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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini Penciptaan nilai tambah perusahaan untuk menciptakan 

keunggulan bersaing tidak lagi didasarkan pada strategi generik yaitu 

keunggulan biaya, diferensiasi produk, fokus. Namun lebih ditunjukkan pada 

kualitas sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia yang berkualitas 

menjadikan sebuah perusahaan lebih unggul dibandingkan pesaing.  

Pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia 

merupakan aset utama yang memberikan keunggulan kompetitif perusahaan 

secara berkelanjutan. Dengan kata lain dasar yang nyata dari keberhasilan 

suatu perusahaan tidak lagi ditentukan oleh proses produksi yang besar atau 

jenis produk yang beraneka ragam, melainkan pada kualitas orang-orang yang 

berada di belakang layar perusahaan tersebut (Connoly, Mardis & Down, 

dalam Sujanto, 2013).  

Menurut Ulrich terdapat delapan tantangan kompetitif yang dihadapi 

perusahaan pada masa sekarang dan masa yang akan datang, yaitu 

globalization, competence and intellectual capital, profitability through cost 

and growth, technology, change capability focus, change and change some 

more, value chain for business competitivess and services, turnround is not 

transformation (dalam Tri Septin, 2012). Tantangan – tantangan tersebut 

mengharuskan perusahaan untuk selalu meningkatkan kinerjanya agar dapat 
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bertahan hidup di lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Hal itu dapat 

dicapai apabila perusahaan memiliki sumber-sumber keunggulan yang 

kompetitif seperti sumber daya finansial, sumber daya fisik, teknologi yang 

canggih, struktur serta sistem proses organisasi dan sumber daya manusia. 

Namun demikian sumber daya manusia merupakan sumber keunggulan 

kompetitif yang utama karena pengelolaan sumber daya lain memerlukan 

penanganan dari sumber daya manusia yang ada.  

Sumber daya manusia berkualitas ialah yang memiliki pengetahuan, 

keahlian serta berpengalaman untuk ditempatkan pada posisi yang tepat 

sehingga apa yang menjadi cita-cita dan tujuan organisasi tercapai (Ekowarni 

dan Andini, 2008). Akan tetapi kualitas sumber daya manusia yang 

berpengaruh terhadap kinerja dan keberhasilan sebuah organisasi lebih pada 

karyawan yang memiliki komitmen organisasi. Oleh karena itu dalam 

membangun kompetitive advantage selain kompetensi yang dimiliki diperlukan  

komitmen, loyalitas serta empati yang ada pada sumberdaya manusia.  Hal ini 

dapat dibangun melalui keberpihakan terhadap sumberdaya manusia atau 

legitimacy employee.  

Legitimacy employee merupakan usaha yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk meningkatkan loyalitas, empati, komitmen kepada tenaga 

kerja. Bentuk-bentuk legitimacy terhadap employee seperti memperhatikan 

faktor faktor  yang berkaitan dengan kesehatan, perlindungan, jaminan sosial 

kerja, kesejahteraan dan sejenisnya. Apabila perusahaan tidak memiliki 

legitimacy employee, hal ini akan memunculkan konflik internal seperti aksi 

demonstrasi, mogok kerja hingga menganggu aktivitas operasional perusahaan 
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bahkan terjadinya pemboikotan pada produk yang dihasilkan. Sehingga 

menurunkan nilai penjualan bahkan nilai perusahaan. 

Kasus Nike di Amerika(1999), ditengah kebesaran perusahaan Nike, 

sekitar tahun 1990 an terjadi kasus boikot pada produk Nike. Kejadian ini 

berawal saat aktivitis amerika memetakkan dan memboikot kondisi buruk 

pabrik Nike yang beroperasi dibawan standar etika perburuhan yaitu 

melakukan pemerasan pada buruh di negara–negara berkembang. Akibatnya, 

Nike tercoreng reputasinya dan menuai protes, hal ini mengganggu tingkat 

penjualan, bahkan sampai pada pemboikotan produk Nike. Melihat kasus 

tersebut memberikan gambaran bahwa legitimacy employee perlu dibangun. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melaksanakan 

Tanggungjawab sosial atau corporate social responsibility bidang employee. 

 World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

menyatakan bahwa tanggungjawab sosial (Corporate Social Rresponcibility) 

merupakan suatu komitemen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak 

etis dan memberikan konstribusi kepada pengembangan ekonomi dari 

komunitas setempat ataupun masyarakat, bersamaan dengan peningkatan taraf 

hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya. Dalam hal ini tanggungjawab 

sosial sering dianggap inti dari etika bisnis. Dengan demikian, orientasi 

perusahaan yang seharusnya diorientasikan untuk shareholder dengan bertitik 

tolak pada ukuran kinerja ekonomi semata ke arah kesinambungan sosial dan 

lingkungan  dengan memperhitungkan stakeholder (employee). 

https://id.wikipedia.org/wiki/World_Business_Council_for_Sustainable_Development
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Employee orientation terkait dengan bagaimana perusahaan 

memperhatikan kebutuhan karyawan serta meningkatkan kepuasan dalam 

bekerja. Perusahaan yang memiliki komitmen terhadap karyawan, mereka 

selalu berusaha meningkatkan keterbukaan, meningkatkan kepuasan dalam 

bekerja serta menciptakan rasa aman. Sehingga akan mempengaruhi kinerja 

seseorang baik secara individual ataupun kelompok (hooley, dkk dalam Hadi, 

2011).  

Pada praktiknya, perusahaan sebenarnya sudah melakukan 

tanggungjawab sosial bidang employee. sebagai bentuk keberpihakan 

perusahaan serta komitmen untuk kesejahteraaaan employee seperti adanya 

program lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja (LK3), peningkatan 

keterampilan karyawan, bantuan pendidikan untuk anak karyawan, tunjangan 

pensiun, pogram rekreasi untuk karyawan dan sebagainya. Semua itu 

merupakan bagian dari aktivitas corporate social responsibility bidang 

employee. Namun seringkali terjadi perbedaan persepsi antara perusahaan dan 

karyawan.  

perusahaan sudah melakukan kegiatan corporate social responcibility  

akan tetapi karyawan (employee) menganggap bahwa kegiatan yang dilakukan 

memang sudah menjadi tanggungjawab perusahaan dan hal itu bukanlah 

bagian dari Corporate Social responsibility (perlindungan kerja jaminan 

kesehatan, bantuan pendidikan, pensiun) akan tetapi dianggap sebagai satu 

kesatuan yang diatur dalam undang-undang dan hanya sebatas hubungan 

industrial. Kesalahpahaman ini wajar karena tidak semua perusahaan 

melakukan corporate social responsibility untuk employee dengan serius, 
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biasanya perusahaan hanya sebatas memenuhi aturan-aturan anjuran regulasi. 

Meskipun terdapat perusahaan yang melakukan tanggungjawab sosial dengan 

sepenuh hati. Sejalan dengan hasil penelitian Nor Hadi (2009) bahwa 

umumnya perusahaan melakukan tanggungjawab sosial dilakukan dengan 

setengan hati, meskipun terdapat perusahaan yang melakukan tanggungjawab 

sosial dengan sepenuh hati serta bagian dari visi dan misi yang dituangkan 

dalam code of conduct, yaitu aturan tertulis yang dijadikan dasar operasional 

perusahaan dalam menjalankan etika bisnis. 

Penelitian lain menyebutkan bahwa dalam cakupan tanggungjawab 

sosial yang lebih luas, ternyata lebih didasarkan pada motive approach, 

terutama motive economy. Sehingga pelaksanaan tanggungjawab sosial 

didudukkan dalam rangka mendukung operasional perusahaan dan 

meningkatkan kinerja ekonomi. Oleh karena itu, mekipun perusahaan telah 

melakukan Corporate social responsibility bidang employee dengan penuh 

keseriusan terkadang kurang etis subtansinya. Untuk itu, perlu adanya alat ukur 

untuk mengukur kinerja pelaksanaan tanggungjawab sosial bidang employee 

baik dari sisi perusahaan ataupun karyawan, karena keduanya merupakan pihak 

yang melakukan dan merasakan kegiatan corporate social responsibility.  

Pengukuran kinerja corporate social responsibility bidang employee 

dalam dua sisi antara karyawan dan perusahaan penting untuk dilakukan, 

Untuk mengetahui tingkat klaim/kepuasan berbagai stakeholder terhadap 

perusahaaan atas berbagai dampak yang dimunculkan serta sejauh mana 

kegiatan corporate social responsibility mampu mengurangi atau 

mengeliminasi dampak bersangkutan. Terdapat banyak cara yang digunakan 
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dalam mengukur pelaksanaan corporate social responsibility. Wibisono 

merumuskan beberapa prinsip yang diadopsi dalam Equator Principle yaitu : 

1. Accountability’s (AA1000) standard, yang mengacu pada prinsi “Triple 

Botton Line” dari john Elkington. 

2. Global Reporting Initiative (GRI) yang merupakan panduan pelaporan 

perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang 

digagasan oleh PBB lewat Coalition For Envoironmental economies 

(CERES dan UNEP pada tahun 1997. 

3. Social Accountability International SA8000 standard 

4. ISO 14000 Environmental management standard 

5. ISO 26000 

Ada permasalahan dalam pengukuran corporate social responsibilty 

bidang employee. Sejauh ini pengukuran corporate social responsibility masih 

didasarkan pada perspektif perusahaan. Selain itu pengukuran kinerja 

corporate social responsibility masih bersifat umum, belum adanya spesifikasi 

pengukuran terhadap berbagai dimensi tanggungjawab sosial. Padahal dimensi 

tanggungjawab sosial beragam. Nor Hadi (2009) mengemukakan dimensi 

tanggungjawab sosial meliputi lima dimensi yaitu (1) environment (2) energy 

(3) community (4) employee (5) product dan (6) bentuk lainnya. Pengukuran 

corporate sosial responsibility secara spesifik masih terbatas pada lingkungan 

melalui program kemitraan dan bina lingkungan. Untuk itu diperlukan model 

pengukuran corporate social responsibility lain yang dapat mengukur secara 

spesifik diberbagai dimensi tanggungjawab sosial. Sehingga memberikan 

konstribusi bagi perusahaan untuk mengetahui kinerja sosial yang dilakukan 
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secara rinci dalam bidang yang spesifik. Terlebih pada perusahaan-perusahaan  

besar perlu adanya pengukuran diberbagai bidang tanggungjawab sosial salah 

satunya employee. Hal ini karena perusahaan membutuhkan sumber daya 

manusia yang berkualitas untuk menciptakan keunggulan bersaing, selain itu 

perlunya menjaga hubungan baik dengan karyawan agar tidak terjadi konflik, 

turnover dan sejenisnya. 

PT. Sandang Asia Maju Abadi merupakan salah satu perusahaan 

garmen terbesar yang ada di Indonesia dengan skala ekspor. Dengan didukung 

1800 karyawan, perusahaan mampu memproduksi dan mengekspor lebih dari 

200.000 pakaian dalam sebulan. Tingkat produksi yang tinggi memang 

membutuhkan karyawan yang lebih banyak agar memenuhi target yang telah 

ditetapkan. Selain itu, sebagai perusahaan yang melakukan ekspor dalam 

kegiatan bisnisnya perusahaan juga harus memiliki sumber daya manusia yang 

berkualitas untuk menciptakan keunggulan bersaing. Namun sumber daya 

manusia yang berkualitas juga harus diimbangi dengan sikap komitmen 

loyalitas serta empati yang ada dalam diri karyawan.  

Pelaksanaan tanggungjawab sosial untuk karyawan seperti klinik 

karyawan, bonus bulanan untuk kinerja karyawan yang terbaik pada tiap-tiap 

departemen, koperasi karyawan, kantin, sumbangan sekolah, asuransi, 

pengahargaan untuk karyawan terbaik dan sebagainya. Akan tetapi perusahaan 

perlu melakukan pengukuran kinerja pada berbagai dimensi tanggungjawab 

sosial yang telah laksanakan baik dari sisi perusahaan dan stakeholder. 

Sehingga dapat diketahui apakah kegiatan sosial yang dilaksanakan dapat 

menimbulkan impact positive bagi perusahaan yang nantinya memunculkan 
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keberpihakan atau justru masih menimbulkan klaim dari stakeholder 

(employee). 

NH Aproach merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan 

untuk pengukuran kinerja corporate social responsibility. Metode NH 

Aprroach dapat digunakan untuk mengukur kinerja tanggungjawab sosial 

diberbagai bidang secara lebih spesifik. Dalam pengukurannya tidak hanya 

terbatas dari sisi perusahaan akan tetapi juga dari sisi stakeholder.  Sehingga 

dapat diketahui tingkat kepuasan atau klaim yang dimunculkan, serta 

sejauhmana tanggugjawab sosial yang diterapkan oleh perusahaan mampu 

mengurangi ataupu mengeliminasi dampak bersangkutan.  

 Konsep pengukuran kinerja sosial yang dikembangkan oleh  Nor 

Hadi (2009) mengacu pada kaidah legitimacy dan stakeholder theory. Secara 

garis besar eksistensi perusahaan tidak terlepas dari peran stakeholder internal 

maupu eksternal (community, supplier, legislators, creditors, environmental, 

bankers, aquaires, directors, shareholder, employee, marketforce dan lainya).   

Ranah pengukuran kinerja sosial yang dijadikan pijakan dengan 

melihat tingkat keberhasilan praktik tanggungjawab sosial terhadap para 

stakeholder terbagi menjadi empat yakni : Legal, Economic, Ethic dan 

Discrionary dinyatakan dalam key sucess factors for social performance 

measurement. Hal ini sesuai dengan yang dirumuskan oleh caroll (1979) bahwa 

eksistensi perusahaan di tengah lingkungan masyarakat menumbuhkan empat 

tanggungjawab yang harus dilakukan, yaitu : legal responsibility, economic 

responsibility, ethical responsibility, discritionary responsibility. Ranah 
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pengukuran tersebut dijadikan sebagai alat ukur berbagai dimensi 

tanggungjawab sosial yang salah satunya yaitu dimensi karyawan (Nor Hadi, 

2011). Berdasarkan penjelasan diatas, hal ini perlu dikaji lebih jauh mengenai 

pengukuran kinerja Corporate social responsibility bidang employee dengan 

menggunakan metode NH Approach. Untuk itu, Penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “Pengukuran Kinerja Corporate Social 

Responsibility untuk Employee dengan Metode NH Approach Pada PT 

Sandang Asia Maju Abadi ”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diperoleh 

identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Kinerja corporate social responsibility untuk employee 

PT. Sandang Asia Maju Abadi berdasarkan persepsi pihak internal 

perusahaan dan karyawan ? 

2. bagaimana kinerja corporate social responsibility untuk employee PT 

Sandang Asia Maju Abadi pada dimensi kesejahteraan karyawan jika 

diukur dengan menggunakan metode NH Approach ? 

3. bagaimana kinerja corporate social responsibility untuk Employee PT 

Sandang Asia Maju Abadi pada dimensi keselamatan dan kesehatan 

kerja jika diukur dengan menggunakan metode NH Approach ? 

4. bagaimana kinerja corporate social responsibility untuk Employee PT 

Sandang Asia Maju Abadi pada dimensi pelatihan dan pengembangan 

karyawan jika diukur dengan menggunakan metode NH Approach ? 



10 
 

 

5. bagaimana kinerja corporate social responsibility PT Sandang Asia 

Maju Abadi Semarang pada dimensi manajemen sumber daya 

manusia jika diukur dengan menggunakan metode NH Approach ? 

6. bagaimana kinerja corporate social responsibility untuk Employee PT 

Sandang Asia Maju Abadi Semarang pada dimensi etika bisnis jika 

diukur dengan menggunakan metode NH Approach ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Kinerja corporate social responsibility untuk 

employee PT. Sandang Asia Maju Abadi berdasarkan persepsi pihak 

internal perusahaan dan karyawan 

2. Untuk mengetahui kinerja corporate social responsibility untuk 

Employee PT Sandang Asia Maju Abadi Semarang pada dimensi 

kesejahteraan karyawan jika diukur dengan menggunakan metode NH 

Approach. 

3. Untuk mengetahui kinerja corporate social responsibility untuk 

Employee PT Sandang Asia Maju Abadi Semarang pada dimensi 

kesehatan dan keselamatan kerja jika diukur dengan menggunakan 

metode NH Approach. 

4. Untuk mengetahui kinerja corporate social responsibility untuk 

Employee PT Sandang Asia Maju Abadi Semarang pada dimensi 
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pelatihan dan pengembangan jika diukur dengan menggunakan 

metode NH Approach. 

5. Untuk mengetahui kinerja corporate social responsibility untuk 

Employee PT Sandang Asia Maju Abadi Semarang pada dimensi 

manajemen sumber daya manusia jika diukur dengan menggunakan 

metode NH Approach. 

6. Untuk mengetahui kinerja corporate social responsibility untuk 

Employee PT Sandang Asia Maju Abadi Semarang pada dimensi etika 

bisnis jika diukur dengan menggunakan metode NH Approach. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat 

yang dapat diambil bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat 

dalam penelitian ini dapat diklasifikasi sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan serta memberi manfaat untuk referensi penelitian 

selanjutnya terkait pengukuran kinerja corporate social responsibility 

dengan metode NH Approach. 

2. Hasil Manfaat praktis 

1) Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan 

dalam mengukur kinerja tanggungjawab sosial diberbagai 

bidang secara lebih spesifik dan sebagai bahan masukan bagi 
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perusahaan terkait dengan pengukuran kinerja corporate social 

responsibility perusahaan menggunakan metode NH Approach. 

2) Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan 

sehingga memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih 

luas tentang studi kajian terkait corporate social responsibility. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dan 

tidak menyimpang dari pokok permasalahan secara sistematis susunan skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Pada  bab pertama,  berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab kedua,  akan diuraikan landasan teori yang berkaitan 

dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu yang relevan, 

kerangka pemikiran. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ketiga, akan diuraikan mengenai  jenis penelitian, 

definisi operasional variabel, obyek penelitian, subyek 
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penelitian, jenis sumber data, metode pengumpulan data, 

metode analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab empat, diuraikan obyek penelitian, analisis data dan 

pembahasan. 

BAB V : KESIMPULAN 

Pada bab lima, akan disajikan secara singkat kesimpulan yang 

diperoleh dari pembahasan serta memuat saran-saran bagi 

pihak yang berkepentingan untuk pengembangan penelitian 

lebih lanjut. 

 


