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ABSTRAK

PRAKTIK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
DAN KINERJA KEUANGAN UMKM DI MASA
PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Pada UMKM yang Tergabung Dalam Asosiasi Batik Mukti
Manunggal Kabupaten Sleman)

Lidya Rupersia Gu
NIM: 172114098
Universitas Sanata Dharma
2021

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis praktik CSR pada UMKM
yang tergabung dalam Asosiasi Batik Mukti Manunggal di masa pandemi Covid19, 2) Menguji hubungan praktik Corporate Social Responsibility (CSR) dan
kinerja keuangan UMKM yang tergabung dalam Asosiasi Batik Mukti Manunggal
di masa pandemi Covid-19.
Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa
penyebaran kuesioner dan wawancara berkaitan dengan praktik CSR dan kinerja
keuangan UMKM. Data penelitian dianalisis dengan korelasi rank spearman.
Hasil penelitian menunjukkan: 1) UMKM melakukan praktik CSR yang
termasuk dalam kategori lingkungan berupa aktivitas penggunaan air sesuai
kegunaannya, membantu merawat dan melindungi lingkungan, mengetahui
banyaknya limbah dan cara membuangnya serta kategori sosial pada dimensi
tanggung jawab produk berupa kegiatan mengetahui dan memberikan informasi
bahwa produk yang dihasilkan tidak membahayakan kesehatan. 2) Ada hubungan
positif yang kuat antara CSR dan kinerja keuangan pada UMKM yang tergabung
dalam Asosiasi Batik Mukti Manunggal. Berdasarkan hasil wawancara, UMKM
dengan kinerja keuangan yang baik akan melakukan kegiatan CSR yang lebih
banyak.
Kata kunci: CSR, kinerja keuangan, pandemi Covid-19, UMKM
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ABSTRACT

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PRACTICES
AND FINANCIAL PERFORMANCE OF MSMEs During the
COVID-19 Pandemic
(Case Study on MSMEs which are members of the Mukti Manunggal Batik
Association, Sleman Regency)

Lidya Rupersia Gu
NIM: 172114098
Sanata Dharma University
2021

The purpose of this research are: 1) Analysing the CSR activities at Micro,
Small and Medium Enterprises (MSMEs) 2) Examining the relationship between
the practiced of Corporate Social Responsibility (CSR) and the financial
performanced of MSMEs that are members of the Mukti Manunggal Batik
Association during the Covid-19 pandemic.
The type of this research is case study. The techniques of collecting data
are distributing questionnaires and interviews related to CSR practices and the
financial performance of MSMEs. The data is analized by spearman rank
correlation.
The result of this research shows: 1) MSMEs practice CSR which is
included in the environmental category are, using water according to it’s use,
helping to care for and protecting the environment, knowing the amount of waste
and how to dispose of. In the social categories are knowing and providing
information that the products are produced by no endangering the health 2) There
is a strong positive relationship between CSR and financial performance in
MSMEs that are members of the Mukti Manunggal Batik Association. Based on
the interview, MSMEs with good financial performance will undertake more CSR
activities.
Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), financial performance, Covid19 pandemic, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian
Akhir-akhir ini para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
menghadapi tugas yang menantang dalam menjalankan usahanya. UMKM
berusaha meningkatkan kinerja guna bertahan dan tetap memperoleh
pendapatan di tengah pandemi Covid-19. Kemunculan penyakit Covid-19
yang disebabkan oleh sebuah virus bernama corona atau coronavirus
ditemukan pertama kali di kota Wuhan, China. Virus yang menyerang
sistem pernapasan manusia ini dinyatakan menjadi sebuah pandemi oleh
WHO pada Maret 2020 karena penyebarannya yang sangat cepat. Pandemi
Covid-19 ini menjadi sebuah masalah baru yang dihadapi oleh banyak
negara di dunia karena virus ini memaksa banyak negara untuk melakukan
kebijakan lockdown ataupun work from home untuk mengurangi tingkat
penyebarannya yang sangat cepat. Situasi pandemi Covid-19 ini juga
mempengaruhi banyak sektor-sektor kehidupan yang ada mulai dari sektor
kesehatan yang kewalahan menghadapi pandemi ini, lalu sektor ekonomi
dan juga pendidikan (Akbar,U.R., & Humaedi,S 2020:341). Indonesia
menjadi salah satu negara yang terdampak Covid-19. Dampak yang sangat
dirasakan yaitu dalam bidang ekonomi, terhambatnya kegiatan ekonomi
yang kemudian mempengaruhi pendapatan negara. Dampak Covid-19
selain mempengaruhi pendapatan bisnis besar, juga mempengaruhi usaha
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mikro yang banyak tersebar di Indonesia. UMKM yang ada di Indonesia
memberikan pengaruh yang cukup besar pada pertumbuhan ekonomi
Indonesia dalam hal menyerap tenaga kerja dengan menyediakan lapangan
kerja, berkontribusi terhadap pembentukan dan pertumbuhan Produk
Domestik Bruto (PDB). Di masa pandemi ini banyak dampak negatif yang
dirasakan UMKM. Pandemi Covid-19 menyebabkan pelaku UMKM
kesulitan bahan baku, terhambatnya distribusi, sulitnya permodalan,
produksi terhambat, dan penjualan menurun.
UMKM memiliki jenis yang beragam di Indonesia seperti makanan
dan kerajinan. Salah satu ikon budaya Indonesia adalah batik dan memiliki
peminat hingga luar Negeri. Setiap jenis batik bernilai tinggi dan memiliki
filosofi tersendiri hal ini yang menyebabkan permintaan dan pemasaran
sebelum pandemi Covid-19 berjalan stabil dan mengalami peningkatan. Di
masa pandemi ini UMKM mengalami penurunan kinerja dari sisi
permintaan yaitu konsumsi dan daya beli, yang kemudian mengganggu
proses produksi serta perdagangan. UMKM sebagai ujung tombak
perekonomian Indonesia berperan penting untuk terlibat menyelesaikan
permasalahan-permasalahan lingkungan dan sosial yang ada di sekitarnya
dengan melaksanakan Corporate Social Responsibility. UMKM tetap
melaksanakan tanggung jawab agar karyawan tetap bekerja dengan adanya
kegiatan menghasilkan produk (Masker Kain Batik) yang berguna bagi
lingkungan dan sosial.
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UMKM batik berusaha untuk terus berkarya dengan cara
beradaptasi melalui pembuatan masker kain batik yang mendukung desain
dan konsep produk yang sesuai di masa pandemi Covid-19 dengan
berbagai jenis, ada yang dua lapis, tiga lapis dan model lainnya. UMKM
juga bertekad untuk tetap melaksanakan tanggung jawab yakni praktik
program CSR baik dalam bentuk pelatihan, pembuatan dan pembagian
masker. Hal ini (Praktik program CSR) tentunya akan memberikan
pengaruh terhadap peningkatan penjualan yang mana akan digunakan
untuk mengukur kinerja keuangan dari UMKM yang terjadi dalam situasi
ekonomi yang menurun di masa pandemi Covid-19. Penjualan dan laba
membantu dalam mengukur kinerja. Kinerja keuangan UMKM umumnya
diukur berdasarkan penghasilan bersih (laba) atau sebagai dasar bagi
ukuran yang lain seperti imbalan investasi (return on investment) atau
penghasilan per saham (earnings per share) (Harmono, 2009:23).
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
mendefinisikan CSR sebagai suatu komitmen pelaku bisnis untuk
berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja
dengan karyawan, keluarga mereka, dan masyarakat lokal (WBCSD, 2001
dalam Mardikanto, 2014:93). Tanggung jawab sosial dalam GRI (Global
Reporting Initiative) dapat diukur dengan tiga indikator yaitu indikator
ekonomi, lingkungan dan sosial. Tanggung jawab sosial yang dilakukan
oleh pelaku bisnis biasanya sangat identik dengan perusahaan-perusahaan
besar, namun saat ini pelaku bisnis seperti UMKM (Usaha Mikro Kecil
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dan Menengah) juga dituntut mempunyai perhatian terhadap aspek
ekonomi, lingkungan, dan sosial masyarakat.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian pada UMKM batik guna menganalisis hubungan
praktik CSR dengan kinerja keuangan pada UMKM yang tergabung dalam
Asosiasi Batik Mukti Manunggal di masa pandemi Covid-19. Oleh karena
itu, penulis akan melakukan penelitian ini dengan judul “PRAKTIK
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN KINERJA KEUANGAN
UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19” dengan studi kasus pada
UMKM yang tergabung dalam Asosiasi Batik Mukti Manunggal
Kabupaten Sleman.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana praktik CSR pada UMKM yang tergabung dalam Asosiasi
Batik Mukti Manunggal di masa pandemi Covid-19?”
2. Bagaimana hubungan praktik Corporate Social Responsibility (CSR)
dan kinerja keuangan UMKM yang tergabung dalam Asosiasi Batik
Mukti Manunggal di masa pandemi Covid-19?
C. Tujuan Penelitian
1.

Untuk mengetahui praktik CSR pada UMKM yang tergabung dalam
Asosiasi Batik Mukti Manunggal dimasa pandemi Covid-19.
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2.

Untuk mengetahui hubungan praktik Corporate Social Responsibility
(CSR) dan kinerja keuangan UMKM yang tergabung dalam Asosiasi
Batik Mukti Manunggal dimasa pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian
1. Bagi UMKM yang Tergabung Dalam Asosiasi Batik Mukti
Manunggal
UMKM dapat mengevaluasi diri mengenai kegiatan CSR yang
dilakukan selama masa pandemi Covid-19.
2. Bagi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tentang praktik CSR
dimasa pandemi dan korelasinya dengan kinerja keuangan UMKM
batik. Selain itu dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian
selanjutnya
3. Bagi Peneliti
Penyusunan skripsi ini dengan harapkan akan memperluas wawasan
dan pengetahuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang
sudah diperoleh untuk dilakukan di lapangan.
E. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan dalam proses penulisan, penulis menggunakan
sistematika penulisan sebagai berikut:
Bab I

: Pendahuluan
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Menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, dan sistematika penelitian.
Bab II

: Landasan Teori
Menjelaskan tentang teori–teori yang mendukung topik
penelitian yang akan digunakan peneliti dalam membahas
permasalahan yang ada

Bab III

: Metode Penelitian
Menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan
yaitu jenis penelitian, populasi dan sampel, tempat dan
waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode
pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV

: Gambaran Umum objek penelitian
Pada bab ini, penulis akan menggambarkan secara umum
perusahaan yang dijadikan sebagai sampel penelitian dan
gambaran umum data yang akan digunakan dalam
penelitian.

Bab V

: Analisis Data dan Pembahasan
Uraian analisis data dan pembahasan sesuai dengan hasil
temuan di lapangan.

Bab VI

: Penutup
Dalam bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran
bagi penelitian selanjutnya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Corporate Social Responsibility
1. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)
Untung (2014:1-3) mengatakan bahwa Corporate Social Responsibility
merupakan suatu komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk
bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi
dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas. Corporate Social
Responsibility merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap
lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan
dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan. Dengan tujuan
menunjang kinerja perusahaan, CSR dapat digunakan selain dalam hal
memenuhi tanggung jawab sosialnya, dimana membantu memenangkan
persaingan bisnis. Dalam hal ini perusahaan akan memperoleh citra positif
dengan mempraktikan program-program CSR dan konsumen akan loyal
dan penjualan meningkat.
Menurut Budimanta et al. (2008) dalam Mardikanto (2014), CSR
merupakan komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan
yang lebih baik bersama dengan pihak-pihak yang terkait, terutama
masyarakat dan lingkungan sosial di mana perusahaan tersebut berada,
yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan.
Menurut World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
Corporate

social

responsibility

7

adalah

komitmen

bisnis

untuk
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berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja
dengan karyawan, keluarga mereka dan masyarakat lokal. Dengan
meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tanggung jawab
sosial perusahaan.
Menurut Mardikanto (2014:142), CSR secara eksplisit berarti
melakukan bisnis dengan cara yang etis dan untuk kepentingan masyarakat
luas, menanggapi dengan positif dan mengutamakan harapan prioritas
sosial yang muncul, menyeimbang-kan kepentingan pemegang saham
terhadap kepentingan masyarakat luas serta menjadi warga negara yang
baik di masyarakat dengan kata lain terdapat tiga dimensi utama untuk
CSR yaitu, dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam penelitian ini
konsep CSR yang digunakan adalah konsep CSR yang didefinisikan
Mardikanto, menggunakan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Ketiga kategori tersebut terdapat dalam dalam metode pengukuran GRI
G4.
2. Model Pelaksanaan CSR
Model pelaksanaan CSR menurut Aqiela et al (2008). CSR dapat
mengambil beberapa bentuk. Dalam bentuk legal, CSR bisa menjadi
corporate responsibility (CR), misalnya penerapan undang-undang pajak
lingkungan. Namun juga dapat dalam bentuk lain, yakni komitmen nyata
perusahaan untuk pengembangan kualitas hidup masyarakat sebagai
bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan. Ada empat model atau pola
CSR yang umumnya dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu:
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a. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program CSR secara
langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau
menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara.
b. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan
mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya.
c. Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR
melalui kerjasama dengan lembaga sosial/ organisasi non pemerintah
(NGO /LSM), instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik
dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan
sosialnya.
d. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut
mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial
yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu.
3. Praktik CSR: Konteks Indonesia
Praktik kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) di dunia telah
berkembang sejak 1950-an. Khusus di Indonesia sebenarnya baru dimulai
sejak awal 1990-an. Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR)
untuk konteks Indonesia (terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan
CSR untuk kategori discretionary responsibilities) dapat dilihat dari dua
perspektif yang berbeda. Pertama, pelaksanaan CSR merupakan praktik
bisnis

secara

sukarela

(discretionary

business

practice)

artinya

pelaksanaan CSR lebih banyak berasal dari inisiatif perusahaan dan bukan
merupakan aktivitas yang dituntut untuk dilakukan perusahaan oleh
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peraturan perudang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Kedua,
pelaksanaan CSR bukan lagi merupakan dicretionary business practice,
melainkan pelaksanaannya sudah diatur oleh undang-undang. Kategori
praktik CSR oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia terdiri dari (Solihin,
2009:161-171 ):
a. Pelaksanaan CSR secara sukarela (voluntary) oleh perusahaan
besar
Aktivitas CSR sebagai discretionary business practice di Indonesia
masih dapat dibagi di dalam dua kategori, yaitu pelaksanaan CSR
oleh perusahaan domestik dan pelaksanaan CSR oleh perusahaan
multinasional.
b. Pelaksanaan CSR secara mandatory oleh perusahaan besar.
Aktivitas CSR sebagai mandatory di Indonesia masih dapat dibagi
di dalam dua kategori, yaitu pelaksanaan CSR oleh BUMN dan
pelaksanaan CSR oleh perusahaan yang mengolah atau terkait
dengan sumber daya alam.
c. Pelaksanaan CSR secara voluntary perusahaan kecil dan menengah
Kegiatan CSR yang dilakukan oleh usaha kecil dan menengah pada
umumnya masih berkisar pada pembukaan lapangan kerja bagi
masyarakat di sekitarnya. Selain itu, usaha kecil pada umumnya
belum menetapkan aturan secara baku mengenai hak dan
kewajiban

karyawan

ketenagakerjaan.

sesuai

dengan

undang-undang
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d. Pelaksanaan CSR secara mandatory oleh perusahaan kecil dan
menengah
Perusahaan kecil dan menengah yang melakukan kegiatan usaha di
bidang sumber daya alam dan/atau berkaitan dengan sumber daya
alam, seperti perusahaan yang melakukan penggalian pasir atau
penambangan batu kapur, berkewajiban untuk melaksanakan
program CSR.
4. Pengukuran CSR dengan Menggunakan GRI G4
GRI merupakan standar yang dirancang untuk organisasi-organisasi dalam
hal melaporkan tentang keterlibatan mereka terhadap perekonomian,
lingkungan, dan/atau masyarakat. Standar GRI mempunyai kesamaan
untuk pemangku kepentingan dan organisasi, sehingga dapat dipahami dan
dikomunikasikan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari organisasiorganisasi. Dari hal ini, pengukuran CSR dapat dilakukan dengan
menggunakan metode pengukuran GRI G4. Variabel dalam pengukuran
metode GRI G4 terdiri dari:
a. Kategori ekonomi
b. Kategori lingkungan
c. Kategori sosial, yang memiliki sub kategori sebagai berikut :
1) Praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja
2) Hak Asasi Manusia (HAM)
3) Masyarakat
4) Tanggung jawab atas produk
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5. Manfaat Corporate Social Responsibility
Untuk meningkatkan citra positif perusahaan di mata masyarakat, CSR
dapat digunakan sebagai strategi bisnis baru bagi suatu industry dan
merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada
stakeholder. Mardikanto (2014:130-141) menyebutkan bahwa manfaat
CSR dapat dibagi dalam tiga manfaat utama, yaitu:
a. Manfaat CSR bagi Masyarakat
Perusahaan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dengan
mengambil tanggung jawab atas dampak kegiatan mereka terhadap
pelanggan, pemasok, pemegang saham, karyawan, masyarakat, dan
pemangku kepentingan lainnya, serta lingkungan. Memperhatikan
masyarakat membuat perusahaan dapat berkontribusi terhadap
peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perhatian tersebut dapat
dilakukan

dengan

cara

melakukan

aktivitas-aktivitas

serta

kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup,
dan kompetensi masyarakat di berbagai bidang.
b. Manfaat CSR bagi Pemerintah
Melalui praktik CSR akan ada hubungan antara perusahaan dan
pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah sosial, seperti
rendahnya kualitas pendidikan, kemiskinan, minimnya akses
kesehatan dan lainnya. Partisipasi pihak swasta (perusahaan)
melalui kegiatan CSR membantu pemerintah untuk menciptakan
kesejahteraan bagi rakyatnya menjadi lebih ringan. CSR yang
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bersifat community development seperti pemberdayaan ekonomi
masyarakat miskin, memberikan beasiswa, dan pembangunan
sarana kesehatan dapat berperan dalam mengatasi permasalahan.
c. Manfaat CSR bagi korporasi
1) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek
perusahaan
2) Memperkuat “Brand” perusahaan
3) Membedakan perusahaan dengan pesaing
4) Melebarkan akses sumber daya
5) Membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi
perusahaan
B. Stakeholder Theory
R. Edward Freeman pada tahun 1984 dalam buku Manajemen
Strategisnya: Pendekatan Stakeholder (1984) untuk pertama kali
mempopulerkan

stakeholder theory.

Menurut

Freeman

pemangku

kepentingan sebagai “kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi
atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Perusahaan akan
memperoleh hubungan yang kuat dan memperoleh manfaat dengan adanya
Stakeholder

Theory.

Berdasarkan

pemaparan

Mardikanto

Stakeholder Theory memberikan beberapa manfaat, yaitu:

(2014),
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a. Organisasi dapat menggunakan CSR sebagai instrumen untuk
mencapai tujuan stakeholder.
b. Pendekatan

stakeholder

memungkinkan

perusahaan

untuk

memaksimalkan kekayaan pemegang saham, sementara juga
meningkatkan total nilai tambah.
c. Kemampuan manajemen pemangku kepentingan akan terkait
secara positif dengan pengembangan strategi lingkungan yang
proaktif oleh UMKM.
C. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2008 Tentang
Usaha Mikro, Kecil, Menengah menyatakan:
a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha
Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria
usaha

mikro

memiliki

kekayaan

bersih

paling

banyak

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan
paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang
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memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini. Kriteria usaha kecil memiliki kekayaan bersih
lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil
penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua
milyar lima ratus juta rupiah).
c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha
yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan
jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha menengah
memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha atau memiliki

hasil

penjualan

tahunan lebih dari

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah).
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D. Kinerja
Pencapaian yang baik dan optimal akan menciptakan keberhasilan bagi
suatu industri dan dilihat dari kinerja industri tersebut. Menurut Zikri et al
(2014), kinerja adalah suatu pencapaian atau hasil kerja dalam kegiatan
atau aktivitas dan program yang sebelumnya telah direncanakan guna
mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi.
Menurut Marhanani (2017) kinerja merupakan ukuran untuk mengetahui
keberhasilan dari suatu industri yang dapat diukur melalui tingkat
penjualan dan laba.
a. Kinerja Keuangan
Definisi kinerja keuangan menurut IAI (2009) berdasarkan SAK ETAP
merupakan hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas
sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi. Menurut Efriyanti et al
(2012) kinerja keuangan adalah mengelola operasional keuangan
secara efektif dan efisien dengan tujuan mencari laba usaha optimal.
Akuntansi dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan dan
hasil operasi saat kinerja keuangan perusahaan, seperti tercermin
dalam laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat komunikasi bagi
pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan tersebut.
Untuk mengukur kinerja keuangan. Omzet penjualan merupakan yang
digunakan dalam mengukur kinerja keuangan UMKM dalam
penelitian ini.
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E. Pandemi Covid-19
Kemunculan Covid-19 menjadi sebuah situasi dimana semua orang tidak
bisa membayangkan apa yang akan ditimbulkannya. Virus yang muncul
dari kota Wuhan di China ini telah menimbulkan banyak sekali efek yang
mana tidak pernah terbayangkan sebelumnya, seperti adanya kebijakan
work from home yang diterapkan oleh pemerintah hampir di seluruh dunia
termasuk Indonesia. Setiati & Azwar (2020) menyebutkan, pandemi
penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah masalah yang
sedang berlangsung di lebih dari 200 negara di dunia. Covid-19 telah
diidentifikasi sebagai penyebab wabah penyakit pernapasan menular di
Wuhan, China. Per 31 Maret 2020, di sana 719.758 kasus dikonfirmasi di
seluruh dunia. Tanda dan gelaja umum infeksi Covid-19 antara lain gejala
gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa
inkubasi rata-rata 5- 6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada
tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus konfirmasi Covid-19
sebanyak 2 kasus. Sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 ada 10 orang
yang dinyatakan positif corona. Berkaitan dengan adanya situasi pandemi
Covid-19 saat ini pun memaksa UMKM untuk beradaptasi dengan situasi
tidak menentu seperti ini, karena pandemi Covid-19 ini juga berdampak
pada pelaksanaan CSR bagi beberapa UMKM.
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F. Hasil Penelitian Terdahulu
Penelitian Marhanani (2017) Implementasi CSR yang terdapat pada
UMKM batik di Kampoeng Batik Laweyan Solo menunjang kinerja non
keuangannya tetapi sebagian besar tidak menunjang kinerja keuangan.
Semakin tinggi CSR yang dilakukan oleh UMKM batik, belum mampu
menunjang kinerja keuangan dari UMKM batik tersebut.
Penelitian Dewi (2013) yang berjudul “Implementasi

Corporate

Social Responsibility (CSR) dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan
Pada UMKM Batik Bakaran Di Kota Pati” menunjukkan hasil penelitian
yaitu CSR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada UMKM
Batik Bakaran di Kota Pati.
Penelitian Azizah (2011) dengan judul “Implementasi Corporate
Social Responsibility (CSR) dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan
Pada UMKM Batik Kota Pekalongan” menunjukan hasil penelitian
Corporate Social Responsibility yang dimiliki UMKM memberikan
dampak positif terhadap nilai perusahaan dengan adanya peningkatan
kinerja UMKM.
G. Kerangka Konseptual Penelitian
Berdasarkan uraian yang dijelaskan dapat digambarkan hubungan praktik
corporate social responsibility dan kinerja keuangan dimasa pandemi
Covid-19 (studi kasus pada UMKM Batik yang tergabung dalam Asosiasi
Batik Mukti Manunggal) sebagai berikut:
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Pandemi
Covid-19

UMKM

Praktik Corporate Social
Responsibility

Kinerja Keuangan

Gambar 2.1
Hubungan Praktik Corporate Social Responsibility dan Kinerja Keuangan
di Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar pada bidang
ekonomi khususnya di bidang usaha yakni salah satunya pada UMKM di
Indonesia. Di masa pandemi ini banyak dampak negatif yang dirasakan
UMKM. Pandemi Covid-19 menyebabkan pelaku UMKM kesulitan bahan
baku, terhambatnya distribusi, sulitnya permodalan, produksi terhambat,
dan penjualan menurun. Namun, UMKM sebagai ujung tombak
perekonomian Indonesia diharapkan agar tetap bertahan dan menjalankan
usahanya dengan berbagai cara yang tepat. Di masa pandemi ini, UMKM
menjalankan usahanya

dan tetap ikut

bertanggung jawab

akan

permasalahan sosial dan lingkungan yang ada disekitarnya dan
melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
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Melalui praktik CSR oleh UMKM di masa pandemi, diharapkan
mampu menjalin hubungan baik dengan masyarakat dalam membantu
menerapkan protokol kesehatan melalui pelatihan, pembuatan dan
pembagian masker oleh UMKM. Disisi lain harapan UMKM bagi
masyarakat adalah memberikan umpan balik kepada UMKM yakni
mempromosikan dan merekomendasikan produk UMKM batik sehingga
mempengaruhi penjualan dan laba UMKM dalam kinerja keuangannya di
masa pandemi Covid-19.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian
Dalam penelitian ini jenis penelitian adalah studi kasus (case study) yaitu
penelitian yang rinci mengenai suatu objek tertentu selama kurun waktu
tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan
dan kondisi masa lalu (Umar, 2005:23). Tipe penelitian ini yaitu analisis
deskriptif yang mana analisis data bersifat kualitatif berarti proses
eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok,
menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan (Sugiyono,
2018:347).
B. Waktu dan Tempat Penelitian
a. Tempat penelitian

: Asosiasi Batik Mukti Manunggal

b. Waktu penelitian

: Januari-Februari 2021

C. Subyek dan Obyek Penelitian
1.

Subyek Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menentukan subyek penelitian yaitu:
a. Pemilik atau pengelola UMKM batik yang ikut serta dalam
program CSR.
b. Ibu

Haryati

selaku

Manunggal.

21

sekretaris

Asosiasi

Batik

Mukti
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2. Obyek Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menentukan obyek penelitian yaitu
program CSR dan kinerja keuangan UMKM.
D. Data Penelitian
Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer. Data
primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh
peneliti (Sanusi, 2013).
E. Teknik Pengumpulan Data
1. Kuesioner
Kuesioner yang akan dibagikan kepada pemilik atau pengelola UMKM
berkaitan dengan praktik CSR. Kuesioner berisi 37 pernyataan yang
dibagi menjadi 3 kategori yaitu kategori ekonomi, lingkungan, dan
sosial dengan dimensi tenaga kerja dan tanggung jawab produk.
Kategori ekonomi berisi 6 indikator, kategori lingkungan berisi 14
indikator, kategori sosial dimensi ketenagakerjaan 9 indikator dan
kategori sosial tanggung jawab produk 8 indikator.
2. Wawancara
Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung
dan lengkap dari sumbernya. Responden yang memiliki pengetahuan
dan pemahaman dari masalah yang diteliti yang akan diwawancarai.
Wawancara akan dilakukan kepada pemilik atau pengelola UMKM
dalam Asosiasi Batik Mukti Manunggal. Untuk pemilik atau pengelola
UMKM, wawancara dilakukan dengan topik bahasan terkait dengan
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profil UMKM, omzet penjualan, praktik CSR, serta kinerja keuangan.
Kemudian Wawancara dengan pengurus Asosiasi Batik Mukti
Manunggal.
F. Populasi Sasaran
Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah UMKM batik yang tergabung
dalam Asosiasi Batik Mukti Manunggal. Dalam penelitian ini, penulis
menentukan kriteria yaitu:
1. UMKM

batik

di

Asosiasi

Batik

Mukti

Manunggal

yang

mempraktikan program CSR.
2. UMKM batik di Asosiasi Batik Mukti Manunggal yang berdiri
minimal 2 tahun.
G. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Variabel Kinerja keuangan UMKM
Kinerja keuangan UMKM diukur dengan menggunakan omzet
penjualan. Menurut Nurfitria (2015) omzet adalah jumlah hasil
penjualan barang (dagangan) tertentu selama masa jual. Sedangkan
menurut

Chaniago

(1998)

omzet

adalah

keseluruhan

jumlah

pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang/jasa dalam
kurun waktu tertentu. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan untuk
mengukur omzet penjualan dengan menghitung keseluruhan jumlah
penjualan produk dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung
berdasarkan jumlah uang yang diperoleh.
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2. Variabel Corporate Social Responsibility (CSR)
Corporate Social Responsibility (CSR), diukur dengan melakukan
checklist berdasarkan GRI G4 dengan kategori ekonomi, lingkungan,
dan sosial dengan kategori sosial yang terdiri dari dua dimensi yaitu
dimensi praktik ketenagakerjaan, kenyamanan bekerja serta dimensi
tanggung jawab produk. Pernyataan CSR dengan GRI G4 berjumlah
91 item yang meliputi 9 item pernyataan pada kategori ekonomi, 34
item pernyataan pada kategori lingkungan, 16 item pernyataan pada
kategori sosial dimensi praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan
bekerja, 12 item pada kategori sosial dimensi hak asasi manusia, 11
item pada kategori sosial dimensi masyarakat, dan 9 item pada
kategori sosial dimensi tanggung jawab produk. Pada penelitian ini
terdapat 37 pernyataan. Peneliti dalam memilih item-item pernyataan
didasarkan pada relevan tidaknya item pernyataan dengan keadaan
UMKM. Pemilihan item-item pernyataan CSR berdasarkan penelitian
Marhanani (2017) dan penulis sajikan pada bagian lampiran 1
penelitian ini.
Pernyataan yang dilakukan oleh pemilik atau pengelola
UMKM akan diberi nilai 1 dan pada pernyataan yang tidak dilakukan
oleh pemilik atau pengelola UMKM diberikan nilai 0. Untuk
mengetahui tingkat penerapan CSR yang dilakukan kemudian akan
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dihitung Corporate Social Responsibility Index (CSRi)) (Angela,
2015).
Rumus yang digunakan untuk menghitung CSRi adalah:
CSRI =
Keterangan:
CSRi : Corporate Social Responsibility
V

: Jumlah pernyataan yang dilakukan oleh pemilik UMKM

M

: Jumlah pernyataan yang diharapkan

H. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskriptif
kualitatif untuk mengetahui hubungan praktik CSR dan kinerja keuangan
UMKM. Untuk menjawab masalah mengenai “Bagaimana hubungan
praktik CSR dan kinerja keuangan dimasa pandemi Covid-19”, penulis
menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Menghitung

Corporate

Social

Responsibility

Index

(CSRi)

Marhanani (2017), mengukur CSRi untuk mengetahui berapa indeks
CSR yang dilakukan oleh setiap UMKM batik. Setelah diketahui hasil
CSRi dari setiap UMKM batik, selanjutnya CSRi akan dirata-rata
untuk keseluruhan UMKM dan dianalisis untuk mengetahui berapa
indeks CSRi yang menjadi populasi sasaran. Apabila dalam penelitian
responden memiliki CSRi di bawah rata-rata maka CSRi-nya rendah
dan apabila responden memiliki CSRi di atas rata-rata, maka CSRi-nya
tinggi.
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2. Menghitung Omzet Penjualan Pada UMKM batik
Untuk mengetahui kinerja keuangan pada UMKM batik di Asosiasi
Batik Mukti Manunggal, penulis menghitung besarnya omzet
penjualan pada setiap UMKM batik. Setelah omzet penjualan dihitung,
selanjutnya penulis akan melakukan rata-rata terhadap omzet penjualan
untuk mengetahui keseluruhan omzet penjualan yang menjadi populasi
sasaran. Apabila omzet penjualan dari responden di bawah rata-rata
maka omzet penjualan-nya rendah. Sebaliknya, apabila responden
memiliki omzet penjualan di atas rata-rata maka omzet penjualannyanya tinggi.
3. Analisis Korelasi Rank Spearman CSRi dengan Omzet Penjualan
Pada tahap ini, penulis melakukan analisis korelasi rank spearman
dengan menggunakan alat bantu SPSS. Tujuan analisis korelasi rank
spearman adalah untuk mengetahui hubungan praktik CSR dengan
kinerja keuangan UMKM yang tergabung dalam Asosiasi Batik Mukti
Manunggal, dengan melihat tingkat signifikansi hubungan, kekuatan
hubungan, dan arah hubungan.
4. Mendeskripsikan dan Menganalisis Hubungan Praktik Corporate
Social Responsibility (CSR) dan Kinerja Keuangan UMKM
Tahap ini penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis hubungan
praktik CSR yang dilakukan oleh UMKM batik dan kinerja keuangan.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM
Asosiasi Batik Mukti Manunggal Kabupaten Sleman

A. Profil dan Sejarah Berdirinya Asosiasi Batik Mukti Manunggal
Asosiasi Batik Mukti Manunggal merupakan kumpulan pengrajin batik
daerah Kabupaten Sleman yang berpusat di Papringan, Bedog RT 6 RW
25 Trihanggo, Gamping, Sleman. Diawali dengan munculnya beberapa
pembatik pada tahun 2013 yang belum begitu dikembangkan berkaitan
dengan potensinya. Dengan tujuan mengembangkan potensi masyarakat
dalam membatik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman
(Disprendag) pada tahun 2014 memberikan pelatihan membatik kepada
masyarakat yang sebelumnya rata-rata hanya bekerja sebagai ibu rumah
tangga, petani, dan pedagang. Dari pelatihan membatik yang diberikan
maka terbentuklah 5 kelompok pembatik dengan 4 kelompok mandiri
yang merupakan awal terbentuknya Asosiasi Batik Mukti Manunggal.
Setahun setelah adanya pelatihan dari dinas, secara resmi Asosiasi Batik
Mukti Manunggal didirikan pada 27 Januari 2015 dengan jumlah awal
yang bergabung 5 kelompok kecil dan 4 mandiri senior, yaitu T-ray Art,
Omah Batik Sekar Turi, Abi Rupa Batik, Gig’s Batik, Kelompok batik
Dewi Kunthi, Ayu Arimbi, Sekar Giri, Mekar Lestari, dan Jati Mas.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman pada
tahun 2016 meresmikan Asosiasi Batik Mukti Manunggal. Asosiasi ini
berusaha untuk melestarikan batik dengan ciri khas masing-masing

27
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pengrajin, sehingga membentuk UMKM batik yang berkarakter dan setiap
anggota memperoleh ilmu berkaitan dengan bagaimana produksi,
pemasaran dan manajemen, dibuktikan dengan Asosiasi yang selalu
konsisten dan berkembang hingga tahun 2021 tercatat jumlah anggota ada
46 kelompok dan mandiri yang tergabung dalam Asosiasi Batik Mukti
Manunggal.
B. Visi dan Misi Asosiasi Batik Mukti Manunggal
Asosiasi Batik Mukti Manunggal merupakan paguyuban yang konsisten
dan terus berkembang. Visi dan Misi yang kuat sebagai pedoman
berdirinya pengrajin batik Kabupaten Sleman. Adapun visi Asosiasi Batik
Mukti Manunggal adalah “Bersama memberikan wujud nyata dalam
melindungi, menjaga dan melestarikan tradisi batik dengan menciptakan
pengrajin batik yang profesional untuk meningkatkan kesejahteraan
bersama”. Selaras dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Asosiasi batik,
maka terdapat 3 (tiga) misi dari Asosiasi Batik Mukti Manunggal yaitu :
1. Meningkatkan kesejahteraan bersama
2. Mengenalkan dan mengembangkan usaha batik di Sleman
3. Meningkatkan kualitas produk yang memiliki daya saing pasar baik di
dalam negeri maupun di luar negeri.
C. Struktur Organisasi Asosiasi Batik Mukti Manunggal
Dalam kepengurusan Asosiasi Batik Mukti Manunggal, terdapat
pelindung, penasehat, pengurus inti, sub bagian, dan anggota. Setiap
anggota diberikan arahan dalam segala kegiatan dalam Asosiasi batik,
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berkaitan dengan produksi, dan pemasaran. Dalam memperoleh pesanan,
pembagian kerja diberikan oleh ketua dengan kemampuan masing-masing,
serta berbagai informasi berkaitan dengan kegiatan sosial, pameran,
workshop, dan pelatihan. Kepengurusan Asosiasi Batik Mukti Manunggal
memiliki masa jabatan 3 tahun, dan akan mengalami pergantian pengurus,
yang mana berdasarkan kemampuan dapat membawa Asosiasi ke arah
yang lebih baik.
D. Bidang Usaha Asosiasi Batik Mukti Manunggal
Asosiasi Batik Mukti Manunggal merupakan kumpulan pengrajin batik
daerah Kabupaten Sleman, dengan mengombinasikan antara batik tulis
dengan batik cap. Batik yang diproduksi dapat berupa kain, tas, pakaian,
sepatu, dompet, dan masker. Motif batik khas dari Kabupaten Sleman
memiliki karakteristik yang dapat dilihat dari motif desainnya, yang
terinspirasi dari keberagaman flora, fauna dan kondisi geografis di
Kabupaten Sleman. Keunikan batik merupakan daya tarik bagi para
wisatawan dan pembeli lokal. Motif khas yang dimiliki Kabupaten Sleman
ada enam yaitu:
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Gambar 4.1
Batik Motif Sinom Parijotho
Sumber: https://gpswisataindonesia.info/batik-sleman/

Gambar 4.2
Batik Motif Salak Pondoh
Sumber: https://gpswisataindonesia.info/batik-sleman/

Gambar 4.3
Batik Motif Belut dan Salak
Sumber: https://gpswisataindonesia.info/batik-sleman/
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Gambar 4.4
Batik Motif Gajah Kombinasi Parang Rusak Barong
Sumber: https://gpswisataindonesia.info/batik-sleman/

Gambar 4.5
Batik Motif Salak
Sumber: https://gpswisataindonesia.info/batik-sleman/

Gambar 4.6
Batik Motif Salakan
Sumber: https://gpswisataindonesia.info/batik-sleman/
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BAB V
ANALIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Karakteristik Responden Penelitian
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
purposive sampling (sampel bertujuan), dimana cara pengambilan subjek
bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas
adanya tujuan tertentu, untuk itu ditetapkan beberapa sampel berdasarkan
pada kriteria tertentu (Arikunto, 2006:139). Dapat dilihat jumlah UMKM
yang memenuhi kriteria dan dapat dianalis pada tabel berikut ini:
Tabel 5.1 Jumlah UMKM dalam Penelitian
No
Keterangan
UMKM yang tergabung dalam Asosiasi Batik
1
Mukti Manunggal
UMKM yang memenuhi kriteria penelitian yaitu
UMKM batik di Asosiasi Batik Mukti
Manunggal yang mempraktikan program CSR
2
yaitu pelatihan, pembuatan dan pembagian
masker dan UMKM batik di Asosiasi Batik
Mukti Manunggal yang berdiri minimal 2 tahun
UMKM yang tidak merespon dan tidak bersedia
3
untuk dijadikan responden
4 Jumlah UMKM yang dibagikan kuesioner
UMKM yang tidak mengisi kuesioner secara
5 lengkap karena adanya data yang menjadi
rahasia dari UMKM
Jumlah UMKM yang memenuhi kebutuhan data
dan dapat dianalisis

Jumlah
46 UMKM

18 UMKM

4 UMKM
14 UMKM
2 UMKM
12 UMKM

Berdasarkan tabel 5.1 jumlah UMKM yang memenuhi kebutuhan
data dan dapat dianalisis adalah 12 UMKM. Data mengenai karakteristik
responden berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara adalah sebagai
berikut:
32
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1. Kriteria UMKM berdasarkan Omzet Penjualan
Kriteria UMKM berdasarkan omzet penjualan tahun 2020. dapat dilihat
pada tabel 5.2 berikut ini:
Tabel 5.2 Kriteria UMKM berdasarkan Omzet Penjualan Tahun 2020
No
Nama Usaha
Omzet Penjualan
Ukuran Usaha
(Rupiah)
1 Batik Batique Batik
150.000.000
Mikro
2 Batik Sekar giri
12.500.000
Mikro
3 Batik Rum
7.200.000
Mikro
4 Batik Laras
23.500.000
Mikro
5 Batik Rukma
22.265.000
Mikro
6 Batik Anadeva
6.234.000
Mikro
7 Batik Mi Utami
10.146.000
Mikro
8 Batik Dewi Kunthi
25.500.000
Mikro
9 Batik Ken’s
5.135.000
Mikro
10 Batik Purwo
9.625.000
Mikro
11 Batik Arifah
7.740.000
Mikro
12 Batik Sarweng Gandhes
8.250.000
Mikro
Total
140.415.000

Tabel 5.2 menunjukan ke-12 UMKM memilki omzet/hasil
penjualan kurang dari Rp300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) yang mana
termasuk dalam kriteria usaha mikro.
2. Lama Usaha UMKM
Berdasarkan data yang diperoleh, maka lama usaha batik di Asosiasi Batik
Mukti Manunggal dapat dilihat pada table 5.3 berikut:
Tabel 5.3 Lama Usaha UMKM Batik
No
Usia UMKM Batik
(tahun)
1
2-3
2
4-5
3
6-7
4
8-9
Total

Jumlah
Perusahaan
4
5
2
1
12

Persentase
33%
42%
17%
8%
100%
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Pada Tabel 5.3 menunjukan bahwa sebagian besar lama usaha
UMKM batik berada pada rentang 4-5 tahun yaitu terdapat 5 (42%)
UMKM.
3. Jumlah Tenaga Kerja UMKM Batik
Karakteristik responden selanjutnya yang diperoleh dalam penelitian ini
adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja di UMKM batik. Berikut tabel
jumlah tenaga kerja di UMKM batik :
Tabel 5.4. Jumlah Tenaga Kerja UMKM batik
No
Jumlah Tenaga Kerja
Jumlah
Perusahaan
1
2-3
6
2
4-5
3
3
6-7
2
4
8-9
1
Total
12

Persentase
50%
25%
17%
8%
100%

Tabel 5.4 menunjukan bahwa sebagian besar UMKM batik
memiliki jumlah tenaga kerja antara 2-3 orang, sebanyak 6 (50%) UMKM.
Berdasarkan penjelasan UMKM batik yang menjadi responden, tenaga
kerja ada yang berasal dari lokasi sekitar dan ada yang bekerja tanpa
merekrut karyawan dari lokasi sekitar atau bekerja sendiri.
4. Jenis Kelamin Responden
Tabel 5.5 menunjukan jenis kelamin dari pemilik UMKM yang menjadi
responden dalam penelitian ini. Berikut tabel mengenai jenis kelamin
responden:
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Tabel 5.5. Jenis Kelamin Responden
No
Jenis Kelamin
1
2

Laki-Laki
Perempuan
Total

Jumlah
Perusahaan
0
12
12

Persentase
0%
100%
100%

Berdasarkan tabel 5.5 sebanyak 100% responden adalah perempuan.
Hal ini karena Asosiasi Batik Mukti Manunggal merupakan kumpulan ibuibu pengrajin batik daerah Kabupaten Sleman yang sudah diberikan
pelatihan membatik.
5. Jenjang Pendidikan
Jenjang pendidikan responden yang merupakan pemilik atau pengurus
UMKM batik pada Asosiasi Batik Mukti Manunggal Kabupaten Sleman
dapat dilihat dari tabel 5.6 berikut ini:
Tabel 5.6 Jenjang Pendidikan Responden
No
Jenjang Pendidikan
Jumlah
Perusahaan
1
SMP
3
2
SMA/SMK
5
3
D-II
0
4
D-III
1
5
S-I
3
6
S-II
0
Total
12

Persentase
25%
42%
0%
8%
25%
0%
100%

Data yang disajikan pada tabel 5.6 menunjukan bahwa sebagian
besar UMKM batik berada pada jenjang pendidikan SMA/SMK sebanyak
5 (42%) UMKM. Berdasarkan penyebaran kuesioner dan wawancara ratarata pemilik atau pengurus bekerja sebagai Ibu rumah tangga dan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36

wirausaha. Usaha batik yang dijalankan merupakan sumber penghasilan
utama bagi pemilik UMKM tersebut.
6. Usia Responden
Tabel 5.7 menunjukan deskripsi responden berdasarkan usia dari
responden. Data yang diperoleh menunjukan bahwa usia responden
termuda adalah 33 tahun dan usia tertua 62 tahun. Berikut tabel usia
pemilik yang menjadi responden dalam penelitian:
Tabel 5.7 Responden Berdasarkan Usia
No
Usia Pemilik UMKM
Jumlah
Batik
Perusahaan
1
23-32
0
2
33-42
2
3
43-52
7
4
53-62
3
Total
12

Persentase
0%
17%
58%
25%
100%

Tabel 5.7 menunjukan sebagian besar UMKM batik berada pada
rentang 43-52 tahun, sebanyak 7 (58%) UMKM.
B. Hasil Analisis Data
Setelah data terkumpul, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini,
peneliti menggunakan deskriptif kualitatif dan analisis korelasi rank
spearman dengan program statistik SPSS 22. Kuesioner berkaitan dengan
praktik Corporate Social Responsibility (CSR) dibagikan kepada 12 UMKM
sebagai responden.
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1. Praktik CSR UMKM Batik yang Tergabung Dalam Asosiasi Batik Mukti
Manunggal
Kuesioner yang dibuat terdiri dari 37 pernyataan terbagi menjadi tiga
kategori yaitu kategori ekonomi, kategori lingkungan, dan kategori sosial
yang mencakup 2 dimensi yaitu, dimensi praktik ketenagakerjaan dan
kenyamanan bekerja serta dimensi tanggung jawab produk. Berikut akan
dijabarkan persentase dari jawaban responden berdasarkan kategori CSR:
a. Kategori Ekonomi
Kategori pertama dalam item pernyataan CSR adalah Kategori
ekonomi diukur dengan menggunakan 6 pernyataan. Berikut ini Tabel
5.8 menunjukan hasil jawaban dan persentase jawaban responden:
Tabel 5.8 Jawaban Kuesioner Responden Pada Kategori Ekonomi
Jawaban Responden

Pernyataan

Ya
: 8

Pernyataan 1
Pembayaran
kewajiban/hutang
dibayar
tepat
waktu dan ditulis
dalam
pembukuan
Pernyataan 2 :
Membuat
pembukuan
berkaitan dengan
penerimaan
bantuan
keuangan/modal
dari pemerintah
setempat

5

%
67

Tidak
4

%
33

42

7

58

Keterangan
Sebagian
UMKM,
selama
proses transaksi akan dicatat
dalam
pembukuan
baik
kewajiban/hutang,
bagi
4
UMKM yang menjawab tidak,
dikarenakan UMKM tidak rutin
dan masih sederhana dalam
melakukan pembukuan
UMKM hanya sebagian kecil
yang melakukan pembukuan
berkaitan dengan penerimaan
bantuan keuangan/modal dari
pemerintah
setempat
yang
kemudian dibelikan bahan baku
kain dan pewarna. Sementara 7
UMKM yang tidak melakukan
pembukuan disebakan tidak
memperoleh
bantuan
dari
pemerintah.
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Tabel 5.8 Jawaban Kuesioner Responden Pada Kategori Ekonomi (Lanjutan)
Pernyataan
3:
Pemberian upah
sudah
sesuai
dengan standar

9

75

3

25

Pernyataan 4 :
Mempekerjakan
masyarakat
sekitar UMKM

10

83

2

17

Pernyataan 5 :
UMKM
turut
membantu dalam
membangun
sarana prasarana
lokasi sekitarnya

8

67

4

33

Pernyataan 6 :
UMKM membeli
bahan baku dari
masyarakat
sekitarnya

7

58

5

42

Jumlah
47
Sumber: Data Primer Diolah

25

Sebagian besar UMKM, dalam
pembagian
upah
sesuai
pekerjaan
masing-masing,
waktu dalam bekerja, serta
jumlah yang dihasilkan dalam
mengerjakan
batik,
dan
merupakan kesepakatan antara
pengurus dan anggota dalam
UMKM.
Sebagian besar UMKM, sudah
mempekerjakan
masyarakat
sekitar,
dengan
diberikan
pelatihan, workshop gratis.
Sementara bagi UMKM yang
menjawab tidak dikarenakan
UMKM
batik
bersifat
perseorangan
atau
bekerja
sendiri tanpa mempekerjakan
masyarakat sekitar UMKM.
UMKM turut berpartisipasi
dalam
setiap
kegiatan
masyarakat sekitar dalam hal
memberi bantuan semampunya
dalam sarana prasarana seperti
pada perbaikan jalan. UMKM
yang
tidak
berpartisipasi
dikarenakan pendapatan yang
kurang, sehingga tidak mampu
berpartisipasi.
Bahan baku diperoleh dari
bahan alam seperti pada
pewarnaan batik digunakan
pewarna
alami
sehingga
diperoleh
dari
masyarakat
sekitar.
Sementara
untuk
UMKM batik yang menjawab
“tidak” bahan baku dibeli dari
pabrik khusus yang tidak
berlokasi disekitar masyarakat.
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Berdasarkan tabel 5.8 UMKM di Asosiasi Batik Mukti
Manunggal sudah melakukan sebagian besar ke-6 item pernyataan
CSR pada kategori ekonomi. Hasil wawancara dengan responden,
sebagian kecil UMKM memiliki keterbatasan dalam pembayaran
kewajiban/hutang yang tidak tepat waktu sehingga, tidak rutin dalam
melakukan pembukuan dan tergolong sederhana. Seperti halnya pada
UMKM yang tidak memperoleh bantuan dari pemerintah sehingga,
tidak membuat pembukuan. Sementara dalam hal pembagian upah,
disesuaikan dengan standar dan berdasarkan kesepakatan pengurus dan
karyawan. UMKM dalam mempekerjakan karyawan, direkrut dari
masyarakat sekitar hasil pelatihan membatik yang diberikan UMKM,
akan tetapi ada UMKM yang memilih untuk bekerja sendiri.
Berdasarkan keadaan UMKM dengan laba yang cukup, akan
menyisihkan sebagian biaya untuk membantu perbaikan sarana
prasarana lokasi sekitar seperti perbaikan jalan. Selain membantu
perbaikan jalan, UMKM juga membantu dengan membeli bahan baku
dari masyarakat sekitar, adapun beberapa UMKM membeli bahan baku
dari pabrik khusus yang tidak berlokasi disekitar masyarakat.
b. Kategori Lingkungan
Kategori lingkungan merupakan kategori kedua pada item pernyataan
CSR yang diukur dengan menggunakan 14 pernyataan. Tabel 5.9 yang
menunjukan hasil jawaban dan persentase jawaban responden:
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Tabel 5.9 Jawaban Kuesioner Responden Pada Kategori Lingkungan
Jawaban Responden
Pertanyaan
Keterangan
Ya % Tidak %
Pernyataan
1: 5
42
7
58 UMKM menggunakan bahan
UMKM
daur ulang seperti bahan kain
menggunakan
dibuatkan tas, sapu tangan,
bahan daur ulang
sandal batik, dan masker.
Pernyataan
2: 6
50
6
50 Sebagian UMKM
sudah
Pengurangan
mempertimbangkan efisiensi
penggunaan energi
penggunaan energi, sehingga
(listrik,
bahan
biaya produksi dan biaya
bakar minyak atau
pengolahan limbah lebih
gas) pada produk
sedikit. Bagi UMKM yang
menjawab
“tidak”
dikarenakan
kurangnya
pemahaman dan implementasi
produksi bersih (pengurangan
energi) oleh pemilik UMKM
dan pekerja.
Pernyataan
3: 12 100
0
0
Semua
UMKM
sudah
Penggunaan
air
menggunakan
air
sesuai
sesuai
dengan
kegunaannya dalam proses
kegunaannya
membatik
Pernyataan 4: Air 1
8
11
92 Sebagian besar UMKM tidak
yang
sudah
menggunakan air hasil proses
digunakan didaur
produksi dikarenakan sudah
ulang kembali
mengandung zat berbahaya,
dan harus menggunakan air
baru dalam proses membatik.
Pernyataan 5 : 7
58
5
42 Lokasi produksi yang aman
Lokasi
produksi
tidak memberikan dampak
tidak memberikan
pada lingkungan dan limbah
dampak
pada
zat kimia yang sebagian besar
lingkungan
responden yang mengolahnya
dengan baik. Bagi UMKM
Batik yang menjawab “tidak”,
karena belum menemukan
cara yang tepat dalam
mengolah limbah kimia.
Pernyataan
6: 11 92
1
8
Sebagian
besar
UMKM
Memiliki
memilki kesadaran untuk ikut
kesadaran apabila
memperbaiki
lingkungan
menghasilkan
rusak.
dampak
buruk
pada lingkungan
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Tabel 5.9 Jawaban Kuesioner Responden Pada Kategori Lingkungan (Lanjutan)
Pernyataan
7: 11 92
1
8
UMKM ikut menanam pohon,
Membantu
guna melakukan pemulihan
perbaikan
lingkungan yang rusak.
lingkungan yang
rusak
Pernyataan
8: 12 100
0
0
UMKM dalam melindungi
Membantu
dan merawat lingkungan, ikut
merawat
dan
serta
menanam
pohon,
melindungi
membersihkan
lingkungan
lingkungan
sekitar,
menggunakan
pewarna alami, dan tidak
mencemari
lingkungan
dengan tidak membuang
limbah sembarangan
Pernyataan
9: 8
67
4
33 Sebagian
besar
UMKM
Limbah air yang
menggunakan pewarna alami
dibuang
tidak
dari kayu tinggi, kayu
membahayakan
mahoni, buah jolawe, daun
marenggo, daun rambutan,
daun ciplukan, putri malu,
dan daun pohon palem indigo,
kayu tageran, dan masih
banyak lainnya sehingga,
limbah yang dihasilkan tidak
membahayakan.
Pernyataan
10: 12 100
0
0
UMKM
membuat
Mengetahui
penampungan limbah untuk
banyaknya limbah
dikeringkan, ada juga yang
dan
cara
diendapkan dengan ijuk, serta
membuangnya
digunakan menyiram tanaman
untuk limbah hasil pewarna
dari alam, sehingga responden
memliki kesadaran penuh
bahwa limbah harus diolah
dengan baik agar tidak
merusak lingkungan.
Pernyataan
11: 7
58
5
42 Sebagian
UMKM
Limbah zat kimia
menggunakan bahan alam,
yang dibuang tidak
sehingga
limbah
yang
mencemari
dihasilkan tidak berbahaya.
lingkungan
Bagi UMKM Batik yang
menjawab
“tidak”,
dikarenakan
menggunakan
bahan kimia, sehingga limbah
dapat mencemari lingkungan.
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Tabel 5.9 Jawaban Kuesioner Responden Pada Kategori Lingkungan (Lanjutan)
Pernyataan
12:
7
58
5
42 Sebagian UMKM mengolah
Mengelola limbah
limbah dengan baik dan tidak
yang
sangat
dibuang sembarangan. Bagi
membahayakan
UMKM Batik yang menjawab
“tidak”, dikarenakan belum
menemukan cara yang tepat
dalam mengolah limbah kimia
Pernyataan
13: 12 100
0
0
Semua UMKM mengetahui
Mengetahui
limbah
dapat
merusak
limbah
dapat
lingkungan
merusak
lingkungan
Pernyataan
14: 11
92
1
8
Sebagian besar UMKM ikut
Ikut serta dalam
melakukan
pemulihan
mengambil
lingkungan rusak dengan
tindakan
menanam pohon dan tanaman
pemulihan
lainnya.
lingkungan yang
rusak
Jumlah
122
46
Sumber: Data primer diolah
Berdasarkan tabel 5.9 sebagian besar item pernyataan CSR pada
kategori lingkungan dipraktikan dengan baik. UMKM menerapkan
teori-teori yang melandasi pemikiran tentang CSR, salah satunya adalah
teori stakeholder. Dengan diperhatikannya kepentingan pihak-pihak
berkepentingan (stakeholder) seperti masyarakat, dalam hal merawat
dan melindungi lingkungan dengan tujuan memberikan kenyamanan
kepada masyarakat dalam keberlangsungan proses usaha. UMKM
memanfaatkan bahan daur ulang dengan tujuan dijadikan produk yang
mempunyai nilai dan dapat dijual kembali. Dalam proses produksi perlu
mempertimbangkan biaya produksi dan biaya pengolahan limbah
sehingga, dilakukan pengurangan penggunaan energi (listrik, bahan
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bakar minyak atau gas pada produk). Selain pengurangan energi, dalam
proses produksi penggunaan air sudah sesuai dengan kegunaanya.
Beberapa UMKM menggunakan air baru dalam proses membatik,
dikarenakan air hasil proses produksi mengandung zat berbahaya.
UMKM belum menemukan cara yang tepat untuk mengolah air hasil
produksi atau limbah, namun dalam hal ini UMKM tetap peduli dan
bertanggungjawab untuk tidak menggunakan air yang mengandung zat
berbahaya guna memperbaiki lingkungan rusak, serta kesadaran untuk
merawat

dan

melindungi

lingkungan,

ikut

menanam

pohon,

membersihkan lingkungan sekitar, menggunakan pewarna alam,
sehingga limbah yang dihasilkan tidak berbahaya.
c. Kategori Sosial
Item pernyataan CSR pada kategori ketiga adalah kategori sosial.
Berdasarkan penelitian, kategori sosial yang peneliti gunakan terdiri
dari 2 dimensi yaitu, dimensi praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan
bekerja serta dimensi tanggung jawab produk.
1) Kategori

Sosial,

Dimensi:

Praktik

Ketenagakerjaan

dan

Kenyamanan Bekerja
Pada dimensi pertama ini, peneliti akan menggunakan item
pernyataan CSR dengan kuesioner berisi 9 pernyataan. Berikut
tabel 5.10 yang menunjukan hasil jawaban dan persentase jawaban
responden:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
44

Tabel 5.10 Jawaban Kuesioner pada Kategori Sosial, Dimensi: Praktik
Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja
Jawaban Responden
Pertanyaan
Keterangan
Ya
%
Tidak
%
Pernyataan
1:
3
25
9
75 Hampir semua UMKM
Pemilihan
dalam
pemilihan
karyawan
karyawan
tidak
berdasarkan
didasarkan pada umur,
kelompok umur,
gender, dan wilayah
gender
dan
tetapi didasarkan pada
wilayah
keahlian atau kemampuan
dan
karyawan
yang
berasal dari luar wilayah.
Pernyataan
2: 10
83
2
17 Sebagian besar UMKM
Memberikan
memberikan
tambahan
tambahan
upah
upah bagi karyawan yang
bagi
karyawan
bekerja dengan baik
yang
bekerja
sesuai
keahlian
dan
dengan baik
waktunya.
Pernyataan
3: 11
92
2
17 Hampir sebagian besar
Memperbolehkan
UMKM mempunyai rasa
karyawan
untuk
kepedulian
dengan
berhenti
kerja
memperbolehkan
sementara karena
karyawan untuk berhenti
sedang hamil
bekerja sementara karena
sedang hamil.
Pernyataan
4: 11
92
1
8
Perubahan
kebijakan
Memberitahukan
selalu diberitahukan oleh
kepada karyawan
pemilik,
komunikasi
mengenai
setiap
merupakan kunci dalam
perubahan
berjalannya
usaha,
kebijakan sebelum
dimana
diberikan
kebijakan tersebut
informasi
mengenai
ditetapkan
kebijakan
dan
kesepakatan agar tidak
terjadi kesalahpahaman.
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Tabel 5.10 Jawaban Kuesioner pada Kategori Sosial, Dimensi: Praktik
Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja (Lanjutan)
Pernyataan
5:
9
75
3
25 Sebagaian UMKM sudah
Memperhatikan
memperhatikan
karyawan yang
keselamatan karyawan agar
memiliki
proses produksi berjalan
penyakit,
dengan baik dan tidak
kecelakaan kerja
membahayakan karyawan.
atau kematian
Pernyataan
6:
3
25
9
75 Sebagian besar UMKM
Memberikan
tidak memberikan jaminan
jaminan
kesehatan kepada karyawan
kesehatan
dikarenakan bentuk usaha
kepada karyawan
yang kecil dan belum
mampu untuk memberikan
jaminan kesehatan.
Pernyataan
7:
7
58
5
42 Beberapa
UMKM
Memilki
jam
mempunyai jam khusus
pelatihan pekerja
dalam pelatihan, namun
bagi
UMKM
yang
menjawab
“tidak”
dikarenakan keterbatasan
waktu
dan
adanya
permintaan produksi yang
harus segera diselesaikan.
Pernyataan
8: 10
83
2
17 Setiap
karyawan
akan
Adanya
diberikan
pelatihan
pelatihan
bagi
membatik yang kemudian
setiap karyawan
jika mempunyai keahlian
akan dilibatkan dalam
proses memproduksi batik.
Pernyataan
9: 10
83
2
17 Dalam UMKM jika ada
Menerima
pengaduan
mengenai
pengaduan
masalah
ketenagakerjaan
karyawan
akan diambil keputusan
mengenai
secara kekeluargaan satu
masalah
pintu kebijakan dengan
ketenagakerjaan
musyawarah.
Jumlah
74
Sumber: Data primer diolah

35
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Pada Tabel 5.10 menunjukkan bahwa, sebagian responden
sudah melakukan CSR terkait dimensi praktik ketenagakerjaan dan
kenyamanan bekerja, yang berarti ada kepedulian sehinggga,
diberikan perhatian agar karyawan memperoleh kenyamanan
dalam bekerja. UMKM mempunyai hubungan baik dengan tenaga
kerja (stakeholder) dengan memperhatikan kenyamanan dan
keselamatan bekerja dikarenakan tenaga kerja memegang peranan
penting

dalam

Berdasarkan

hasil

menentukan

kesuksesan

wawancara,

dalam

jalannya

pemilihan

usaha.

karyawan

didasarkan pada keahlian atau kemampuan. Dari keahlian dan
kemampuan

yang dimiliki,

pengurus/pengelola

memberikan

tambahan upah bagi karyawan yang bekerja dengan baik. Dalam
proses bekerja, pemilik/pengelola memperbolehkan karyawan
untuk berhenti bekerja sementara karena sedang hamil, kebijakan
ini diberikan berdasarkan kesepakatan, dikarenakan UMKM
memperhatikan keselamatan karyawan agar proses produksi
berjalan dengan baik dan tidak membahayakan karyawan
mengingat sebagian besar UMKM memiliki keterbatasan dalam
hal memberikan jaminan kesehatan bagi karyawan dikarenakan
keterbatasan biaya.
2) Kategori Sosial, Dimensi: Tanggung Jawab Produk
Pada dimensi kedua ini, peneliti akan menggunakan item
pernyataan CSR dengan kuesioner berisi 8 pernyataan. Berikut
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tabel 5.11 yang menunjukan hasil jawaban dan persentase jawaban
responden:
Tabel 5.11 Jawaban Kuesioner pada Kategori Sosial, Dimensi: Tanggung
Jawab Produk
Jawaban Responden
Pertanyaan
Keterangan
Ya
%
Tidak %
Pernyataan
1: 12
100
0
0 Produk sangat diperhatikan
Mengetahui apabila
dari segi kesehatannya, yaitu
produk
yang
pewarna alami digunakan
dihasilkan
tidak
selain memperindah batik
membahayakan
juga
mengurangi
kesehatan
penggunaan
zat
kimia
berbahaya.
Pernyataan
2: 12
100
0
0 Produk yang hasilkan tidak
Memberikan
berbahaya, contohnya saja
informasi
bahwa
masker
dibuat
untuk
produk
tidak
melindungi pengguna selama
membahayakan
masa pandemi Covid-19,
kesehatan
dengan masker dua lapis,
tiga lapis dan kepada
konsumen
diberikan
informasi bahwa produk
tidak membahayakan.
Pernyataan
3: 11
92
1
8 Hampir sebagian UMKM
Memberikan label
memberikan
label
dan
dan informasi pada
informasi
pada
produk
produk
seperti nama UMKM yang
memproduksi, jenis kain,
serta memberikan label
penjelasan cara merawat
kain/baju yang terbuat dari
batik yang benar.
Pernyataan
4: 11
92
1
8 UMKM
memastikan
Membuat
survey
kepuasan pelanggan dari
atas
kepuasan
adanya pelanggan yang puas
pelanggan
dengan
hasil
produksi
kemudian kembali untuk
membeli
dan
menjadi
pelanggan tetap.
Pernyataan
5: 11
92
1
8 Sebagian besar UMKM
Mengetahui
mengetahui
penjualan
penjualan produk
produk yang baik dan tidak
yang dilarang dan
membahayakan
membahayakan
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Tabel 5.11 Jawaban Kuesioner pada Kategori Sosial, Dimensi: Tanggung
Jawab Produk (Lanjutan)
Pernyataan
6: 10
83
2
17 Pemasaran produk dilakukan
Mengetahui
untuk daerah Yogyakarta di
peraturan mengenai
Bandara
YIA,
Galeri
pemasaran,
Upakarti
Sleman,
periklanan,
dan
Dekranasda Sleman dan
promosi produk
lingkungan dekat lokasi
produksi, melalui media
sosial. Adapun pemasaran
dan periklanan pada pulau
Jawa dan untuk luar negeri
yaitu di Malaysia, dari hal ini
UMKM sudah mengetahui
peraturan pemasaran dan
periklanan produk
Pernyataan
7: 6
50
6
50 Sebagian UMKM sudah
Memiliki keamanan
memilki keamanan atas dataatas
data-data
data pelanggan, sementara
pelanggan tetap
untuk
yang
menjawab
“tidak” dikarenakan keadaan
UMKM
yang
masih
sederhana
atau
belum
modern. Dari sebab itu
maka, keamanan data-data
pada UMKM tidak terjamin
karena belum menggunakan
teknologi, sehingga mudah
untuk hilang dan kurang
terjamin kerahasiaannya
Pernyataan
8: 5
42
7
58 Sebagian kecil UMKM yang
Mengetahui
mengetahui
peraturan
peraturan
penyediaan dan penggunaan
perundangproduk guna menghindari
undangan mengenai
kerugian baik bagi konsumen
penyediaan
dan
maupun UMKM batik. Bagi
penggunaan produk
UMKM yang menjawab
“tidak” dikarenakan karena
kurangnya informasi yang
diperoleh bagi UMKM batik
berkaitan dengan perundangundangan penyediaan dan
penggunaan produk.
Jumlah
78
18
Sumber: Data primer diolah
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Pada tabel 5.11 menunjukkan bahwa, sebagian responden
sudah melakukan CSR terkait dimensi tanggung jawab produk
yang berarti responden dalam memasarkan produk memastikan
bahwa produk yang dihasilkan aman dan nyaman digunakan.
Praktik CSR yang dilakukan UMKM sebagai strategi memuaskan
stakeholder dengan tujuan menjaga kepuasan dan loyalitas
pelanggan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan
pemilik/pengelola UMKM, di masa pandemi Covid-19 produk
yang dihasilkan sangat diperhatikan dari segi kesehatannya,
penggunaan bahan kimia berbahaya diganti dengan pewarna alami.
Produk yang dihasilkan seperti masker kain batik dibuat untuk
melindungi pengguna selama masa pandemi Covid-19 dengan
dibuatkan masker dua lapis dan tiga lapis. Selain memproduksi
masker kain batik, UMKM juga tetap memasarkan produk lain
seperti kain batik, baju, tas, sepatu, dengan memberikan label dan
informasi pada produk seperti nama UMKM yang memproduksi,
jenis kain, serta memberikan label penjelasan cara merawat
kain/baju yang terbuat dari batik yang benar. Dalam hal ini
informasi pada produk sangat penting guna memberikan kepuasan
bagi pelanggan, dan menarik perhatian pelanggan untuk kembali
membeli dan menjadi pelanggan tetap. Sebagai bentuk tanggung
jawab terhadap kepercayaan pelanggan, sebagian UMKM sudah
memilki keamanan atas data-data pelanggan, sementara sebagian
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lagi belum, dikarenakan keadaan UMKM yang masih sederhana
atau belum modern, hal ini dikarenakan kurangnya informasi dan
penggunaan teknologi, sama halnya dengan sebagian kecil UMKM
yang tidak mengetahui peraturan perundanng-undangan mengenai
penyediaan dan penggunaan produk karena kurangnya informasi
yang diperoleh.
Setelah melakukan analisis praktik CSR berdasarkan
kategori CSR, selanjutnya penulis melakukan analisis Corporate
Social Responsibility Index (CSRi) dari setiap responden. Pada
tabel 5.12 menunjukan indeks CSR (CSRi) dari setiap responden
dalam penelitian ini. Berikut tabel CSRi setiap responden:
Tabel 5.12 Corporate Social Responsibility Index (CSRi)
No
Nama Usaha
Ya
Tidak
CSRi
1 Batik Batique Batik
31
6
0,84
2 Batik Sekar Giri
35
2
0,95
3 Batik Rum
32
5
0,86
4 Batik Laras
32
5
0,86
5 Batik Rukma
21
16
0,57
6 Batik Anadeva
28
9
0,76
7 Batik Mi Utami
22
15
0,59
8 Batik Dewi Kunthi
25
12
0,68
9 Batik Ken’s
18
19
0,49
10 Batik Purwo
30
7
0,81
11 Batik Arifah
25
12
0,68
12 Batik Sarweng
24
13
0,65
Gandhes
Total
323
121
8,73
Rata-rata
26,92
10,08
0,73
Sumber: Data primer diolah
Keterangan:
Ya

: Pernyataan CSR yang dilakukan oleh responden

Tidak : Pernyataan CSR yang tidak dilakukan oleh responden
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Setelah dilakukan perhitungan CSRi setiap UMKM, yaitu dengan
membagi jumlah pernyataan yang dilakukan oleh pemilik UMKM pada
kolom jawaban ”ya” dengan jumlah pernyataan yang diharapkan (37
pernyataan), maka diperoleh CSRi dari setiap UMKM. CSRi sangat
penting dalam menentukan sejauh mana UMKM batik melakukan
praktik program CSR. Dari tabel yang sajikan, memuat kolom untuk
jawaban ”ya” dan jawaban “tidak”. Sesuai dengan keterangannya kolom
“ya” memiliki arti berapa banyak item pernyataan CSR yang telah
dilakukan oleh pemilik UMKM. Sementara, untuk kolom jawaban
“tidak” memiliki arti berapa banyak item pernyataan CSR yang tidak
dilakukan oleh pemilik UMKM. Dari masing-masing UMKM dihitung
jumlah yang menjawab “ya” dan yang menjawab “tidak” kemudian
dihitung jumlah CSRi. Dari hasil perhitungan pada tabel 5.12 diperoleh
rata-rata CSRi dari UMKM batik yang menjadi responden dalam
penelitian ini sebesar 0,73. Untuk mengetahui tingkatan atau kategori
pada CSRi maka penulis menggunakan rata-rata 0,73. CSRi dari UMKM
dinyatakan tinggi apabila UMKM yang menjadi responden memilki
CSRi diatas rata-rata (≥0,73). Sementara, UMKM batik dinyatakan
memiliki CSRi yang rendah, apabila UMKM batik memiliki CSRi
rendah atau dibawah rata-rata (≤ 0,73).
Berdasarkan data dari tabel 5.12 UMKM batik yang hampir
melakukan semua item pernyataan CSR yaitu Batik Sekar Giri yang
memilki CSRi sebesar 0,95. Dalam hal ini Batik Sekar Giri mempunyai
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kesadaran dan tanggung jawab ekonomi, lingkungan, tenaga kerja, dan
juga produk UMKM batik. Tenaga kerja UMKM di rekrut dari
masyarakat dan adanya jaminan kesehatan bagi karyawan. Adapun Batik
Sekar Giri memiliki keterbatasan dalam praktik CSR kategori
lingkungan yaitu menggunakan bahan daur ulang dan air yang sudah
digunakan di daur ulang kembali hal ini dikarenakan UMKM belum
menemukan cara yang tepat dalam mengolah dan mendaur ulang hasil
produksi.
Kemudian terdapat Batik Batique batik, Batik Rum, Batik Laras,
Batik Anadeva dan Batik Purwo yang sudah melakukan sebagian besar
program CSR, walaupun belum dilaksanakaan secara keseluruhan
berkaitan dengan praktik CSR selama masa pandemi Covid-19.
Berdasarkan hasil wawancara dengan UMKM batik, dimasa pandemi
tetap melaksanakan program tanggung jawab seperti, kepedulian untuk
membuat

masker

dan

dibagikan

kepada

lingkungan

sekitar,

mempekerjakan tenaga kerja berdasarkan kemampuannya, mempunyai
tanggung jawab terhadap produk dengan menjaga kualitas (seperti
masker dan kain batik) yang pastinya mempunyai quality control yang
diperketat guna memastikan kenyamanan dan keamanan produk.
Manfaat yang diberikan sangat membantu UMKM batik walaupun ada
beberapa pernyataan CSR yang belum dipraktikan/terpenuhi yaitu
membuat

pembukuan

berkaitan

dengan

penerimaan

bantuan

keuangan/modal dari pemerintah setempat, air yang sudah digunakan di
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daur ulang kembali, memberikan jaminan kesehatan kepada karyawan,
memiliki keamanan atas data-data pelanggan hal ini dikarenakan
UMKM yang masih tergolong sederhana dalam melakukan pembukuan,
dan pencatatan data-data pelanggan yang masih sederhana/manual serta
adanya keterbatasan dalam hal biaya untuk memberikan jaminan
kesehatan bagi karyawan. UMKM masih belum menemukan cara yang
tepat untuk mendaur ulang air hasil produksi, dan masih dengan cara
sederhana seperti membuat tempat khusus limbah serta dijadikan untuk
menyiram tanaman karena air hasil produksi berasal dari pewarna alami
seperti, kayu tinggi, kayu mahoni, buah jolawe, daun marenggo, daun
rambutan, daun ciplukan, putri malu, dan daun pohon palem indigo,
kayu tageran, dan masih banyak lainnya.
Sementara, untuk Batik Rukma, Batik Mi Utami, Batik Dewi
Kunthi, Batik Arifah, Batik Sarweng Gandhes memiliki CSRi dibawah
rata-rata meskipun beberapa item pernyataan CSR telah dilakukan.
Berdasarkan wawancara, UMKM peduli dan mempunyai kesadaran
mengenai praktik CSR tetapi terdapat kendala dalam proses pelaksanaan.
Seperti wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Siti Nur Anisah
selaku pemilik Batik Rukma, menjelaskan terdapat beberapa pernyataan
CSR yang tidak terpenuhi/dilakukan yaitu, UMKM turut membantu
dalam membangun sarana dan prasarana lokasi sekitarnya, UMKM
membeli bahan baku dari masyarakat sekitarnya, pengurangan
penggunaan energi (listrik, bahan bakar minyak atau gas) pada produk,
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mengolah limbah yang sangat membahayakan, memiliki jam pelatihan
kerja, dan mengetahui peraturan perundang-undangan mengenai
penyediaan dan penggunaan produk. Hal ini dikarenakan UMKM
membeli bahan baku dari tempat/pabrik khusus yang tidak berlokasi
disekitar masyarakat, dan tidak memiliki jam pelatihan kerja,
dikarenakan waktu yang kurang dan permintaan dari pelanggan yang
harus diselesaikan, serta keterbatasan informasi terkait dengan peraturan
perundang-undangan mengenai penyediaan dan penggunaan produk.
Dari tabel 5.12 dapat dilihat UMKM batik yang hampir sebagian
besar tidak melakukan praktik item pernyataan CSR yaitu Batik Sekar
Giri yang memilki CSRi sebesar 0,49. Dalam hal ini berarti pemilik
kurang memilki kesadaran terhadap praktik program CSR. Berdasarkan
wawancara dengan Ibu Esty dalam menjalankan usaha batik dalam
merekrut anggota UMKM tidak berasal dari masyarakat sekitar, tidak
mempunyai

aturan

pekerja

dalam

lingkungan

bekerja,

kurang

memberdayakan para pekerja dalam meningkatkan kemampuan keahlian
dan kurangnya musyawarah dalam mengambil keputusan, sehingga tidak
terciptanya loyalitas dalam proses jalannya usaha.
2. Praktik CSR dan Kinerja Keuangan UMKM Batik
a. Kinerja Keuangan UMKM Batik (dengan Omzet Penjualan)
Penulis melakukan perhitungan omzet penjualan dari setiap UMKM
batik yang menjadi responden dengan menghitung keseluruhan jumlah
pendapatan yang di dapat dari hasil penjualan barang dalam kurun
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waktu tertentu. Berikut disajikan omzet penjualan dari setiap UMKM
di Asosiasi Batik Mukti Manunggal.
Tabel 5.13 Omzet Penjualan Tahun 2020 dari Setiap UMKM Batik
No
Nama Usaha
Omzet Penjualan
(Rupiah)
1
Batik Batique Batik
150.000000
2
Batik Sekar giri
12.500.000
3
Batik Rum
7.200.000
4
Batik Laras
23.500.000
5
Batik Rukma
22.265.000
6
Batik Anadeva
6.234.000
7
Batik Mi Utami
10.146.000
8
Batik Dewi Kunthi
25.500.000
9
Batik Ken’s
5.135.000
10
Batik Purwo
9.625.000
11
Batik Arifah
7.740.000
12
Batik Sarweng Gandhes
8.250.000
Total
288.095.000
Rata-rata
24.007.917
Sumber: Data Primer
Pada tabel 5.13 dapat dilihat jumlah omzet penjualan dari setiap
UMKM di Asosiasi Batik Mukti Manunggal. Untuk mengetahui
kinerja keuangan UMKM batik, peneliti menggunakan omzet
penjualan. Berdasarkan omzet penjualan pada tabel 5.13 disajikan
bahwa UMKM dengan omzet penjualan tertinggi yaitu Batik Batique
Batik (52%) dan UMKM dengan omzet penjualan terendah yaitu Batik
Ken’s (2%) dengan rata-rata omzet penjualan dari 12 UMKM adalah
Rp24.007.917. Dalam hal ini berarti UMKM batik hampir seluruhnya
memiliki omzet penjualan yang rendah dikarenakan jumlah omzet
penjualan dibawah rata-rata, hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19
yang berdampak negatif pada UMKM batik. Pandemi Covid-19
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menyebabkan pelaku UMKM kesulitan bahan baku, terhambatnya
distribusi, sulitnya permodalan, produksi terhambat, dan penjualan
menurun.
b. Uji Normalitas
Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan sebagai prasyarat untuk
melakukan analisis data. Uji normalitas data bertujuan untuk
menentukan data berdistribusi normal atau tidak normal. Hasil uji
normalitas digunakan untuk menentukan analis data yang akan
digunakan antara statistik parametrik atau non parametrik. Dapat
dilihat uji normalitas pada tabel berikut ini:
Tabel 5.14 Uji Normalitas Data

CSR
Omzet_Penjualan
a.

Tests of Normality
a
Kolmogorov-Smirnov
Shapiro-Wilk
Statistic
df
Sig.
Statistic
df
,309
12
,002
,768
12
,401
12
,000
,662
12

Sig.
,004
,000

Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan tabel 5.14 nilai sig. < 0,05 maka dapat
disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal dan dalam analisis
data menggunakan statistik non parametrik dengan analisis korelasi
rank spearman.
c. Analisis Korelasi CSRi dengan Omzet Penjualan
Setelah melakukan perhitungan CSRi dan omzet penjualan dari setiap
UMKM Batik, selanjutnya peneliti menganalisis hubungan antara
CSRi dan omzet penjualan berdasarkan hasil uji normalitas, maka
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analisis korelasi CSRi dengan omzet penjualan menggunakan rank
spearman. Berikut ini akan disajikan tabel 5.15:
Tabel 5.15 Korelasi Rank Spearman CSRi dengan Omzet Penjualan

Omzet_Penjualan
Spearman's rho

Omzet_Penjualan

Correlation Coefficient

,670

.

,017

12

12

Correlation Coefficient

,670

*

1,000

Sig. (2-tailed)

,017

.

12

12

N
CSRi

a
b

N

e*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Tabel 5.15 menjelaskan hubungan CSRi dan omzet penjualan bahwa,
total data yang diolah (N) 12 UMKM. Dengan nilai signifikansi atau
Sig. (2-tailed) sebesar 0,017 dan nilai koefisien korelasi yaitu 0,670.
a. Menganalisis

Signifikansi

*

1,000

Sig. (2-tailed)

T

CSRi

Hubungan CSRi

dengan

Omzet

Penjualan
Berdasarkan tabel 5.15, menunjukkan nilai signifikansi atau Sig.
(2-tailed) sebesar 0,017 karena nilai Sig. (2 tailed) < 0,05 maka
artinya, ada hubungan yang signifikan antara CSRi dan omzet
penjualan.
b. Menganalisis Tingkat Kekuatan (Keeratan) Hubungan CSRi dan
Omzet Penjualan.
Menurut Sugiyono (2014:242), dalam

menentukan tingkat

kekuatan hubungan CSRi dan omzet penjualan, dapat berpedoman
pada nilai koefisien korelasi yang merupakan hasil dari output
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SPSS 22, dengan ketentuan digunakan kategori koefisien korelasi
tabel 5.16:
Tabel 5.16 Kategori Koefisien Korelasi
Rentang
Kategori Korelasi
0,00-0,19
Sangat Rendah
0,20-0,39
Rendah
0,40-0,59
Sedang
0,60-0,79
Kuat
0,80-1,00
Sangat Kuat

Berdasarkan tabel 5.15, dapat diketahui bahwa angka
koefisien korelasi sebesar 0,670, artinya tingkat kekuatan
hubungan (korelasi) antara CSRi dan omzet penjualan adalah kuat
karena nilai korelasinya sebesar 0,670 berada pada rentang 0,600,79.
c. Menganalisis Arah Hubungan CSRi dengan Omzet Penjualan
Nilai koefisien korelasi pada tabel 5.15 bernilai positif yaitu 0,670,
artinya ketika omzet penjualan naik, maka CSRi juga akan naik,
sebaliknya jika omzet penjualan turun, CSRi juga akan turun,
sehingga hubungan keduanya bersifat searah (Jenis hubungan
searah). Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, UMKM
batik

yang

memperoleh

laba

yang

cukup

akan

meningkatkan/memperbanyak kegiatan CSR dengan menyisihkan
sebagian dana untuk pelaksanaan praktik program CSR yaitu
pelatihan, pembutan dan pembagian masker.
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C. Pembahasan
1. Praktik CSR pada UMKM Batik
Berdasarkan hasil perhitungan indeks CSR, praktik CSR yang
dilakukan saat pandemi Covid-19 yaitu pelatihan, pembuatan dan
pembagian masker sangat bermanfaat baik bagi lingkungan dan
UMKM batik. Dapat dijelaskan berdasarkan persentase setiap kategori
dapat dilihat bahwa presentase terendah terdapat pada kategori
lingkungan, item pernyataan ke 4 yaitu air yang sudah digunakan
didaur ulang kembali” karena hanya 1 responden yang menjawab “ya”,
hal ini dikarenakan air hasil proses produksi tidak bisa digunakan lagi
karena sudah mengandung zat berbahaya, oleh karena itu harus
menggunakan air baru dalam proses membatik. UMKM batik belum
mempunyai cara yang tepat untuk mengolah air yang sudah digunakan.
Kemudian kategori dengan persentase tertinggi pada kategori
lingkungan dan kategori sosial dimensi tanggung jawab produk.
Kategori lingkungan pernyataan 3 berisi penggunaan air sesuai
kegunaannya, pernyataan 8 yaitu membantu merawat dan melindungi
lingkungan, pernyataan 10 mengetahui banyaknya limbah dan cara
membuangnya dan pernyataan 13 adalah mengetahui limbah dapat
merusak lingkungan. Hal ini dikarenakan semua responden sudah
menggunakan air sesuai kegunaannya dalam proses membatik, dan
dalam merawat dan melindungi lingkungan UMKM batik ikut serta
menanam pohon, membersihkan lingkungan sekitar, menggunakan
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pewarna alami, dan tidak mencemari lingkungan dengan tidak
membuang limbah sembarangan. Dengan mengetahui banyaknya
limbah, responden membuat penampungan limbah untuk dikeringkan,
ada juga yang diendapkan pake ijuk, serta digunakan untuk menyiram
tanaman untuk limbah hasil pewarna dari alam, sehingga responden
memliki kesadaran penuh bahwa limbah harus diolah dengan baik agar
tidak merusak lingkungan. Pada kategori sosial dimensi tanggung
jawab produk, persentase tertinggi terletak pada pernyataan ke-1
adalah

mengetahui

apabila

produk

yang

dihasilkan

tidak

membahayakan kesehatan dan pernyataan ke 2 adalah memberikan
informasi bahwa produk tidak membahayakan kesehatan. Hal ini
dikarenakan UMKM sangat memperhatikan keamanan produk dari sisi
kesehatan, berdasarkan hasil wawancara dengan responden pewarna
alami digunakan selain memperindah batik juga mengurangi
penggunaan zat kimia berbahaya, dari produk yang hasilkan contohnya
saja masker dibuat untuk melindungi pengguna selama masa pandemi
Covid-19, dengan masker dua lapis, tiga lapis dan kepada konsumen
diberikan informasi bahwa produk tidak membahayakan.
2. Hubungan Praktik CSR dan Kinerja Keuangan
Berdasarkan analisis korelasi rank spearman menunjukkan bahwa, ada
hubungan positif yang kuat antara CSRi dan omzet penjualan pada
UMKM yang tergabung dalam Asosiasi Batik Mukti Manunggal.
Artinya UMKM batik yang memperoleh laba yang cukup akan lebih
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banyak memberikan perhatian kepada karyawan, masyarakat dan
lingkungan dengan meningkatkan kegiatan CSR dan menyisihkan
sebagian dana untuk praktik program CSR yaitu pelatihan, pembuatan
dan pembagian masker. Analisis ini didukung oleh penjelasan
responden, yaitu pemilik/pengelola UMKM batik bahwa, selama masa
pandemi Covid-19, memperoleh citra positif dari hasil praktik program
CSR, sehingga karyawan tetap bekerja dan aktifitas produksi terus
berjalan dengan adanya pemesanan selama masa pandemi Covid-19.
Penelitian ini mendukung stakeholder theory karena, program CSR
yang dipraktikan UMKM memberikan pengaruh pada jalannya usaha
batik

dan

mendapatkan

dilaksanakannya

praktik

dukungan
CSR

yang

dari

stakeholder.

membantu

Dengan

merawat

dan

memperbaiki lingkungan sangat membantu masyarakat sehingga
memperoleh citra positif bagi UMKM, dari ketenagakerjaan dan
kenyamanan bekerja sangat membantu karyawan sehingga terciptanya
loyalitas dalam bekerja, kemudian tanggung jawab produk UMKM
terhadap pelanggan menciptakan kepuasan, kepercayaan dan loyalitas
pelanggan dan dari hal ini sangat membantu UMKM dalam
keberlangsungan jalannya usaha dan meningkatkan kinerja keuangan.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Praktik CSR yang dilakukan UMKM yang tergabung dalam Asosiasi
Batik Mukti Manunggal dengan tiga kategori, yaitu kategori ekonomi,
kategori lingkungan, dan kategori sosial dengan dimensi praktik
ketenagakerjaan, kenyamanan bekerja dan tanggung jawab produk.
UMKM melakukan CSR yang termasuk dalam kategori lingkungan
berupa aktivitas penggunaan air sesuai kegunaannya, membantu
merawat dan melindungi lingkungan, mengetahui banyaknya limbah
dan cara membuangnya serta kategori sosial dimensi tanggung jawab
produk berupa kegiatan mengetahui dan memberikan informasi bahwa
produk yang dihasilkan tidak membahayakan kesehatan.
2. Ada hubungan positif yang kuat antara CSR dengan kinerja keuangan
pada UMKM yang tergabung dalam Asosiasi Batik Mukti Manunggal.
Berdasarkan hasil wawancara, UMKM dengan kinerja keuangan yang
baik akan melakukan kegiatan CSR yang lebih banyak.
B. Keterbatasan penelitian
1. Keterbatasan

dalam

melakukan

wawancara

secara

langsung,

dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang mengharuskan menjaga
jarak dengan responden, sehingga terdapat beberapa instrumen
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pertanyaan peneliti yang sulit dipahami oleh responden, dijelaskan
oleh peneliti dari jarak jauh atau secara online.
2. Ada beberapa pemilik atau pengelola UMKM batik yang tidak
merespon dan tidak mengisi kuesioner secara lengkap.
3. Peneliti dalam melakukan perhitungan laba, menggunakan basis kas
yaitu hanya mempertimbangkan pada pendapatan dan biaya tunai, serta
data diperoleh berdasarkan wawancara, tidak dengan melihat laporan
keuangan UMKM.
C. Saran
1. Bagi UMKM batik yang tergabung dalam Asosiasi Batik Mukti
Manungal
a. Dari hasil penelitian, UMKM Batik yang tergabung dalam Asosiasi
Batik Mukti Manunggal hendaknya memiliki kesadaran mengenai
manfaat kegiatan CSR bagi kelangsungan usaha dan dalam
membantu meningkatkan kinerja keuangan.
b. Perlu adanya perbaikan terhadap praktik-praktik bisnis yang dapat
berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial seperti
pengolahan air limbah yang lebih baik, mempekerjakan karyawan
dari masyarakat sekitar, dan pemberian jaminan keselamatan kerja
bagi karyawan.
2. Bagi Peneliti selanjutnya, hendaknya melakukan penelitian tentang
CSR di komunitas batik yang lain sehingga, akan diperoleh informasi
yang lebih banyak terkait dengan praktik CSR pada perusahaan batik.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1
Pemilihan Item-Item Pernyataan CSR Berdasarkan Relevan dan Tidak
Relevannya dengan UMKM
Kode

Pertanyaan

Kategori Ekonomi
G4-EC1
Nilai
ekonomi
yang
dihasilkan
dan
didistribusikan secara langsung (pendapatan,
biaya, kompensasi ke karyawan, donasi ke
masyarakat dan keuntungan yang digunakan
membayar pinjaman).
G4-EC2
Adanya perubahan produksi (risiko dan peluang)
akibat perubahan iklim.
G4-EC3
Pembayaran kewajiban/hutang dibayar tepat
waktu dan ditulis dalam pembukuan.
G4-EC4
Membuat pembukuan berkaitan dengan
penerimaan bantuan keuangan/modal dari
pemerintah setempat.
G4-EC5
Pemberian upah sudah sesuai dengan standar.
G4-EC6
Memperkerjakan masyarakat sekitar UMKM.
G4-EC7
UMKM turut membantu dalam membangun
sarana dan prasarana lokasi sekitarnya.
G4-EC8
Pengetahuan mengenai dampak ekonomi yang
terjadi.
G4-EC9
UMKM membeli bahan baku dari masyarakat
sekitarnya.
Kategori Lingkungan
G4-EN1
Bahan baku yang digunakan diukur
berdasarkan berat.
G4-EN2
UMKM menggunakan bahan daur ulang.
G4-EN3
Pemakaian energi(listrik, bahan bakar minyak
atau gas) yang berasal dari sumber energi
yang baik.
G4-EN4
Pembatasan penggunaan energi
(listrik,
bahan bakar minyak atau gas).
G4-EN5
Penghematan dalam menggunakan energi
(listrik, bahan bakar minyak atau gas).
G4-EN6
Pengurangan dalam menggunakan energi
(listrik, bahan bakar minyak atau gas).
G4-EN7
Pengurangan penggunaan energi (listrik,
bahan bakar minyak atau gas) pada produk.
G4-EN8
Penggunaan air sesuai dengan kegunaannya.
G4-EN9
Penggunaan air sesuai dengan ketersediaan

Relevan

Tidak
Relevan

-

v

-

v

v

-

v

-

v
v
v

-

-

v

v

-

-

v

v
-

v

-

v

-

v

-

v

v

-

v
-

v
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G4-EN10
G4-EN11
G4-EN12
G4-EN13
G4-EN14
G4-EN15

G4-EN16

G4-EN17

G4-EN18
G4-EN19
G4-EN20
G4-EN21
G4-EN22
G4-EN23
G4-EN24
G4-EN25
G4-EN26
G4-EN27
G4-EN28
G4-EN29
G4-EN30

air.
Air yang sudah digunakan didaur ulang
kembali.
Lokasi produksi tidak memberikan dampak
pada lingkungan.
Memiliki kesadaraan apabila menghasilkan
dampak buruk pada lingkungan
Membantu perbaikan lingkungan yang rusak.
Membantu
merawat
dan
melindungi
lingkungan
Mengetahui dampak langsung penggunaan
energi (listrik, Bahan bakar minyak atau gas)
secara berlebihan.
Mengetahui
dampak
tidak
langsung
penggunaan energi (listrik, Bahan bakar
minyak atau gas) secara berlebihan.
Mengetahui dampak langsung penggunaan
energi (listrik, Bahan bakar minyak atau gas)
secara berlebihan.
Sadar bahwa penggunaan energi menghasilkan
polusi.
Membantu mengurangi polusi yang ada.
Membatasi bahan-bahan yang membuat
polusi.
Membatasi bahan-bahan yang menyebabkan
polusi udara.
Limbah
air
yang
dibuang
tidak
membahayakan.
Mengetahui banyaknya limbah dan cara
membuangnya.
Limbah zat kimia yang dibuang tidak
mencemari lingkungan.
Mengelola
limbah
yang
sangat
membahayakan.
Mengetahui
limbah
dapat
merusak
lingkungan.
Mencegah dampak akibat limbah yang
berbahaya.
Produk yang dihasilkan tidak membahakan
lingkungan.
Memberikan denda apabila melanggar
peraturan mengenai lingkungan hidup.
Mengetahui dampak luas dari kerusakan
lingkungan.

v

-

v

-

v

-

v
v

-

-

v

-

v

-

v

-

v

-

v
v

-

v

v

-

v

-

v

-

v

-

v

-

-

v

-

v

-

v

-

v
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G4-EN31

Membantu memberikan dana jika ada
kerusakan lingkungan akibat proses produksi.
G4-EN32
Memilih bahan baku yang tidak memberikan
dampak buruk bagi lingkungan.
G4-EN33
Ikut serta dalam mengambil tindakan
v
pemulihan lingkungan yang rusak.
G4-EN34
Ikut serta dalam menyelesaikan tindakan
pemulihan lingkungan yang rusak.
Kategori Sosial: Prakik Ketenaga Kerjaan Dan Kenyamanan Bekerja
G4-LA1
Pemilihan karyawan berdasarkan kelompok
v
umur, gender dan wilayah.
G4-LA2
Memberikan tambahan upah bagi karyawan
v
yang bekerja dengan baik.
G4-LA3
Memperbolehkan karyawan untuk berhenti
v
kerja sementara karena sedang hamil.
G4-LA4
Memberitahukan kepada karyawan mengenai
v
setiap
perubahan
kebijakan
sebelum
kebijakan tersebut ditetapkan.
G4-LA5
Menerima saran dari pekerja mengenai
keselamatan kerja.
G4-LA6
Memperhatikan karyawan yang memiliki
v
penyakit, kecelakaan kerja atau kematian.
G4-LA7
Memberikan informasi bahaya dampak
produksi kepada karyawan.
G4-LA8
Memberikan jaminan kesehatan kepada
v
karyawan.
G4-LA9
Memiliki jam pelatihan pekerja.
v
G4-LA10
Adanya pelatihan bagi setiap karyawan.
v
G4-LA11
Memberikan perkembangan jenjang
pekerjaan pada karyawan.
G4-LA12
Membagi pekerjaan berdasarkan umur
karyawan.
G4-LA13
Adanya perbedaan upah berdasarkan jenis
kelamin.
G4-LA14
Pemilihan pemasok bahan baku berdasarkan
keriteria pekerja tertentu.
G4-LA15
Mengetahui dampak negatif ketenagakerjaan.
G4-LA16
Menerima pengaduan karyawan mengenai
v
masalah ketenagakerjaan.
Kategori Sosial: Hak Asasi Manusia
G4-HR1
Membuat perjanjian kerja dengan karyawan
berkaitan Hak Asasi Manusia.
G4-HR2
Memberikan pengetahuan mengenai Hak Asasi
Manusia kepada karyawan.

v
v
v

-

v
v
v
v
v
v
v
-

-
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G4-HR3

Memberikan
pekerjaan
yang
tidak
menimbulkan diskriminasi terhadap karyawan.
G4-HR4
Mengetahui
kegiatan
operasi
yang
memungkinkan untuk melanggar Hak Asasi
Manusia.
G4-HR5
Mengetahui dan membantu untuk tidak
memperkerjakan Karyawan di dibawah umur.
G4-HR6
Mengetahui bahwa pekerjaan yang diberikan
tidak memaksa karyawan dan melanggar Hak
Asasi Manusia.
G4-HR7
Memberikan pengetahuan dan pelatihan
berkaitan Hak Asasi Manusia.
G4-HR8
Mengetahui bahwa proses produksi tidak
melanggar hak masyarakat sekitar.
G4-HR9
Sadar dan menghormati Hak Asasi Manusia.
G4-HR10
Memilih pemasok bahan baku berdasarkan
Hak Asasi Manusia.
G4-HR11
Mengetahui adanya dampak negative akibat
pelanggaran Hak Asasi Manusia.
G4-HR12
Turut menyelesaikan apabila ada dampak
negative akibat pelanggaran Hak Asasi
Manusia.
Kategori Sosial: Masyarakat
G4-SO1
Melibatkan masyarakat sekitar dalam setiap
aktivitas bisnis.
G4-SO2
Memberikan informasi kepada masyarakat
sekitar jika menghasilkan dampak negatif
akibat proses produksi.
G4-SO3
Mengetahui adanya potensi praktik korupsi.
G4-SO4
Memberikan pelatihan dan informasi mengenai
anti-korupsi.
G4-SO5
Memberikan tindakan akibat adanya praktik
korupsi.
G4-SO6
Memberikan kontribusi berupa pembelajaran
untuk menekan praktik korupsi.
G4-SO7
Mengetahui
hukum
mengenai
praktik
monopoli pasar(menguasai pasar secara
penuh).
G4-SO8
Turut membayar denda apabila melanggar
aturan, peraturan masyarakat sekitar dan
Undang-undang.
G4-SO9
Memilih pemasok berdasarkan syarat yang
ada pada masyarakat sekitar.
G4-SO10
Memberikan tindakan apabila peilihan
pemasok memberikan dampak negatif terhadap

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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masyarakat.
G4-SO11
Turut serta dalam menyelesaikan masalah
pengaduan masyarakat sekitarnya.
Kategori Sosial: Tanggung Jawab Produk
G4-PR1
Produk yang dihasilkan tidak memberi
kerugikan bagi kesehatan.
G4-PR2
Mengetahui apabila produk yang dihasilkan
tidak membahayakan kesehatan.
G4-PR3
Memberikan informasi bahwa produk tidak
membahayakan kesehatan.
G4-PR4
Memberikan label dan informasi pada produk.
G4-PR5
Membuat survei atas kepuasan pelanggan.
G4-PR6
Mengetahui penjualan produk yang dilarang
dan membahayakan.
G4-PR7
Mengetahui peraturan mengenai pemasaran,
periklanan dan promosi produk.
G4-PR8
Memiliki keamanan atas data-data pelanggan
tetap.
G4-PR9
Mengetahui peraturan perundang-undangan
mengenai penyediaan dan penggunaan produk.

-

-

-

v

v

-

v

-

v
v
v

-

v

-

v

-

v

-
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Lampiran 2
DAFTAR PERTANYAAN

A. IDENTITAS RESPONDEN
Nama

: ……………………………………………………

Usia

: …………… Tahun

Jenis Kelamin

: Laki-laki/Perempuan* (coret yang tidak perlu)

Pendidikan Terakhir

:

……………………………………………………………………………………..
Pekerjaan Utama

: ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………..
Nama Usaha

: ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………..
Tahun Pendirian

:……………………………………………………

Jumlah Karyawan

: …………… Orang
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B. DAFTAR PERTANYAAN
Bapak/Ibu diharapkan memilih salah satu dari dua alternatif jawaban
yang telah tersedia. Berilah tanda centang () atau tanda silang (X) pada
lingkaran () yang berada sebelum alternatif jawaban untuk jawaban yang
Bapak/Ibu pilih.
Pertanyaan yang berkaitan dengan Corporate Social Responsibility
(Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) pada UMKM di masa pandemi Covid19.
Kode

Pertanyaan

Pilihan Jawaban

Kategori Ekonomi
G4-EC3
Pembayaran kewajiban/hutang dibayar  Ya
tepat waktu dan ditulis dalam pembukuan.
G4-EC4
Membuat pembukuan berkaitan dengan  Ya
penerimaan bantuan keuangan/modal dari
pemerintah setempat.
G4-EC5
Pemberian upah sudah sesuai dengan  Ya
standar.
G4-EC6
Memperkerjakan
masyarakat
sekitar  Ya
UMKM.
G4-EC7
UMKM
turut
membantu
dalam  Ya
membangun sarana dan prasarana lokasi
sekitarnya.
G4-EC9
UMKM membeli bahan baku dari  Ya
masyarakat sekitarnya.
Kategori Lingkungan
G4-EN2 UMKM menggunakan bahan daur ulang.  Ya
G4-EN7 Pengurangan penggunaan energi(listrik,  Ya
Bahan
bakar minyak atau gas) pada produk.
G4-EN8 Penggunaan
air
sesuai
dengan  Ya
kegunaannya.
G4-EN10 Air yang sudah digunakan didaur ulang  Ya
kembali.
G4-EN11 Lokasi produksi tidak memberikan dampak  Ya
pada lingkungan.
G4-EN12 Memiliki kesadaraan apabila menghasilkan  Ya
dampak buruk pada lingkungan
G4-EN13 Membantu perbaikan lingkungan yang  Ya
rusak.
G4-EN14 Membantu merawat dan melindungi  Ya
lingkungan

 Tidak
 Tidak
 Tidak
 Tidak
 Tidak
 Tidak

 Tidak
 Tidak
 Tidak
 Tidak
 Tidak
 Tidak
 Tidak
 Tidak
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G4-EN22 Limbah
air
yang
dibuang
tidak  Ya
 Tidak
membahayakan.
G4-EN23 Mengetahui banyaknya limbah dan cara  Ya
 Tidak
membuangnya.
G4-EN24 Limbah zat kimia yang dibuang tidak  Ya
 Tidak
mencemari lingkungan.
G4-EN25 Mengelola
limbah
yang
sangat  Ya
 Tidak
membahayakan.
G4-EN26 Mengetahui limbah dapat merusak  Ya
 Tidak
lingkungan.
G4-EN33 Ikut serta dalam mengambil tindakan  Ya
 Tidak
pemulihan
lingkungan yang rusak.
Kategori Sosial: Prakik Ketenaga Kerjaan dan Kenyamanan Bekerja
G4-LA1 Pemilihan
karyawan
berdasarkan  Ya
 Tidak
kelompok umur, gender dan wilayah.
G4-LA2 Memberikan
tambahan
upah
bagi  Ya
 Tidak
karyawan yang bekerja dengan baik.
G4-LA3 Memperbolehkan karyawan untuk berhenti  Ya
 Tidak
kerja sementara karena sedang hamil.
G4-LA4 Memberitahukan
kepada
karyawan  Ya
 Tidak
mengenai setiap perubahan kebijakan
sebelum kebijakan tersebut ditetapkan.
G4-LA6 Memperhatikan karyawan yang memiliki  Ya
 Tidak
penyakit, kecelakaan kerja atau kematian.
G4-LA8 Memberikan jaminan kesehatan kepada  Ya
 Tidak
karyawan
G4-LA9 Memiliki jam pelatihan pekerja.
 Ya
 Tidak
G4-LA10 Adanya pelatihan bagi setiap karyawan.
 Ya
 Tidak
G4-LA16 Menerima pengaduan karyawan mengenai  Ya
 Tidak
masalah ketenagakerjaan.
Kategori Sosial: Tanggung Jawab Produk
G4-PR2
Mengetahui
apabila
produk
yang  Ya
 Tidak
dihasilkan tidak membahayakan kesehatan.
G4-PR3
Memberikan informasi bahwa produk tidak  Ya
 Tidak
membahayakan kesehatan.
G4-PR4
Memberikan label dan informasi pada  Ya
 Tidak
produk.
G4-PR5
Membuat survei atas kepuasan pelanggan.  Ya
 Tidak
G4-PR6
Mengetahui penjualan produk yang  Ya
 Tidak
dilarang dan membahayakan.
G4-PR7
Mengetahui
peraturan
mengenai  Ya
 Tidak
pemasaran, periklanan dan promosi
produk.
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G4-PR8
G4-PR9

Memiliki
keamanan
atas data-data  Ya
pelanggan tetap.
Mengetahui
peraturan
perundang-  Ya
undangan mengenai penyediaan dan
penggunaan produk.

 Tidak
 Tidak
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Lampiran 3
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
Pertanyaan untuk Pengurus Asosiasi Batik Mukti Manunggal
Nama Narasumber

:

Jabatan

:

Pertanyaan berkaitan dengan profil Asosiasi Batik Mukti Manunggal
1. Bagaimana sejarah berdirinya Asosiasi Batik Mukti Manunggal?
2. Apakah tujuan atau Visi dan Misi dari Asosiasi Batik Mukti Manunggal?
3. Seperti apakah struktur organisasi Asosiasi Batik Mukti Manunggal?
4. Bagaimana sistem pergantian kepengurusan dalam Asosiasi Batik Mukti
Manunggal?
5. Berapa jumlah anggota yang bergabung dengan Asosiasi Batik Mukti
Manunggal pada awal berdiri?
6. Berapa jumlah anggota Asosiasi Batik Mukti Manunggal sampai saat ini?
Siapa saja?
7. Jenis batik apa yang dominan diproduksi Asosiasi Batik Mukti
Manunggal?
8. Apakah motif yang menjadi ciri khas dari batik Asosiasi Batik Mukti
Manunggal?
9. Apa saja produk yang dihasilkan oleh Asosiasi Batik Mukti Manunggal?
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Pertanyaan berkaitan dengan CSR
1. Berapa jumlah UMKM yang ikut dalam pelatihan, pembuatan dan
pembagian masker di masa pandemi Covid-19? Siapa saja?
2. Apakah ada koordinasi/arahan dari Asosiasi Batik Mukti Manunggal bagi
UMKM dalam berjalannya pelatihan, pembuatan dan pembagian masker
di pandemi Covid-19?
3. Seperti apa proses pelatihan, pembuatan, dan pembagian masker yang
dilakukan UMKM?
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
Pertanyaan untuk Pemilik/Pengelola UMKM
Nama Pemililk

:

Nama Usaha

:

Tahun Berdiri

:

Pertanyaan berkaitan dengan profil UMKM
1. Berapa jumlah tenaga kerja yang bekerja di UMKM bapak/ibu?
2. Produk apa saja yang bapak/ibu hasilkan?
3. Mengapa bapak/ibu memilih untuk memproduksi batik?
4. Dimana saja produk batik dipasarkan?
5. Berapa jumlah pelanggan lama atau tetap dari UMKM yang bapak/ibu
kelola?
6. Berapa jumlah pelanggan selama masa pandemi Covid-19 dari UMKM
yang bapak/ibu kelola?
Pertanyaan berkaitan dengan penjualan dan laba
1. Apakah bapak/ibu memiliki catatan penjualan? Berapa penjualan dari
UMKM bapak/ibu dalam satu tahun selama pandemi Covid-19?
2. Berapa laba yang dihasilkan oleh UMKM dalam satu tahun pandemi
Covid-19?
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Pertanyaan berkaitan dengan CSR dimasa pandemi Covid-19
Kategori Ekonomi:
1. Bagaimana pembukuan dilakukan oleh UMKM?
2. Apakah ada support atau pemberian modal dari semua instasi baik
pemerintahan atau badan swasta lainnya? Bagaimana mengelolanya?
3. Seperti apa sistem pembagian upah pada setiap anggota UMKM?
4. Bagaimana merekrut masyarakat sekitar untuk menjadi anggota UMKM?
5. Seperti apa kontribusi UMKM dalam membangun lingkungan sekitar?
6. Apakah bahan baku dibuat oleh atau di sekitar lingkungan UMKM?
Kategori Lingkungan
1. Sejauh ini, seperti apa proses yang dilakukan untuk bahan sisa dari hasil
memproduksi produk UMKM?
2. Apakah terdapat aturan tertentu dalam UMKM dalam kaitannya dengan
lingkungan?
3. Seperti apa kontribusi UMKM dalam merawat dan memperbaiki
lingkungan sekitar?
4. Bagaimana cara UMKM mengelola limbah yang dihasilkan dari proses
produksi?
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Kategori Sosial: Prakik Ketenaga Kerjaan dan Kenyamanan Bekerja
1. Seperti apa aturan pekerja dalam lingkungan bekerja UMKM?
2. Bagaimana memberdayakan para pekerja UMKM dalam meningkatkan
kemampuan dan keahlian?
3. Seperti apa pembagian kerja bagi para pekerja di UMKM?
4. Seperti apa keputusan yang diambil jikalau terdapat masalah pekerja di
lingkungan bekerja UMKM?
Kategori Sosial: Tanggung Jawab Produk
1. Seperti apa proses produksi produk UMKM?
2. Produk apa yang dominan di produksi UMKM di masa pandemi Covid19? Mengapa?
3. Apakah produk yang di produksi berdasarkan permintaan dari pihak luar
(instansi pemerintah atau swasta)?
4. Bagaimana proses dalam memastikan kenyamanan dan keamanan produk
yang dihasilkan UMKM?
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Lampiran 4
Tabel Jawaban Kuesioner Kategori Ekonomi
Total
Jawaban Per
Pertanyaan

Responden

Pertanyaan

1

1
-

2
v

3
v

4
v

5
v

6
v

7
-

8
v

9
-

10
v

11
v

12
-

Ya
8

Tidak
4

2

-

v

v

-

v

-

-

-

-

v

v

-

5

7

3

v

v

v

v

-

v

v

-

-

v

v

v

9

3

4

v

v

v

v

v

v

v

v

-

-

v

v

10

2

5

v

v

v

v

-

v

-

v

-

v

-

v

8

4

6

v

v

v

v

-

v

-

-

-

v

-

v

7

5

47

25

Total Jawaban Kategori Ekonomi
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Lampiran 5
Tabel Jawaban Kuesioner Kategori Lingkungan

Pernyataan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Responden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
v - - - - - v v v
v v - v - - v - v
v v v v v v v v v v
v - - - - - - - v v v v v - - - v v
v v - v v v v v v v
v v v v v v v - v v
v v v v v v v v v v
v v v v v - - v v v
v v v v v v v v v v
v v v v - - - v v
v
v v v v - - - v v
v v v v v v v v v v
v v v v v v v v v v
Total Jawaban Kategori Lingkungan

11
v
v
v
v
v
v
v
v

12
v
v
v
v
v
v
v
v
-

Total
Jawaban Per
Pertanyaan
Ya
Tidak
5
7
6
6
12
0
1
11
7
5
11
1
11
1
12
0
8
4
12
0
7
5
7
5
12
0
11
1
122
46
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Lampiran 6

Tabel Jawaban Kuisioner Kategori Sosial, Dimensi: Praktik Ketenagakerjaan,
Kenyamanan Bekerja
Total
Responden
Jawaban Per
Pertanyaan
Pertanyaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ya
Tidak
1
- v - - - - - - v
v
3
9
2

v

v

v

v

-

v

v

v

-

v

v

v

10

2

3

v

v

v

v

v

v

v

v

-

v

v

v

11

2

4

v

v

v

v

v

v

v

v

-

v

v

v

11

1

5

v

v

v

v

-

v

-

v

-

v

v

v

9

3

6

-

v

v

-

-

v

-

-

-

-

-

-

3

9

7

v

v

v

v

-

v

-

v

-

-

v

-

7

5

8

v

v

v

v

v

v

-

v

-

v

v

v

10

2

v v v v v v - v v
v
Total Jawaban Kategori Sosial, Dimensi: Praktik
Ketenagakerjaan, Kenyamanan Bekerja

v

10

2

74

35

9
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Lampiran 7
Tabel Jawaban Kuesioner Kategori Sosial, Dimensi: Tanggung Jawab Produk

Pertanyaan

Responden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
v v v v v v v v v v
v
v
2
v v v v v v v v v v
v
v
3
v v v v v v v v v v
v
4
v v v v v v v - v v
v
v
5
v v v v v v v v v
v
v
6
v v v v - v v v v v
v
7
- v v v - v v - v
8
- v v v - v v - Total Jawaban Kategori Sosial, Dimensi: Tanggung Jawab
Produk

Total
Jawaban Per
Pertanyaan
Ya Tidak
12
0
12
0
11
1
11
1
11
1
10
2
6
6
5
7
78
18
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Keterangan Tabel:
Responden 1 = Batik Batique Batik
Responden 2 = Batik Sekar Giri
Responden 3 = Batik Rum
Responden 4 = Batik Laras
Responden 5 = Batik Rukma
Responden 6 = Batik Anadeva
Responden 7 = Batik Mi Utami
Responden 8 = Batik Dewi Kunthi
Responden 9 = Batik Ken’s
Responden 10 = Batik Purwo
Responden 11 = Batik Arifah
Responden 12 = Batik Sarweng Gandhes
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