekalongan Barat perseorangan 27 35

45 BATIK H. ANDI AZIZ                                    Pekalongan Barat perseorangan 14 31

46 BATIK H MAKMUR                                        Pekalongan Barat perseorangan 21 35

47 BATIK H MASKUN                                        Pekalongan Barat perseorangan 19 38

48 BATIK H ILYAS                                         Pekalongan Barat perseorangan 32 20

49 BATIK FURQON                                          Pekalongan Barat perseorangan 25 20

50 BATIK FENO                                            Pekalongan Barat perseorangan 22 196

51 BATIK FATAKHUR                                        Pekalongan Barat perseorangan 13 22

52 BATIK ELOK                                            Pekalongan Barat perseorangan 26 28

53 BATIK CAP H ROCHMAD                                   Pekalongan Barat perseorangan 19 54

54 BATIK  CANTING FAROZI                              Pekalongan Barat perseorangan 12 50

55 BATIK BASIRUN                                         Pekalongan Barat perseorangan 16 33

56 BATIK ARIFIN                                          Pekalongan Barat perseorangan 13 24

57 BATIK CLARASITA                              Pekalongan Barat perseorangan 12 45

58 BATIK  MARTHA                                 Pekalongan Barat perseorangan 21 30

59 BATIK DJAMANI                                         Pekalongan Barat perseorangan 16 20

60 BATIK PIPIT                    Pekalongan Barat perseorangan 14 30

61 MIFTAHUDIN                                            Pekalongan Barat perseorangan 6 27

62 BATIK IJABAH Pekalongan Barat perseorangan 13 22

63 BATIK M FAUZI Pekalongan Barat perseorangan 29 30

64 BATIK M NIRWAN Pekalongan Barat perseorangan 17 20

65 BATIK MASHAR Pekalongan Barat perseorangan 5 64

66 BATIK NARYO Pekalongan Barat perseorangan 19 21

67 BATIK NAWAWI Pekalongan Barat perseorangan 15 21

68 BATIK SOFA Pekalongan Barat perseorangan 14 25

69 FADHLUN Pekalongan Barat perseorangan 20 25

70 KARMAN KARYADI Pekalongan Barat perseorangan 7 40

71 MASTURHAJI Pekalongan Barat perseorangan 24 25

72 MUHADI Pekalongan Barat perseorangan 37 28

73 RAMADHON Pekalongan Barat perseorangan 16 27

74 RAUDI Pekalongan Barat perseorangan 13 20

75 SALIMIN Pekalongan Barat perseorangan 8 32

76 BATIK ARDA Pekalongan Barat perseorangan 10 23

77 ABDUL KALIM                                           Pekalongan Selatan perseorangan 20 35

78 ABDUL RAHMAN                                          Pekalongan Selatan perseorangan 29 48
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79 AHMAD MASRUR                                          Pekalongan Selatan perseorangan 12 24

80 ANAS                                                  Pekalongan Selatan perseorangan 24 55

81 BATIK ABDILAH MAKSUM                                  Pekalongan Selatan perseorangan 12 32

82 BATIK AGUNG ARINDO                                    Pekalongan Selatan perseorangan 37 58

83 BATIK BR ( BATIK RIZAL )                              Pekalongan Selatan perseorangan 24 45

84 BATIK CAP MUSLIH                                      Pekalongan Selatan perseorangan 20 23

85 BATIK H. IMRON                                        Pekalongan Selatan perseorangan 10 28

86 BATIK KEMBALI INDAH                                   Pekalongan Selatan perseorangan 27 21

87 BATIK KEMBAR PUTRA                                    Pekalongan Selatan perseorangan 25 30

88 BATIK KM                                              Pekalongan Selatan perseorangan 30 40

89 BATIK PUTRA HADI                                      Pekalongan Selatan perseorangan 28 29

90 BATIK PUTRI KEMBAR                                    Pekalongan Selatan perseorangan 25 39

91 FAUZI ABD RACHMAN                                     Pekalongan Selatan perseorangan 22 20

92 H M ZAENUDIN NASIHIN                                  Pekalongan Selatan perseorangan 27 25

93 H. ASMUNI                                             Pekalongan Selatan perseorangan 16 37

94 H. MANSYUR BAKRI                                      Pekalongan Selatan perseorangan 20 36

95 KARYA KELUARGA                                        Pekalongan Selatan perseorangan 7 50

96 KARYA MAJU                                            Pekalongan Selatan perseorangan 28 32

97 SAPAWI                                                Pekalongan Selatan perseorangan 11 20

98 SU'UDI AZALI                                          Pekalongan Selatan perseorangan 8 35

99 BATIK MASRUR H. AMIN Pekalongan Selatan perseorangan 17 20

100 KISWOYO ABD CHAMID Pekalongan Selatan perseorangan 33 30

101 MASKUR MALIKI Pekalongan Selatan perseorangan 25 22

102 TOHARI Pekalongan Selatan perseorangan 12 25

103 USMAN  Pekalongan Selatan perseorangan 16 24

104 BATIK TIARA MM Pekalongan Selatan perseorangan 9 27

105 SACHUR  Pekalongan Selatan perseorangan 14 20

106 BATIK SUBARI Pekalongan Selatan perseorangan 25 26

107 BATIK H SUPANDI Pekalongan Selatan perseorangan 35 45

108 BATIK ABD CHARMADI Pekalongan Selatan perseorangan 30 23



122

No Modal awal
pertumbuhan 
modal baru

Modal Saat Ini Laba Per tahun

1 79.000.000 5 42.000.000 20.000.000

2 15.000.000 29 115.700.000 48.000.000

3 15.000.000 8 60.500.000 33.000.000

4 130.000.000 7 73.000.000 27.000.000

5 5.000.000 14 48.000.000 19.700.000

6 35.000.000 2 54.000.000 33.600.000

7 50.000.000 42 144.560.000 19.000.000

8 75.000.000 41 120.000.000 36.000.000

9 90.000.000 -2 63.000.000 12.000.000

10 200.000 -7 70.000.000 26.800.000

11 60.000.000 38 106.000.000 28.000.000

12 137.000.000 4 100.000.000 30.000.000

13 95.000.000 -6 58.000.000 26.500.000

14 200.000.000 18 136.000.000 42.000.000

15 180.000.000 8 70.000.000 27.000.000

16 150.000.000 -10 66.000.000 30.000.000

17 250.000.000 37 140.000.000 35.000.000

18 70.000.000 -25 30.000.000 12.000.000

19 165.000.000 7 92.000.000 48.000.000

20 80.000.000 10 60.000.000 20.000.000

21 160.000.000 4 62.400.000 33.600.000

22 100.000 9 80.000.000 45.000.000

23 250.000.000 12 100.000.000 36.000.000

24 160.000.000 -20 56.000.000 22.000.000

25 65.000.000 35 135.400.000 31.000.000

26 85.000.000 10 105.500.000 50.000.000

27 400.000.000 12 280.000.000 52.750.000

28 270.000.000 25 138.200.000 25.800.000

29 40.000.000 -6 75.000.000 26.000.000

30 200.000.000 12 111.000.000 52.800.000

31 15.000.000 49 134.400.000 35.000.000

32 130.000.000 33 84.000.000 67.000.000

33 125.000.000 -41 52.000.000 20.000.000

34 300.000.000 31 170.000.000 96.000.000

35 10.000.000 47 132.000.000 46.000.000

36 40.000.000 59 108.000.000 58.000.000

37 75.000.000 12 74.000.000 63.000.000

38 12.000.000 -33 80.500.000 27.000.000

39 275.000.000 -15 110.000.000 35.800.000
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40 70.000.000 75 140.000.000 47.000.000

41 50.000 67 200.000.000 85.000.000

42 90.000.000 -11 65.000.000 25.000.000

43 9.000.000 12 100.750.000 36.000.000

44 12.000.000 54 246.000.000 80.000.000

45 30.000.000 8 138.000.000 65.000.000

46 10.000.000 14 114.000.000 42.000.000

47 48.000.000 9 100.000.000 32.000.000

48 300.000 -24 65.000.000 38.000.000

49 11.000.000 -18 90.000.000 42.000.000

50 7.000.000 72 325.000.000 134.050.000

51 95.000.000 6 72.000.000 22.000.000

52 15.000.000 -2 113.000.000 65.000.000

53 80.000.000 12 195.700.000 75.000.000

54 130.000.000 50 167.500.000 31.000.000

55 35.000.000 9 95.650.000 28.000.000

56 90.000.000 7 107.200.000 21.000.000

57 100.000.000 27 120.000.000 48.000.000

58 10.000.000 46 220.000.000 58.520.000

59 45.000.000 23 97.400.000 35.950.000

60 50.000.000 16 100.730.000 42.000.000

61 270.000.000 39 121.000.000 46.700.000

62 90.000.000 24 180.000.000 39.600.000

63 8.000.000 45 116.315.000 53.620.000

64 20.000.000 -23 92.000.000 25.000.000

65 300.000.000 19 120.000.000 36.000.000

66 18.000.000 12 75.000.000 19.000.000

67 35.000.000 -23 65.000.000 31.500.000

68 37.000.000 14 88.800.000 35.862.000

69 12.000.000 -25 43.782.000 17.300.000

70 135.000.000 33 95.500.000 28.400.000

71 5.000.000 70 85.200.000 30.000.000

72 100.000 20 100.000.000 42.510.000

73 65.000.000 46 95.000.000 24.400.000

74 55.000.000 38 76.000.000 29.350.000

75 160.000.000 -9 83.455.000 36.700.000

76 85.000.000 64 156.000.000 28.230.000

77 3.000.000 23 73.961.000 45.000.000

78 1.000.000 35 135.000.000 36.000.000

79 50.000.000 71 85.650.000 38.000.000

80 2.500.000 23 125.000.000 40.000.000
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81 40.000.000 84 147.500.000 32.000.000

82 50.000 -10 90.000.000 19.600.000

83 6.000.000 44 230.000.000 77.000.000

84 8.000.000 43 165.720.000 58.250.000

85 95.000.000 21 190.680.000 76.550.000

86 1.500.000 24 79.250.000 18.000.000

87 1.000.000 68 168.000.000 31.200.000

88 700.000 4 73.050.000 36.000.000

89 1.500.000 -43 85.760.000 45.250.000

90 4.500.000 54 115.700.000 45.000.000

91 8.000.000 24 99.120.000 37.000.000

92 1.000.000 -18 82.000.000 47.000.000

93 37.000.000 -3 72.850.000 33.000.000

94 12.000.000 38 165.000.000 45.000.000

95 350.000.000 57 276.500.000 37.834.000

96 500.000 79 227.415.000 76.000.000

97 175.000.000 -4 86.200.000 28.000.000

98 200.000.000 12 120.715.000 25.000.000

99 34.000.000 29 112.000.000 44.720.000

100 100.000 10 132.500.000 25.000.000

101 10.000.000 60 80.000.000 32.000.000

102 90.000.000 23 65.225.000 15.000.000

103 50.000.000 30 80.000.000 9.000.000

104 350.000.000 17 209.763.500 42.750.000

105 30.000.000 36 55.600.000 12.700.000

106 1.500.000 -3 145.000.000 60.400.000

107 200.000 -62 75.200.000 39.600.000

108 700.000 21 85.000.000 20.000.000
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TABULASI DATA IMPLEMENTASI CSR UKM BATIK KOTA 
PEKALONGAN

No
CSR Lingkungan CSR Karyawan CSR Komunitas Masyarakat

aktivitas
% porsi 

laba biaya frek aktivitas
% porsi 

laba biaya frek aktivitas
% porsi 

laba biaya frek

1 1 1,0% 200.000 1 1 10% 2.000.000 2 1 2% 400.000 3

2 2 1,5% 720.000 2 3 10% 4.800.000 3 2 1% 480.000 3

3 1 0,5% 165.000 1 3 4% 1.320.000 2 1 1% 330.000 3

4 1 1,0% 270.000 1 2 10% 2.700.000 2 1 1% 270.000 3

5 1 0,5% 98.500 1 1 6% 1.182.000 2 1 2% 394.000 2

6 2 1,5% 504.000 2 2 4% 1.344.000 3 2 1% 336.000 3

7 2 2,0% 380.000 3 1 6% 1.140.000 2 2 2% 380.000 3

8 2 1,0% 360.000 2 1 3% 1.080.000 3 2 1% 360.000 3

9 1 1,0% 120.000 1 3 10% 1.200.000 2 2 2% 240.000 3

10 1 0,5% 134.000 2 3 10% 2.680.000 2 1 1% 268.000 2

11 1 0,5% 140.000 1 2 5% 1.400.000 3 1 1% 280.000 2

12 2 2,5% 750.000 3 1 4% 1.200.000 3 2 3% 900.000 3

13 2 2,0% 530.000 1 1 4% 1.060.000 2 2 3% 795.000 3

14 1 1,0% 420.000 2 2 3% 1.620.000 2 1 2% 840.000 2

15 1 1,5% 405.000 1 1 5% 1.350.000 2 1 2% 540.000 2

16 2 2,5% 750.000 2 3 10% 3.000.000 3 2 1% 300.000 3

17 1 1,0% 350.000 1 3 5% 1.750.000 2 2 4% 1.400.000 3

18 1 1,0% 120.000 1 2 10% 1.200.000 2 1 2% 240.000 2

19 2 0,5% 240.000 2 3 3% 1.440.000 2 2 1% 480.000 2

20 1 1,0% 200.000 1 1 5% 1.000.000 2 1 2% 400.000 2

21 2 2,5% 840.000 3 2 5% 1.680.000 2 2 1% 336.000 3

22 2 2,0% 900.000 2 3 6% 2.700.000 2 2 1% 450.000 2

23 2 1,0% 360.000 3 1 4% 1.440.000 2 2 1% 360.000 1

24 1 0,5% 110.000 1 2 10% 2.200.000 3 1 2% 440.000 3

25 2 2,0% 620.000 2 3 4% 1.240.000 2 2 1% 310.000 2

26 1 1,0% 500.000 2 1 5% 2.500.000 3 1 1% 500.000 2

27 2 1,0% 527.000 2 1 6% 3.165.000 2 2 2% 1.055.000 3

28 1 0,5% 129.000 1 3 4% 1.032.000 4 1 1% 258.000 2

29 1 1,0% 260.000 1 3 10% 2.600.000 2 2 2% 520.000 3

30 2 1,5% 792.000 3 1 5% 2.640.000 2 2 2% 1.056.000 3

31 1 1,0% 350.000 2 2 4% 1.400.000 1 1 2% 700.000 2

32 1 1,0% 670.000 2 2 5% 3.350.000 3 1 5% 3.350.000 2

33 1 0,5% 100.000 1 1 5% 1.000.000 2 2 1% 200.000 1

34 2 1,5% 1.440.000 2 1 10% 9.600.000 4 2 3% 2.880.000 3

35 2 1,5% 690.000 2 1 3% 1.380.000 2 2 1% 460.000 2
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36 2 1,0% 580.000 3 2 3% 1.740.000 2 1 2% 1.160.000 3

37 1 1,0% 630.000 2 2 5% 3.150.000 3 2 2% 1.260.000 2

38 2 1,0% 270.000 1 3 5% 1.350.000 3 2 1% 270.000 1

39 1 1,5% 537.000 2 1 5% 1.790.000 4 1 2% 716.000 2

40 1 1,0% 470.000 2 1 15% 7.050.000 2 3 1% 470.000 2

41 1 0,5% 425.000 2 2 3% 2.550.000 3 1 1% 450.000 3

42 1 1,0% 250.000 1 1 5% 1.250.000 1 2 2% 500.000 3

43 2 1,5% 540.000 2 3 5% 1.800.000 3 2 1% 360.000 3

44 1 0,5% 400.000 1 2 4% 3.200.000 3 3 2% 1.600.000 3

45 2 1,0% 650.000 2 3 4% 2.600.000 2 1 1% 650.000 2

46 2 1,0% 420.000 1 3 5% 2.100.000 2 1 1% 420.000 3

47 1 0,5% 160.000 1 3 5% 1.600.000 2 1 2% 640.000 2

48 1 0,5% 190.000 1 2 5% 1.900.000 2 1 1% 380.000 3

49 1 1,0% 420.000 2 1 5% 2.100.000 2 2 2% 840.000 2

50 2 1,0% 1.340.000 2 3 15%
20.107.50

0 4 3 2% 2.680.000 3

51 1 0,5% 110.000 1 1 6% 1.320.000 2 1 3% 660.000 2

52 2 2,0% 1.300.000 2 2 3% 1.950.000 3 2 1% 650.000 3

53 1 0,5% 375.000 1 1 6% 4.500.000 2 2 1% 750.000 3

54 1 1,0% 310.000 1 3 5% 1.550.000 2 2 2% 620.000 2

55 2 2,0% 560.000 1 2 5% 1.400.000 2 2 2% 560.000 2

56 1 1,5% 315.000 1 1 6% 1.260.000 2 2 1% 210.000 1

57 1 1,0% 480.000 2 2 3% 1.440.000 2 1 1% 480.000 1

58 2 2,0% 1.170.000 3 3 4% 2.340.000 2 2 2% 1.170.000 2

59 1 1,0% 360.000 2 1 3% 1.078.000 1 1 1% 359.000 3

60 1 1,0% 420.000 2 1 4% 1.680.000 2 2 2% 420.000 2

61 1 0,5% 233.000 1 1 4% 1.868.000 2 1 2% 467.000 3

62 2 2,0% 792.000 3 2 6% 2.376.000 2 1 5% 396.000 2

63 1 1,0% 536.000 3 1 3% 1.608.000 2 2 1% 1.072.000 2

64 1 0,5% 125.000 1 2 5% 1.250.000 1 2 3% 500.000 3

65 2 2,5% 900.000 2 2 15% 5.400.000 2 2 1% 720.000 3

66 1 1,0% 190.000 1 1 8% 1.520.000 2 1 2% 190.000 2

67 2 1,5% 472.000 2 2 6% 1.890.000 2 2 2% 630.000 3

68 1 1,5% 538.000 2 1 5% 1.793.000 2 2 1% 358.600 2

69 1 0,5% 86.500 1 1 7% 1.211.000 2 1 2% 346.000 2

70 2 2,5% 710.000 4 3 15% 4.260.000 3 3 1% 568.000 1

71 1 2,0% 600.000 2 3 9% 2.700.000 2 1 1% 300.000 3

72 1 1,0% 425.000 2 2 4% 1.700.000 2 2 2% 850.000 3

73 1 1,0% 244.000 1 1 8% 1.900.000 2 2 1% 488.000 2

74 1 0,5% 146.700 1 2 6% 1.770.000 2 3 2% 587.000 2

75 1 1,0% 367.000 1 2 5% 1.800.000 2 1 1% 734.000 3
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76 2 1,5% 423.450 3 1 5% 1.411.000 2 1 1% 282.500 3

77 1 0,5% 225.000 1 2 4% 1.800.000 2 1 2% 1.350.000 3

78 2 2,0% 720.000 3 1 10% 3.600.000 3 1 1% 360.000 2

79 1 1,0% 380.000 1 2 9% 3.420.000 2 2 2% 760.000 3

80 2 2,0% 800.000 3 3 10% 4.000.000 3 3 2% 800.000 3

81 1 1,0% 320.000 1 1 9% 2.880.000 2 1 3% 640.000 3

82 1 1,0% 196.000 1 1 15% 2.940.000 2 2 1% 588.000 2

83 2 1,0% 770.000 3 2 9% 6.930.000 3 2 1% 770.000 3

84 2 1,0% 582.000 2 1 2% 1.165.000 2 2 2% 1.165.000 3

85 1 0,5% 382.700 2 1 2% 1.530.000 2 2 2% 1.500.000 3

86 1 1,0% 180.000 1 2 8% 1.440.000 2 2 1% 540.000 3

87 2 2,0% 624.000 2 1 5% 1.560.000 1 1 1% 312.000 3

88 1 2,0% 720.000 2 3 8% 2.880.000 2 2 2% 360.000 2

89 2 2,0% 905.000 3 2 5% 2.263.000 2 1 1% 452.000 3

90 1 1,5% 675.000 2 2 7% 3.150.000 2 2 1% 450.000 2

91 1 1,0% 370.000 2 1 5% 1.850.000 2 1 1% 370.000 3

92 2 2,0% 940.000 2 2 5% 2.350.000 2 2 3% 1.410.000 3

93 1 1,0% 330.000 1 2 10% 3.300.000 2 1 1% 330.000 2

94 2 3,0% 1.350.000 2 1 4% 1.800.000 2 1 1% 450.000 3

95 1 0,5% 189.200 1 3 10% 3.800.000 2 1 1% 378.340 2

96 2 1,0% 760.000 2 2 3% 2.280.000 2 3 2% 1.520.000 2

97 1 1,0% 280.000 1 1 4% 1.120.000 2 1 2% 560.000 3

98 1 1,0% 250.000 1 1 5% 1.250.000 2 1 2% 500.000 3

99 2 2,0% 894.000 1 2 4% 1.788.000 2 2 2% 895.000 3

100 1 1,0% 250.000 1 1 6% 1.500.000 2 1 2% 500.000 3

101 1 0,5% 160.000 1 1 4% 1.280.000 2 1 1% 320.000 3

102 1 0,5% 75.000 2 3 15% 2.250.000 2 1 1% 150.000 2

103 1 1,0% 90.000 1 2 20% 1.800.000 2 1 2% 180.000 1

104 2 2,0% 855.000 2 2 4% 1.710.000 2 2 1% 427.000 2

105 1 1,0% 127.000 1 2 15% 1.905.000 2 1 3% 380.000 3

106 1 1,5% 906.000 3 3 5% 3.020.000 3 2 1% 604.000 2

107 2 2,0% 792.000 3 1 10% 3.990.000 2 1 1% 396.000 3

108 1 0,5% 100.000 1 2 10% 2.000.000 2 1 2% 400.000 2
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TABULASI DATA NILAI PERUSAHAAN UKM BATIK KOTA 
PEKALONGAN

No.
pertumbuhan 

penjualan
penurunan 
penjualan

pelanggan 
baru

pelanggan 
loyal

produk 
baru

produ
k lama

karyawan 
baru

karyawan 
lama

% penurunan 
laba

1 2% 0% 2 7 0 4 3 42 13%

2 10% 0% 8 21 1 3 12 55 13%

3 5% 0% 5 11 0 3 0 20 6%

4 0% 5% 0 11 0 3 5 30 12%

5 0% 2% 0 12 1 3 1 21 9%

6 7% 0% 3 18 0 2 0 20 7%

7 4% 0% 5 11 0 3 4 21 10%

8 0% 2% 1 7 0 1 0 20 5%

9 4% 0% 4 10 0 2 1 19 13%

10 4% 0% 3 16 2 4 8 52 12%

11 0% 10% 0 8 1 4 5 70 7%

12 2% 0% 5 14 0 1 3 52 10%

13 5% 0% 2 7 1 2 0 37 9%

14 4% 0% 0 9 0 1 1 27 6%

15 10% 0% 4 13 0 3 0 23 9%

16 6% 0% 2 18 0 2 4 31 14%

17 4% 0% 3 16 3 5 15 105 10%

18 2% 0% 1 7 0 1 0 23 13%

19 15% 0% 2 22 0 1 2 23 5%

20 0% 5% 1 11 0 4 0 36 8%

21 1% 0% 2 13 0 2 1 27 9%

22 0% 3% 1 25 2 3 3 77 9%

23 5% 0% 3 10 0 3 3 27 6%

24 4% 0% 1 17 0 1 0 33 13%

25 2% 0% 4 21 0 2 9 21 7%

26 10% 0% 2 29 0 2 0 43 7%

27 0% 3% 2 20 0 4 11 39 9%

28 8% 0% 5 14 0 1 1 27 6%

29 3% 0% 4 19 1 1 0 30 13%

30 5% 0% 1 12 0 2 1 25 9%

31 10% 0% 1 26 0 1 0 29 7%

32 4% 0% 2 29 1 1 0 35 11%

33 0% 12% 0 13 1 2 1 23 7%

34 20% 0% 15 29 2 2 20 104 15%

35 6% 0% 4 25 0 2 2 41 6%

36 5% 0% 6 13 1 1 4 43 6%

37 8% 0% 2 28 1 1 4 63 8%
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38 0% 8% 1 16 0 1 0 20 7%

39 4% 0% 2 10 2 1 5 35 9%

40 2% 0% 4 28 2 3 10 90 17%

41 5% 0% 9 27 0 1 0 25 5%

42 12% 0% 3 12 0 1 3 19 8%

43 0% 6% 0 37 1 3 4 26 8%

44 2% 0% 5 32 0 1 7 28 7%

45 20% 0% 9 26 0 2 0 31 6%

46 0% 8% 0 18 0 4 2 33 7%

47 2% 0% 3 23 0 2 8 30 8%

48 10% 0% 8 31 1 1 0 20 7%

49 1% 0% 2 24 0 1 0 20 8%

50 15% 0% 11 52 3 4 16 180 18%

51 0% 2% 1 17 0 1 1 21 10%

52 3% 0% 4 14 1 1 1 27 6%

53 6% 0% 2 28 0 3 2 52 8%

54 2% 0% 1 24 0 4 0 50 8%

55 0% 7% 0 20 1 2 1 32 9%

56 2% 0% 3 17 1 1 0 24 9%

57 9% 0% 8 24 1 3 10 35 5%

58 4% 0% 5 36 1 1 0 30 8%

59 6% 0% 8 22 1 1 0 20 5%

60 3% 0% 4 18 0 2 2 28 6%

61 2% 0% 2 12 2 1 1 26 6%

62 2% 0% 5 27 0 1 0 22 9%

63 5% 0% 7 43 0 2 3 27 6%

64 0% 15% 0 14 0 2 0 20 8%

65 2% 0% 6 14 1 4 7 57 20%

66 4% 0% 2 17 1 1 0 21 10%

67 5% 0% 3 21 0 3 1 20 10%

68 14% 0% 8 24 0 3 2 23 8%

69 0% 2% 0 10 1 2 6 19 10%

70 2% 0% 3 11 2 4 0 40 20%

71 0% 9% 2 16 1 2 0 25 12%

72 3% 0% 8 20 1 3 8 20 7%

73 0% 10% 1 18 2 2 0 27 11%

74 2% 0% 1 9 0 2 3 17 9%

75 0% 6% 1 7 1 2 9 23 8%

76 0% 2% 1 12 0 3 0 23 8%

77 0% 5% 0 15 1 2 2 33 8%

78 5% 0% 9 33 1 4 5 43 13%
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79 10% 0% 4 18 0 3 0 24 12%

80 5% 0% 2 16 0 2 9 46 14%

81 2% 0% 2 21 0 3 7 25 12%

82 2% 0% 0 15 2 2 13 45 19%

83 5% 0% 3 30 2 3 15 30 11%

84 3% 0% 5 24 0 3 0 23 5%

85 10% 0% 3 19 0 4 2 26 5%

86 0% 10% 0 12 1 2 1 20 12%

87 8% 0% 2 20 0 3 3 27 8%

88 6% 0% 7 22 1 5 8 32 11%

89 12% 0% 4 18 1 3 0 29 8%

90 15% 0% 8 27 2 3 4 35 10%

91 7% 0% 3 15 1 2 0 20 7%

92 0% 2% 1 17 1 3 0 25 10%

93 0% 5% 0 13 0 5 2 35 12%

94 2% 0% 2 16 0 3 2 34 8%

95 0% 3% 0 4 2 4 2 48 12%

96 0% 4% 0 15 1 2 0 32 6%

97 5% 0% 1 8 0 3 4 16 7%

98 2% 0% 3 12 2 3 3 32 8%

99 2% 0% 1 26 1 2 0 20 8%

100 5% 0% 0 18 1 4 5 25 9%

101 5% 0% 4 27 1 2 1 21 6%

102 0% 10% 0 7 0 3 0 25 17%

103 2% 0% 1 5 0 3 7 17 23%

104 0% 2% 0 5 0 2 0 27 7%

105 0% 4% 0 8 2 2 3 17 19%

106 15% 0% 4 20 0 3 5 21 8%

107 5% 0% 2 25 0 5 0 45 13%

108 0% 11% 0 10 0 2 5 18 13%
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PERHITUNGAN DESKRIPTIF PERSENTASE

Lama usaha

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Valid 2 - 9 22 20.4 20.4 20.4

10 -17 37 34.3 34.3 54.6

18 - 25 27 25.0 25.0 79.6

26 - 33 18 16.7 16.7 96.3

34 - 41 4 3.7 3.7 100.0

Total 108 100.0 100.0

Jumlah karyawan

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Valid 20 - 55 95 88.0 88.0 88.0

56 - 91 9 8.3 8.3 96.3

92 - 127 3 2.8 2.8 99.1

164 - 199 1 .9 .9 100.0

Total 108 100.0 100.0

Modal awal

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Valid 50.000 - 80.039.999 65 60.2 60.2 60.2

80.040.000 - 160.029.999 24 22.2 22.2 82.4

160.030.000 - 240.019.999 8 7.4 7.4 89.8

240.020.000 - 320.009.999 8 7.4 7.4 97.2

320.010.000 - 399.999.999 3 2.8 2.8 100.0

Total 108 100.0 100.0

Modal saat ini

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Valid 30.000.000 - 88.999.999 43 39.8 39.8 39.8

89.000.000 - 147.999.999 46 42.6 42.6 82.4

148.000.000 - 206.999.999 11 10.2 10.2 92.6

207.000.000 - 265.999.999 6 5.6 5.6 98.1

266.000.000 - 324.999.999 2 1.9 1.9 100.0

Total 108 100.0 100.0
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Pertumbuhan modal

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Valid -62 - -33 4 3.7 3.7 3.7

-32 - -3 19 17.6 17.6 21.3

-2 - 27 48 44.4 44.4 65.7

28 - 57 26 24.1 24.1 89.8

58 - 87 11 10.2 10.2 100.0

Total 108 100.0 100.0

labapertahun

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Valid 9.000.000 - 34.009.999 50 46.3 46.3 46.3

34.010.000 - 59.019.999 44 40.7 40.7 87.0

59.020.000 - 84.029.999 11 10.2 10.2 97.2

84.030.000 - 109.039.999 2 1.9 1.9 99.1

109.040.000 - 134.049.999 1 .9 .9 100.0

Total 108 100.0 100.0

Persen anggaran untuk lingkungan

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Valid 0,5%-0,9% 24 22.2 22.2 22.2

1%-1,4% 46 42.6 42.6 64.8

1,5%-1,9% 14 13.0 13.0 77.8

2%-2,4% 18 16.7 16.7 94.4

2,5%-3% 6 5.6 5.6 100.0

Total 108 100.0 100.0

biayalingkungan

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Valid 75.000-347.999 41 38.0 38.0 38.0

348.000-620.999 36 33.3 33.3 71.3

621.000-893.999 20 18.5 18.5 89.8

894.000-1.166.999 7 6.5 6.5 96.3

1.167.000-1.439.999 4 3.7 3.7 100.0

Total 108 100.0 100.0
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Frekuensi aktivitas CSR lingkungan

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Valid tidak tentu 48 44.4 44.4 44.4

satu tahun sekali 43 39.8 39.8 84.3

lebih dari sekali dalam setahun 16 14.8 14.8 99.1

tiap persemester 1 .9 .9 100.0

Total 108 100.0 100.0

persenkaryawan

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Valid 2%-5% 63 58.3 58.3 58.3

6%-9% 21 19.4 19.4 77.8

10%-13% 16 14.8 14.8 92.6

14%-17% 7 6.5 6.5 99.1

18%-21% 1 .9 .9 100.0

Total 108 100.0 100.0

Biaya karyawan

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Valid 1.000.000-4.821.499 102 94.4 94.4 94.4

4.821.500-8.642.999 3 2.8 2.8 97.2

8.643.000-12.464.499 2 1.9 1.9 99.1

16.286.000-20.107.499 1 .9 .9 100.0

Total 108 100.0 100.0

Frekuensi karyawan

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Valid tidak tentu 5 4.6 4.6 4.6

satu tahun sekali 79 73.1 73.1 77.8

lebih dari sekali dalam setahun 20 18.5 18.5 96.3

tiap per semester 4 3.7 3.7 100.0

Total 108 100.0 100.0
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persenkomunitas

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Valid 1% 49 45.4 45.4 45.4

2% 46 42.6 42.6 88.0

3% 10 9.3 9.3 97.2

4% 1 .9 .9 98.1

5% 2 1.9 1.9 100.0

Total 108 100.0 100.0

biayakomunitas

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Valid 150.000-789.999 85 78.7 78.7 78.7

790.000-1429.999 18 16.7 16.7 95.4

1.430.000-2.069.999 3 2.8 2.8 98.1

2.070.000-2.709.999 1 .9 .9 99.1

2.710.000-3.349.999 1 .9 .9 100.0

Total 108 100.0 100.0

Frekuensi komunitas

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Valid tidak tentu 7 6.5 6.5 6.5

satu tahun sekali 44 40.7 40.7 47.2

lebih dari sekali dalam setahun 57 52.8 52.8 100.0

Total 108 100.0 100.0

Pertumbuhan penjualan

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Valid 0% 29 26.9 26.9 26.9

1%-4% 37 34.3 34.3 61.1

5%-8% 25 23.1 23.1 84.3

9%-12% 9 8.3 8.3 92.6

13%-16% 6 5.6 5.6 98.1

17%-20% 2 1.9 1.9 100.0

Total 108 100.0 100.0
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Penurunan penjualan

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Valid 0% 79 73.1 73.1 73.1

1%-3% 10 9.3 9.3 82.4

4%-6% 8 7.4 7.4 89.8

7%-9% 4 3.7 3.7 93.5

10%-12% 6 5.6 5.6 99.1

13%-15% 1 .9 .9 100.0

Total 108 100.0 100.0

Pelanggan baru

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Valid 0 21 19.4 19.4 19.4

1-3 51 47.2 47.2 66.7

4-6 22 20.4 20.4 87.0

7-9 12 11.1 11.1 98.1

10-12 1 .9 .9 99.1

13-15 1 .9 .9 100.0

Total 108 100.0 100.0

Pelanggan loyal

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Valid 4-13 37 34.3 34.3 34.3

14-23 42 38.9 38.9 73.1

24-33 25 23.1 23.1 96.3

34-43 3 2.8 2.8 99.1

44-53 1 .9 .9 100.0

Total 108 100.0 100.0

Produk baru

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Valid 0 58 53.7 53.7 53.7

1 34 31.5 31.5 85.2

2 14 13.0 13.0 98.1

3 2 1.9 1.9 100.0

Total 108 100.0 100.0
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Produk lama

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Valid 1 27 25.0 25.0 25.0

2 34 31.5 31.5 56.5

3 29 26.9 26.9 83.3

4 14 13.0 13.0 96.3

5 4 3.7 3.7 100.0

Total 108 100.0 100.0

Karyawan baru

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Valid 0 38 35.2 35.2 35.2

1-4 43 39.8 39.8 75.0

5-8 15 13.9 13.9 88.9

9-12 7 6.5 6.5 95.4

13-16 4 3.7 3.7 99.1

17-20 1 .9 .9 100.0

Total 108 100.0 100.0

Karyawan lama

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Valid 16-48 95 88.0 88.0 88.0

49-81 9 8.3 8.3 96.3

82-114 3 2.8 2.8 99.1

148-180 1 .9 .9 100.0

Total 108 100.0 100.0

Persen penurunan laba

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Valid 5% - 8% 55 50.9 50.9 50.9

9% - 12% 33 30.6 30.6 81.5

13% - 16% 12 11.1 11.1 92.6

17% - 20% 7 6.5 6.5 99.1

21% - 23% 1 .9 .9 100.0

Total 108 100.0 100.0
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PERHITUNGAN ANALISIS REGRESI LINIER SEDERHANA

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the 

Estimate

1 .450a .202 .195 3.50596

a. Predictors: (Constant), CSR

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 330.738 1 330.738 26.907 .000a

Residual 1302.928 106 12.292

Total 1633.667 107

a. Predictors: (Constant), CSR

b. Dependent Variable: Nilaiperusahaan

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized 

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 3.572 1.712 2.086 .039

CSR .406 .078 .450 5.187 .000

a. Dependent Variable: Nilaiperusahaan


