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Abstract  

 

This study aims to create a model of corporate social responsibility (CSR) for micro, 

small and medium enterprises (MSMEs) based on the Carroll’s  CSR pyramid. The 

research method used in writing this article is a qualitative research, with a literature 

review approach. The results of this study is the form of a CSR model that can be 

implemented in MSME’s. The CSR category according to Carroll's  CSR pyramid 

consists of four categories. Based on literature review analysis, the result of CSR model 

in economic responsibility category: 1). Product innovation, 2).Market innovation, 3). 

Good financial management to maximize long-term financial performance. Legal 

responsibility category: 1). Comply with licensing aspects, 2). Comply with taxation 

aspects, 3). Meet the standard regulation product determined by BPOM, 4). Comply with 

the labour law, especially regarding wage standards. Ethical responsibility category : 1). 

The principle of honesty, 2). Responsibility, 3). Compete in a healthy manner, 4). 

Customer care, 5). Responsive, 6).High dedication, 7). Do not throw waste carelessly. 

Philanthropy responsibility category: 1). Active role in community activities by making 

voluntary donations, 2). Employ workers from the community around the MSMEs. 

 

Keyword : Corporate Social Responsibilty, Micro Small and Medium Enterprises, 

Carroll’s  CSR Pyramid  

 

 
 

Abstrak  

 

Tujuan penelitian ini adalah membuat model corporate social responsibility (CSR) usaha 

mikro, kecil dan menengah (UMKM) berdasarkan piramida CSR Carroll. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif, 

dengan pendekatan literature review. Hasil penelitian ini berupa model CSR yang bisa 

diimplementasikan pada UMKM. Kategori CSR sesuai piramida CSR Carroll  terdiri dari 

empat kategori. Berdasarkan analisis reviuw literatur dihasilkan model CSR pada 

kategori economic responsibility : 1). Inovasi produk, 2).Inovasi pemasaran, 3). 

Manajemen keuangan yang baik untuk memaksimalkan kinerja keuangan jangka panjang. 

Kategori legal responsibility : 1). Mematuhi aspek perijinan, 2). Mematuhi aspek 

perpajakan, 3). Memenuhi standar produk yang ditentukan BPOM, 4). Mematuhi UU 

Ketenagakerjaan terutama terkait standar upah. Kategori ethical responsibility : 1). 
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Prinsip kejujuran, 2). Tanggung jawab, 3). Bersaing secara sehat, 4). Peduli dengan 

pelanggan, 5). Responsif, 6).Dedikasi yang tinggi, 7). Tidak membuang limbah 

sembarangan. Kategori philanthropy responsibility :1). Berperan aktif dalam kegiatan 

masyarakat dengan memberikan sumbangan sukarela, 2). Memperkerjakan tenaga kerja 

dari masyarakat sekitar UMKM itu berada. 

 

Kata Kunci : Corporate Social Responsibilty, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, 

Piramida CSR Carroll  

 

 

PENDAHULUAN 

Konsep corporate social 

responsibility (CSR) telah 

berkembang selama beberapa decade. 

Konsep ini terus tumbuh secara 

signifikan. CSR menjadi subjek 

perdebatan yang cukup besar baik 

dalam komentar maupun 

pembangunan teori dalam penelitian. 

Terlepas dari perdebatan yang sedang 

berlangsung tentang definisi CSR dan 

implementasinya, CSR telah 

mengalami perkembangan baik di 

bidang akademik maupum dalam 

komunitas praktisi di seluruh dunia. 

Pelaksanaan CSR di Indonesia diatur 

dalam pasal 70 Undang-undang No. 

40 rahun 2007 tentang perseroan 

terbatas, yang bertujuan untuk 

mewujudkan pembangunan ekonomi 

berkelanjutan guna meningkatkan 

kualitas kehidupan dan lingkungan 

yang bermanfaat bagi perseroan itu 

sendiri, komunitas setempat, dan 

masyarakat pada umumnya (Marthin 

et al., 2017). Pelaksanaan CSR dapat 

memberikan dampak positif baik bagi 

perusahaan maupun masyarakat dan 

lingkungan. Perusahaan akan 

merasakan dampak dengan 

meningkatnya kinerja keuangan dan 

nilai perusahaan. Menurut Aini et al., 

(2021) penerapan CSR yang baik 

akan memberikan dampak positif 

terhadap semua aspek operasional 

mereka. Investor akan melihat kinerja 

sosial sebagai salah satu 

pertimbangan dalam berinvestasi 

sehingga akan meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan. Konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Okafor et.al., (2021) juga 

menemukan bahwa implementasi 

CSR berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja keuangan. Sementara 

Bahta et al., (2020) meneliti 

penerapan CSR pada usaha kecil 

menengah (UKM) di Uritrea yang 

merupan negara di Afrika Timur, 

mereka menemukan adanya pengaruh 

positif signifikan penerapan CSR 

terhadap kinerja keuangan UKM . Hal 

ini menunjukkan bahwa penerapan 

tanggungjawab sosial akan 

memperkuat kinerja dan memberikan 

banyak manfaat bagi perusahaan. 

Keterlibatan CSR seperti penggunaan 

air dan energy secara bijak dapat 

memungkinkan penghematan biaya 

dan pada akhirnya meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan. CSR 

saat ini seolah-olah hanya berlaku 

untuk perusahaan besar atau 

multinasional, CSR juga bisa 

diimplementasikan pada usaha mikro, 

kecil dan menengah (UMKM) yang 

diakui sebagai penopang 

perekonomian di negara berkembang 
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seperti di Indonesia (Ma, 2012). Pada 

perusahaan berskala besar, penerapan 

CSR cukup beragam terutama dalam 

hal philanthropy responsibility. 

Namun tidak perlu menunggu besar 

untuk melaksanakan CSR, UMKM 

sekalipun dapat melaksanakan CSR 

dengan cara tertentu sesuai kondisi 

perusahaan (Anastasya, 2021). 

Banyak kalangan yang 

mempersepsikan CSR hanya sebagai 

kegiatan sosial atau charity dengan 

berbagai macam bantuan sosial 

terhadap masyarakat. Berdasarkan 

teori tentang CSR yang dikemukakan 

oleh Carroll (1979), CSR merupakan 

kegiatan yang melekat pada setiap 

aktivitas perusahaan. Terdapat empat 

kategori tanggungjawab 

(responsibility) yang harus 

dilaksanakan dalam CSR yaitu: 

economic responsibility, legal 

responsibility, ethic responsibility dan 

philanthropy responsibility. 

Berdasarkan pada uraian diatas, 

peneliti akan melakukan kajian teori 

dengan melakukan reviu literature 

untuk membuat model CSR yang 

tepat dan dapat diimplementasikan 

oleh UMKM berdasarkan piramida 

CSR yang dikemukakan oleh Carroll  

(1979). 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif dengan pendekatan studi 

pustaka atau literature review. Data 

dikumpulkan dengan mencari artikel 

yang relevan dengan pembahasan. 

Data yang terkumpul kemudian 

dianalisis dan dideskripsikan 

berdasarkan focus permasalahan 

dalam penelitian ini yaitu terkait 

model CSR pada UMKM berdasarkan 

piramida CSR Carroll. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan dalam penelitian ini 

berdasarkan sistematika atau alur 

untuk menentukan model CSR pada 

UMKM, yaitu : 

1. Kriteria UMKM (Peraturan 

Pemerintah No.2 Tahun 2021) 

 1.1. Kriteria berdasarkan modal 

usaha 

a. Usaha mikro memiliki modal usaha 

sampai dengan paling banyak Rp. 

1.000.000.000 (satu miliar rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha; 

b. Usaha kecil memiliki modal usaha 

lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu 

miliar rupiah) sampai paling banyak 

Rp. 5.000.000.000 (lima miliar 

rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha; dan 

c. Usaha menengah memiliki modal 

usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000 

(lima miliar rupiah) sampai paling 

banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh 

miliar rupiah) tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha. 

1.2. Kriteria berdasarkan hasil 

penjualan tahunan 

a. Usaha mikro memiliki hasil 

penjualan tahunan sampai dengan 

paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua 

miliar rupiah); 

b. Usaha kecil memiliki hasil 

penjualan tahunan lebih dari Rp. 

2.000.000.000 (dua miliar rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp. 

15.000.000.000 (lima belas miliar 

rupiah); dan 
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c. Usaha menengah memiliki hasil 

penjualan tahunan lebih dari Rp. 

15.000.000.000 (lima belas miliar 

rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp. 50.000.000.000 (lima puluh 

miliar rupiah). 

1.Perkembangan UMKM di 

Indonesia 

Berdasarkan data Kementrian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah bulan Maret 2021, jumlah 

UMKM mencapai 64,2 juta dengan 

kontribusi terhadap Produk Domestik 

Bruto sebesar 61,07% atau senilai Rp. 

8.573,89 Trilliun. UMKM mampu 

menyerap 97% dari total tenaga kerja 

yang ada, serta dapat menghimpun 

sampai 60,42% dari total investasi di 

Indonesia (Kemenkeu, 2021). 

 

2.Karakteristik UMKM di 

Indonesia 

Menurut Bank Indonesia, (2015:15) 

karakteristik UMKM berdasarkan 

aspek komoditas yang dihasilkan 

antara lain : 

1. Kualitas produk belum 

standar. Hal ini disebabkan 

rata-rata UMKM belum 

memiliki kemampuan 

teknologi yang memadai. 

2. Desain produk terbatas, 

karena keterbatasan 

pengetahuan dan pengalaman 

tentang produk. 

3. Jumlah produk terbatas dan 

biasanya hanya memproduksi 

barang tertentu saja. 

4. Kapasitas dan daftar harga 

produknya terbatas. Hal ini 

karena kurangnya 

pengetahuan tentang cara 

menetapkan harga produk 

(pengetahuan akuntansi). 

5. Bahan baku kurang terstandar. 

6. Kontinuitas produk tidak 

terjamin dan kurang 

sempurna. 

 

3.Kendala Bisnis UMKM 

Kendala yang dihadapi oleh UMKM 

menurut Bank Indonesia (2015:19) 

terdiri dari kendala internal dan 

eksternal sebagai berikut : 

1. Modal. Manajemen bisnis 

UMKM masih dikelola secara 

manual dan tradisional, 

terutama manajemen 

keuangan, sehingga sulit 

mendapatkan bantuan kredit 

dari perbankan. 

2. Sumber Daya Manusia. 

Kurangnya pengetahuan 

tentang teknologi baru, 

pemasaran serta kurang 

memikirkan tujuan atau 

rencana strategis jangka 

panjang usahanya. 

3. Hukum. Umumnya UMKM 

masih berbadan hukum 

perorangan. 

4. Akuntanbilitas. UMKM 

belum memiliki administrasi 

keuangan dan manajemen 

yang baik. 

5. Iklim usaha yang belum 

kondusif. Koordinasi antara 

stakeholder UMKM yang 

belum padu serta belum 

tuntasnya penanganan aspek 

legalitas badan usaha. 

6. Infrastruktur. Terbatasnya 

sarana dan prasarana terutama 

dengan alat-alat teknologi. 
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7. Akses. Keterbatasan akses 

terhadap bahan baku, dan 

teknologi serta belum mampu 

mengimbangi selera 

konsumen yang cepat 

berubah. 

4.Definisi CSR dan Piramida CSR 

Carroll  

Menurut Carroll (1979), CSR 

merupakan wujud tanggung jawab 

perusahaan kepada masyarakat yang 

meliputi tanggung jawab ekonomi, 

hukum, etika dan tanggung jawab 

tambahan yaitu filantropi. Berikut ini 

piramida CSR yang dikemukakan 

oleh Carroll : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Piramida CSR Carroll 

 

Berdasarkan gambar 1, dapat diuraikan 

masing-masing kategori tanggung jawab 

perusahaan sebagai berikut :  

 

1. Economic Responsibilities 

Perusahaan mempunyai tanggung jawab 

untuk memproduksi barang dan jasa uang 

menjadi kebutuhan masyarakat serta 

menjual dalam keadaan laba. 

Berdasarkan gambar 1, economic 

responsibilities menjadi dasar dalam 

piramida CSR, hal ini berarti bahwa 

perusahaan harus memperoleh laba (be 

profitable) sesuai tujuan didirikannya 

adalah untuk memperoleh  laba, sihingga 

perusahaan mempunyai tanggung jawab 

untuk menghasilkan laba.  

 

2. Legal Responsibilities 

Dalam proses menghasilkan laba, 

diharapkan perusahaan mematuhi 

peraturan dan hukum yang berlaku di 

negara tempat perusahaan didirikan. 

 

3. Ethical Responsibilities 

Selain legal responsibilities, dalam 

rangka memperoleh laba, perusahaan 

hendaknya berlaku sesuai dengan 

etika dan norma moral yang berlaku 

di masyarakat. Penting untuk 

diketahui bahwa perilaku integritas 

dan etika perusahaan lebih dari 

sekedar kepatuhan terhadap hukum 

dan peraturan. 

 

4. Philanthropic Responsibilities 

Perusahaan diharapkan dapat 

berpartisipasi secara sukarela untuk 

membantu kualitas hidup masyarakat 

dengan cara memberikan bantuan 

atau beramal secara sukarela kepada 

masyarakat khususnya masyarakat 

yang berada di sekitar lokasi 

perusahaan. 

 

5.Model CSR pada UMKM 

Berdasarkan Piramida CSR 

Carroll  

Berdasarkan perkembangan, 

karakteristik dan kendala UMKM di 

Economic Responsibilities 

(Be Profitable) 

 

 

 

Legal Responsibilities 

(Obey the law) 

Ethical 
Responsibilities 

(Be ethical) 

Philanth
ropic 
Respons
ibilities 
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Indonesia, peneliti membuat suatu 

model CSR pada UMKM dengan 

menyusun sesuai piramida CSR 

Carroll sebagai berikut : 

1. Economic Responsibilities 

Berdasarkan karakteristik UMKM 

dalam aspek komoditas, dimana 

produksi masih terbatas baik jumlah 

maupun kualitas produknya, maka 

UMKM harus melakukan 1). inovasi 

produk. Inovasi produk ini 

didefinisikan sebagai kreasi baru yang 

dapat menciptakan nilai bagi 

perusahaan (Trisnawati, 2016), 

sehingga UMKM akan mempunyai 

daya tahan dan memiliki jangka 

waktu yang lebih panjang (Darwanto, 

2013). Inovasi produk akan 

berdampak pada meningkatnya 

jumlah produk yang dijual karena 

konsumen akan senang dengan 

produk-produk baru, sehingga akan 

meningkatkan laba perusahaan. Jika 

inovasi produk sudah sudah 

terlaksana, langkah berikutnya adalah 

2). Inovasi pemasaran. Inovasi 

pemasaran merupakan cara 

pemasaran yang baru baik dalam cara 

berkomunikasi dengan customer, 

melakukan edukasi, mengatur 

pengiriman barang maupun cara 

pembayarannya. Pemasaran dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, salah 

satu cara pemasaran yang saat ini 

adalah dengan menggunakan digital 

marketing. Dengan cara ini wilayah 

pemasaran yang dijangkau akan lebih 

luas, kemungkinan produk yang 

terjual akan lebih banyak, sehingga 

akan meningkatkan laba perusahaan. 

Berdasarkan karakteristik UMKM 

terkait masih rendahnya pengetahuan 

dalam menetapkan harga produk serta 

kendala UMKM terkait masih masih 

lemahnya manajemen keuangan, 

maka perlu adanya 3). Manajemen 

keuangan yang baik untuk 

memaksimalkan kinerja keuangan 

jangka panjang. Hal ini akan 

berdampak terhadap perolehan laba 

perusahaan secara kontinyu, sehingga 

tanggung jawab dalam bidang 

ekonomi akan tercapai. Bahkan akses 

permodalan dari perbankan akan lebih 

mudah didapatkan ketika UMKM 

melaksanakan manajemen keuangan 

dengan baik. 

2. Legal Responsibilities 

Permasalahan terkait perijinan dan 

perpajakan banyak dijumpai dalam 

UMKM. Masih banyak UMKM yang 

belum memiliki perijinan bahkan 

NPWP. Dalam memenuhi aspek 

tanggung jawab secara legal, UMKM 

memenuhi 1). Mematuhi aspek 

perijinan. Legalitas sebuah 

perusahaan adalah unsur yang 

terpenting, karena legalitas 

merupakan jati diri yang melegalkan 

atau mengesahkan suatu badan usaha 

sehingga diakui oleh masyarakat 

(Fitriani, 2017) 2). Mematuhi aspek 

perpajakan. Pemenuhan aspek 

perpajakan bagi UMKM yaitu dengan 

memiliki NPWP. Membayar pajak 

merupakan kewajiban wajib pajak 

(WP) dalam hal ini UMKM. Dengan 

membayar pajak berarti ikut 

berpartisipasi dalam pembangunan 

negara. NPWP menjadi identitas WP 

yang digunakan untuk membayar 

pajak. 3). Memenuhi standar produk 

yang ditentukan BPOM. Berdasarkan 

peraturan BPOM, P-IRT diberikan oleh 
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Bupati atau Walikota melalui Dinas 

Kesehatan. Aspek legal pasar dalam 

negeri adalah sertifikat P-IRT dan ijin 

Dinas Kesehatan yang sangat dibutuhkan 

untuk meningkatkan kualitas makanan 

industry rumah tangga yang akan 

menempatkan posisi industry ke posisi 

yang strategis dan sehat (Handayani et 

al., 2018). 4). Mematuhi UU 

Ketenagakerjaan terutama terkait 

standar upah. Standar upah 

kemungkinan masih bisa diterapkan 

untuk usaha menengah, tetapi bagi usaha 

mikro dan kecil dikecualikan menurut 

pasal 81 angka 28 UU Cipta Kerja. 

Usaha mikro dan kecil yang dikecualikan 

dari ketentuan upah minimum wajib 

mempertimbangkan factor : 

mengembangkan sumber daya tradisional 

dan tidak bergerak pada usaha 

berteknologi tinggi dan tidak padat modal 

(Pramesti, 2021) 

3. Ethical Responsibilities 

Etika berperan sebagai prinsip moral 

yang membedakan mana yang benar 

dan mana yang salah (Darmawati, 

2013). Menurut Pambudi (2018) 

prinsip-prinsip yang harus diterapkan 

dalam etika bisnis yang akan menjadi 

tanggung jawab etik perusahaan 

antara lain : 1). Kejujuran. Kejujuran 

merupakan suatu jaminan dan dasar 

dalam kegiatan bisnis. Misal : 

kesesuaian mutu dan harga, jujur 

dalam kualitas produk, produk yang 

dijual sesuai dengan brosur. 2). 

Tanggung jawab. Contoh tanggung 

jawab yang harus dilakukan oleh 

UMKM : menepati janji, 

memberitahu ketika terjadi perubahan 

jadwal pengiriman, mengirim produk 

sesuai spesifikasi yang dipesan oleh 

konsumen. 3). Bersaing secara 

sehat. Persaingan yang sehat adalah 

persaingan yang mengedepankan 

standar etika. Misal : menghargai 

competitor, menjaga hubungan baik 

dengan para competitor. 4). Peduli 

dengan pelanggan. Memperhatikan 

permasalahan yang dihadapi oleh  

pelanggan dan sebisa mungkin 

membantu memberikan solusi kepada 

pelanggan. Misal : penanganan 

complain yang baik dari pelanggan, 

tidak ada pemaksaan dalam 

pembelian produk. 5). Responsif. 

Melaksanakan komunikasi yang baik 

dengan pelanggan dan menjawab 

setiap pertanyaan yang dikemukakan 

oleh pelanggan. 6). Dedikasi yang 

tinggi. Dedikasi akan tercermin 

dalam penjualan produk yang 

berkualitas dan pelayanan yang baik. 

7). Tidak membuang limbah 

sembarangan. Program yang 

melibatkan pemberdayaan masyarakat 

dalam konsep green economy adalah 

limbah industri harus dikelola dengan 

baik, untuk meminimalisir jumlah 

limbah dapat dilakukan dengan 

konsep 3R (reduce, reuse, recycle) 

(Nasir et al., 2015 ; Antasari, 2019).  

Saat ini berkembang juga konsep blue 

economy yang merupakan model 

ekonomi yang mengembangkan 

industrialisasi kelautan dan perikanan 

yang menekankan pada pertumbuhan, 

penciptaan lapangan kerja dan 

mendorong inovasi teknologi ramah 

lingkungan (Rani & Cahyasari, 2015). 

 

4. Philanthropic Responsibilities 

Kegiatan filantropi secara tidak sadar 

sudah dilakukan oleh UMKM. 

UMKM berperan terhadap 

kesejahteraan masyarakat dan 

menambah penghasilan masyarakat 

sekitar sehingga dapat mencukupi 

kebutuhan sehari-hari. Sebagai 

organisasi bisnis yang berada di 

lingkungan masyarakat, maka 

UMKM harus 1). Berperan aktif 

dalam kegiatan masyarakat dengan 
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memberikan sumbangan sukarela. 

Kegiatan ini akan memberikan 

dampak positif terhadap peningkatan 

penjualan (Anisah & Sugiyanto, 

2020). Sesuai dengan karakteristik 

yang dimiliki oleh UMKM yaitu 

produksinya masih bersifat pesanan. 

Akan lebih baik jika pada saat 

menerima jumlah pesanan yang 

meningkat, mereka 2). 

Memperkerjakan tenaga kerja dari 

masyarakat sekitar UMKM itu 

berada. Hal ini akan membawa 

dampak terhadap naiknya pendapatan 

warga sekitar untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. 

 

SIMPULAN  

Perkembangan UMKM di Indonesia 

yang semakin meningkat memiliki 

modal usaha lebih dari Rp. 

1.000.000.000 (satu miliar rupiah) 

sampai paling banyak Rp. 

5.000.000.000 (lima miliar rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha akan menjadi tidak 

berguna jika tidak diimbangi dengan 

peningkatan kualitas manajemen 

UMKM. Berdasarkan karakteristik 

dan kendala yang dihadapi oleh 

UMKM, peneliti membuat konsep 

model CSR berdasarkan piramida 

CSR Carroll. Adapun model CSR 

pada UMKM yang dapat 

diimplementasikan adalah : 1). 

Economic responsibilities: inovasi 

produksi, inovasi pemasaran dan 

manajemen keuangan yang baik 

untuk memaksimalkan kinerja 

keuangan jangka panjang. 2). Legal 

responsibilities: mematuhi aspek 

perijinan, mematuhi aspek 

perpajakan, memenuhi standar produk 

yang ditentukan BPOM, mematuhi UU 

Ketenagakerjaan terutama terkait standar 

upah. 3). Ethical responsibilities: 

kejujuran, tanggung jawab, bersaing 

secara sehat, peduli dengan pelanggan, 

responsive, dedikasi yang tinggi serta 

tidak membuang limbah sembarangan. 

4). Philanthropic responsibilities: 

berperan aktif dalam kegiatan masyarakat 

dengan memberikan sumbangan sukarela 

serta memperkerjakan tenaga kerja 

dari masyarakat sekitar UMKM itu 

berada. Implikasi dari penelitian ini 

adalah implementasi CSR pada 

UMKM diharapkan dapat 

memberikan dampak terhadap kinerja 

keuangan perusahaan secara 

berkelanjutan.  
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