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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Inovasi lingkungan telah menjadi isu strategis dalam perkembangan praktek 

bisnis dewasa ini. Penyebab tumbuhnya isu strategis ini diantaranya: 1) 

Kekhawatiran masalah lingkungan yang mendorong industri untuk bertanggung 

jawab (Ko & Jin, 2017); 2) Kesadaran masyarakat sebagai reaksi terhadap 

degradasi lingkungan dan pemanasan global (Gürlek & Tuna, 2018); 3) Motivasi 

organisasi untuk berkinerja, reputasi dan daya saing melalui sumber daya, 

pengetahuan dan kemampuan berpraktek hijau (Ashton et al., 2017; Hamann et 

al., 2017; Yacob et al., 2019); 4) Pergeseran paradigma untuk mulai mengadopsi 

inovasi hijau (green innovation) atau inovasi ekologis (eco-innovation) (Azzone 

& Noci, 1998; Cheng & Shiu, 2012). Paradigma yang awalnya bersifat 

antroposentrik, demi kemakmuran manusia menuju kesadaran ekosentrik bahwa 

manusia bagian dari ciptaan (Borland et al., 2019; Wolfstone, 2018). 

Bukti yang memberikan hasil-hasil signifikan dalam menciptakan 

keunggulan daya saing melalui inovasi lingkungan, diantaranya: bidang 

perhotelan di Antalya Turki (Gürlek & Tuna, 2018), bidang teknologi informasi di 

Taiwan (Huang & Li, 2017), bidang industri makanan di Thailand (Tantayanubutr 

& Panjakajornsak, 2017), dan sektor manufaktur komponen otomotif di Spanyol 

(Albort-Morant, Leal-Millán, et al., 2018). Riset-riset tersebut menunjukkan 

bahwa inovasi hijau memberikan pengaruh positif pada kinerja organisasi dan 

bahkan secara berkelanjutan (ekonomi, sosial dan lingkungan). 
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Fenomena di dalam negeri juga menunjukkan adanya kepedulian dari para 

pemegang saham untuk mengkomunikasikan kinerja perusahaan dalam laporan 

keberlanjutan di tiga aspek: ekonomi, sosial dan lingkungan.  

 
Gambar 1. 1 Jumlah Peserta Sustainable Report Rating  

Sumber: data diolah dari NCSR (NCSR, 2020) 
 

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa sejak dimulainya penghargaan atau 

pemeringkatan pelaporan keberlanjutan (SRA) oleh National Center for 

Sustainability Reporting (NCSR), jumlah peserta menunjukkan tren meningkat, 

dimulai tujuh peserta pada tahun 2005 sampai berkisar lebih dari 40 peserta pada 

tahun 2020. Keikutsertaan perusahaan-perusahaan yang melibatkan para 

pemegang sahamnya, jajaran direksi, karyawan, konsumen, masyarakat, dan mitra 

kerja dalam pelaporan keberlanjutannya menunjukkan pentingnya aspek 

lingkungan selain ekonomi dan sosial dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 

Pelaporan keberlanjutan ini dilakukan sebagai bentuk sukarela dan kesadaran 

internal perusahaan.  
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Tren tersebut menunjukkan hal baik, namun kesadaran ekologis beberapa 

dominasi perusahaan besar di Indonesia masih menghadapi tantangannya. 

Kemampuan perusahaan secara umum di Asia dalam menanggapi isu-isu sosial 

dan lingkungan masih terkait dengan pembangunan ekonomi negara di mana 

perusahaan tersebut beroperasi. Dengan demikian, dimensi pembangunan sosial 

masyarakat dan ekologis masih dijalankan sebagai pelengkap strategi perusahaan 

dan sebagian besar masih bergantung pada pemerintah (Martinez, 2017). 

Indonesia sendiri sudah harus menginjak pada pembangunan berkelanjutan secara 

konkrit dan mengembangkan ekonomi hijau yang mengandalkan pada efisiensi 

sumberdaya dan struktur ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Hal ini penting 

mengingat diantara tiga pilar (ekonomi, sosial, dan lingkungan), aspek lingkungan 

dalam green economy di Indonesia belum berkembang seperti pilar sosial dan 

ekonomi. Kelemahan berikutnya adalah juga belum adanya nilai indikator yang 

baku terkait aspek lingkungan ke dalam pilar ekonomi dan sosial. Dengan 

demikian, green economy tidak bisa dilepaskan dari makna pembangunan 

keberlanjutan yang berdimensi pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan 

didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 

generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk 

memenuhi kebutuhannya. (Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 

2014). 

Kajian Martinez (2017) ini sebenarnya kontradiktif bila dihubungkan 

dengan fenomena hadirnya kota Surabaya sebagai Global Green City dalam 

penghargaan "Sustainable City and Human Settlements Award" (SCAHSA) dari 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 31 Oktober 2017 (Berty, 2017; 
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Hakim, 2018). Usaha swadaya sosial ekonomi dari masyarakat kota atau urban 

social enterprises menjadikan basis lingkungan sebagai mesin sosial ekonomi 

mereka. Masalah lingkungan dapat memiliki nilai yang menyatukan keberlanjutan 

sosial, politik maupun ekonomi karena dihadapkan fakta bahwa setiap orang di 

bumi yang sama mengharapkan ide dan kegiatan nyata untuk bertahan hidup. 

Warga masyarakat yang berdaya adalah representasi dari fungsi masyarakat sipil 

sebagai pelengkap atau penyeimbang atas fungsi pemerintah (Sari et al., 2018).  

Surabaya termasuk tiga kota terbaik dunia selain Mannheim (Jerman) dan 

Zhejiang Province (Tiongkok) dalam kategori Global Green City. PBB menilai 

peran wali kota bersama para warga kota Surabaya mampu menjalankan urusan 

lingkungan secara baik, diantaranya dalam: 1) penataan permukiman kumuh, 2) 

menghijaukan taman, dan 3) menggerakkan masyarakat untuk peduli terhadap 

lingkungan melalui pemberdayaan ekonomi (Berty, 2017; Dharma, 2017). Bidang 

usaha yang dikembangkan, diantaranya: pengelolaan air limbah, bank sampah, 

industri kerajinan produk limbah, pembangkit energi listrik mikro, 

pembudidayaan tanaman, pembudidayaan ikan, wisata kampung dan banyak lagi 

lainnya (Octavie, 2019). Usaha swadaya sosial ekonomi masyarakat perkotaan 

(urban social enterprises) memiliki fungsi organisasi hibrida (hybrid 

organization), yakni berorientasi profit sekaligus berpadu untuk berorientasi 

sosial. Hal ini menjadikannya sebagai perusahaan komersial bersubsidi yang 

bertransaksi dengan kelompok penerima manfaat (Defourny & Nyssens, 2017; 

Eldar, 2017; Mongelli et al., 2017)  dengan lokasi operasi di perkotaan (Pinch & 

Sunley, 2016). Modelnya meliputi: 1) kewirausahaan non-profit, 2) sektor publik, 

3) koperasi sosial; dan 4) bisnis sosial (Usaha Mikro Kecil menengah/UMKM). 
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Sementara dari segi misi dapat meliputi: 1) karya terintegrasi; 2) layanan sosial; 3) 

konsumsi etis/produk ekologis dan transisi sosial; 4) melawan kemiskinan dan 

keistimewaan sosial (Defourny & Nyssens, 2017). Usaha hijau ini pada 

hakekatnya adalah bisnis yang kesamaannya adalah mengedepankan pengurangan 

limbah, daur ulang, efisiensi sumber daya dengan biaya rendah, sistem 

manajemen lingkungan, audit lingkungan, dan pengendalian polusi dalam proses 

produksinya (Ashton et al., 2017). Keberadaan organisasi ini menantang temuan 

bahwa hanya organisasi profit berskala besar yang berpotensi memiliki daya saing 

dalam inovasi lingkungan dan bahkan mampu berswadaya sebagai mitra 

pemerintah. 

Keterlibatan masyarakat yang efektif dan komprehensif untuk mendukung 

keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak lepas dari: 1) peran kepemimpinan 

organisasi ataupun para kader lingkungan dalam meningkatkan kesadaran warga 

atau anggotanya, 2) pengelolaan lingkungan, 3) pengembangan ekowisata ataupun 

usaha ekonomi lainnya berbasis masyarakat (Prasetiyo et al., 2019). Penelitian 

Prasetiyo et al. (2019) menunjukkan peran berbagi wawasan lingkungan dari para 

pemimpin, para kader dan diantara anggotanya menjadi penentu dalam juga 

menciptakan terjadinya peningkatan kesadaran dan motivasi warga, kemampuan 

dalam pengelolaan lingkungan serta pengembangan inovasi lainnya. Kehadiran 

para kader sebagai agen perubahan yang dikembangkan oleh pemerintah kota 

sejak 2005 adalah untuk mengatasi kendala bahwa kegiatan praktik ramah 

lingkungan adalah kegiatan mahal, sudah begitu kotor, berbahaya dan sulit. Proses 

berbagi wawasan atau pengetahuan hijau dalam praktik untuk lebih 

mengefektifkan dan mengefisiensikan sumberdaya air dan energi, mengurangi 
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limbah, menjamin adanya kesehatan lingkungan, dan mampu mensinergikan 

lingkungan alami dan buatan menuju prinsip-prinsip pembangunan green 

economy yang berkelanjutan (lingkungan, sosial, dan ekonomi) menjadi misi 

Surabaya bersama para kader-kader lingkungan dengan para warganya melalui 

usaha swadaya sosial ekonomi (Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

Hidup, 2014).  

Suatu hubungan yang cukup menarik dapat disajikan bahwa berbagi 

wawasan hijau (green knowledge sharing) pada akhirnya menentukan terciptanya 

kesadaran dan motivasi para warga sebagai orientasi kewirausahaan berbasis 

ekologis (green entrepreneurial orientation), mempengaruhi kemampuan 

pengelolaan lingkungan sebagai bentuk kemampuan dinamik (green dynamic 

capability) dan turut mengembangkan inovasi lingkungan (green innovation 

performance) sebagai bentuk kinerja organisasi. Faktor-faktor ini memiliki 

hubungan yang layak diteliti lebih lanjut berdasarkan pandangan manajemen 

pengetahuan (knowledge management) dan sumber daya (resources based view) 

atau RBV sebagai landasan teori utamanya. 

Manajemen pengetahuan adalah kumpulan dari proses yang menentukan 

pembentukan, penyebaran dan peningkatan pengetahuan untuk mencapai tujuan 

organisasi. Berbagi pengetahuan adalah bagian dari siklus proses manajemen 

pengetahuan dalam dimensi pembentukan pengetahuan (Iqbal, 2011). Muatan 

pengetahuan hijau sendiri terkait lingkungan alam dan ekosistem juga terkategori 

atas pengetahuan hijau yang abstrak (tacit) dan yang nyata (eksplisit) (Lin & 

Chen, 2017). Berbagi pengetahuan dalam konteks green economy sendiri juga 

menekankan pentingnya faktor mekanisme promosi koneksitas, mekanisme 
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pertukaran pencari dan pemberi pengetahuan, ketersediaan data pengetahuan 

hijau, jaringan kerja para ahli, dan fasilitas pendanaan dalam mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan (Allen dan Clouth, 2012).  

Sudut pandang sumber daya (RBV) menempatkan berbagi pengetahuan 

adalah sumber daya intangible dan elemen pembeda dalam setiap interaksi usaha 

yang terjadi di sebuah masyarakat pengetahuan (Chigada, 2018; Iqbal, 2011). Dan 

dalam riset Mutula (2018) dijelaskan juga bahwa berbagi pengetahuan adalah 

sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai perbaikan kinerja 

organisasi. Dalam konteks sebagai bagian dari proses manajemen pengetahuan 

dan sekaligus sebagai sumber daya, maka berbagi pengetahuan hijau hakekatnya 

adalah penting mengingat peran berbaginya di lingkup intra-organisasi (dalam) 

dan inter-organisasi (luar) dalam percepatan pembentukan pengetahuan umum 

tentang fakta, konsep, dan hubungan yang berkaitan dengan praktek ramah 

lingkungan yang mengefektifkan dan mengefisienkan sumber daya alam maupun 

ekosistem (Fong dan Chang, 2012; Rumanti et al., 2018). Hal ini membawa 

dampak atas terciptanya inovasi hijau atau lingkungan yang menjadi isu strategis 

bagi keunggulan organisasi.  

Penelitian pengaruh berbagi pengetahuan hijau terhadap orientasi 

kewirausahaan hijau belum ada. Beberapa penelitian sebelumnya justru 

menempatkan orientasi kewirausahaan hijau sebagai variabel anteseden (Guo et 

al., 2020; Habib et al., 2020; Lin & Chen, 2018). Penelitian dalam disertasi ini 

menempatkan usaha swadaya sosial ekonomi masyarakat sebagai organisasi 

berbasis kewirausahaan. Organisasi ini meletakkan pengetahuan sebagai dasar 

dalam mengambil keputusan untuk berbagai tahap operasionalnya (Wach et al., 
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2018) sehingga proses berbagi pengetahuan hijau memberikan pengaruh terhadap 

orientasi kewirausahaan hijau. Dalam hasil penelitian bisnis secara umum, 

keterkaitan konsep berbagi pengetahuan terhadap upaya orientasi kewirausahaan 

juga menunjukkan pengaruh yang signifikan (Pittino et al., 2018; Weerakoon et 

al., 2020).  

Orientasi kewirausahaan hijau yang meliputi upaya pendekatan inovasi, 

proaktif terhadap pasar dan pengambilan resiko untuk menciptakan peluang serta 

keunggulan dalam praktek ramah lingkungan sudah banyak dilakukan dalam 

penelitian terdahulu (Jiang et al., 2018; Lin & Chen, 2018; Urbaniec, 2017). 

Organisasi yang menghadirkan orientasi kewirausahaan hijau cenderung dinamis  

dalam menghadirkan produk atau proses yang inovatif (Ilyas et al., 2017). 

Semuanya itu dilandasi kebutuhan untuk memuaskan pelanggan bagi 

kelangsungan hidup organisasi. Inovasi lingkungan yang dihasilkan oleh orientasi 

kewirausahaan hijau dapat memiliki dampak positif, baik di tingkat radikal atau 

inkremental tergantung peluang kewirausahaan yang muncul (Guo et al., 2020). 

Hal ini memberikan arah bahwa orientasi kewirausahan hijau pada prinsipnya 

mampu mendorong kemunculan inovasi hijau.  

Kaitannya dengan teori RBV, pengaruh orientasi kewirausahaan hijau 

terhadap kapabilitas dinamik belum ada. Hal ini terkait temuan bahwa orientasi 

kewirausahaan hijau dimungkinkan untuk diasosiasikan sebagai kemampuan 

dinamik (Guo et al., 2020; Habib et al., 2020). Sedangkan, di temuan lainnya juga 

menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan adalah sebagai sumber daya 

intangible (Ferreira & Azevedo, 2008) dan juga sebagai kapabilitas (Sidek et al., 
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2019) yang menggerakkan sumber daya bernilai dalam menghasilkan keunggulan 

daya saing. 

Keterkaitan berbagi pengetahuan hijau dalam memberikan pengaruh 

langsung terhadap kapabilitas dinamik hijau juga telah banyak dilakukan (Awan 

et al., 2020; Jilani et al., 2020; Lin & Chen, 2017). Peran kapabilitas dinamik 

hijau dalam memberikan pengaruh terhadap kinerja inovasi hijau juga telah 

banyak dilakukan (Albort-Morant et al., 2016; Chen & Lin, 2015; Singh et al., 

2019). Selain itu, penelitian sebelumnya juga membuktikan bahwa kapabilitas 

dinamik hijau secara parsial memediasi hubungan antara berbagi pengetahuan 

hijau dan inovasi hijau (Lin & Chen, 2017). Hal ini didukung juga dengan temuan 

lain yang menyertakan variabel-variabel kemampuan dinamik sebagai parsial 

mediator (Awan et al., 2020; Jilani et al., 2020). Ini mengindikasikan bahwa riset 

yang melibatkan variabel berbagi pengetahuan hijau, kapabilitas dinamik hijau 

dan kinerja inovasi hijau telah banyak dilakukan. 

Keberadaan dua peran orientasi kewirausahaan hijau (sebagai sumber daya 

dan kemampuan dinamik) dalam penjelasan sebelumnya menjadikan hubungan 

pengaruh orientasi kewirausahaan hijau terhadap kapabilitas dinamik hijau layak 

untuk diuji. Penelitian langsung yang menghubungkan kedua variabel ini memang 

belum ada. Namun, penelitian orientasi kewirausahaan hijau terhadap variabel-

variabel yang diasosiasikan sebagai kapabilitas dinamik telah memberikan banyak 

kontribusi bagi keberhasilan pencapaian kinerja organisasi (Chen et al., 2016; Guo 

et al., 2020; Habib et al., 2020; Lin & Chen, 2018). Kapabilitas dinamik hijau 

sendiri merupakan bagian dari pandangan berbasis sumber daya (RBV). 

Kemampuan ini mengoleksi semua kumpulan perilaku yang dipelajari dari 
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internal maupun eksternal, memiliki sifat khusus, terus berproses dan mengubah 

segala hal dalam kebijakan organisasi (Lin & Chen, 2017; Nelson, 2009). 

Kinerja inovasi hijau bertujuan utama mengurangi atau menghindari 

kerusakan lingkungan sambil memenuhi permintaan pasar, menciptakan nilai, dan 

meningkatkan pemasukan bagi organisasi. Penelitian atas variabel ini telah 

banyak dilakukan dan umumnya berfokus kepada inovasi produk dan inovasi 

proses (Awan et al., 2020; Huang & Li, 2018; Nanath & Pillai, 2017; Singh et al., 

2020). 

Penelitian ini mengembangkan konteks objek penelitian sebagai salah satu 

kebaruan. Kebaruan lainnya juga pada hubungan antar variabel yang 

dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian pengaruh berbagi pengetahuan hijau terhadap orientasi 

kewirausahaan hijau belum banyak diteliti. Penelitian sebelumnya hanya 

menunjukkan ada hubungan konsep berbagi pengetahuan terhadap upaya 

orientasi kewirausahaan dalam konteks bisnis secara umum. 

2. Penelitian pengaruh orientasi kewirausahaan hijau terhadap kapabilitas 

dinamik hijau secara khusus memang belum banyak diteliti. Penelitian 

sebelumnya menghubungkan orientasi kewirausahaan hijau terhadap 

variabel-variabel yang diasosiasikan sebagai kemampuan dinamik untuk 

mencapai kinerja organisasi.  

3. Peran variabel berbagi pengetahuan hijau sebagai bagian proses manajemen 

pengetahuan maupun sumberdaya layak diselidiki lebih lanjut. Perannya 

adalah penting karena fungsi berbagi pengetahuan hijau ini merupakan 

aktivitas berbagi kombinasi pengetahuan hijau di lingkup intra-organisasi 
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(internal) dan inter-organisasi (eksternal) yang menjadi dasar dalam setiap 

operasional usaha swadaya sosial ekonomi masyarakat untuk mewujudkan 

praktek ramah lingkungan yang semakin efektif dan efisien bagi 

keberlanjutan organisasi. Hal konteks berbagi pengetahuan hijau pada 

organisasi fungsi hibrida yang mengedepankan lingkungan untuk mendorong 

sektor ekonomi dan sosialnya adalah keterbaruan disertasi ini. 

4. Penelitian yang melibatkan berbagi pengetahuan hijau, kapabilitas dinamik 

hijau, dan kinerja inovasi hijau sudah diteliti (Awan et al., 2020; Jilani et al., 

2020; Lin & Chen, 2017), namun penelitian tersebut belum menghubungkan 

peran orientasi kewirausahaan hijau di dalamnya. Hal ini berpotensi 

menghadirkan peran orientasi kewirausahaan hijau selain kapabilitas dinamik 

hijau dalam meningkatkan kinerja inovasi hijau. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Latar belakang pemaparan di atas menghasilkan rumusan masalah pokok 

penelitian yang adalah: 

Apakah berbagi pengetahuan hijau memberikan pengaruh terhadap 

kinerja inovasi hijau melalui orientasi kewirausahaan hijau dan 

kapabilitas dinamik hijau pada urban social enterprises di Surabaya? 

Masalah pokok tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah berbagi pengetahuan hijau memberikan pengaruh terhadap orientasi 

kewirausahaan hijau pada organisasi urban social enterprises di Surabaya? 
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2. Apakah berbagi pengetahuan hijau memberikan pengaruh terhadap kinerja 

inovasi hijau organisasi pada organisasi urban social enterprises di Surabaya? 

3. Apakah berbagi pengetahuan hijau memberikan pengaruh terhadap 

kapabilitas dinamik hijau pada organisasi urban social enterprises di 

Surabaya? 

4. Apakah orientasi kewirausahaan hijau memberikan pengaruh terhadap 

kapabilitas dinamis hijau pada organisasi urban social enterprises di 

Surabaya? 

5. Apakah orientasi kewirausahaan hijau memberikan pengaruh terhadap kinerja 

inovasi hijau pada organisasi urban social enterprises di Surabaya? 

6. Apakah kapabilitas dinamik hijau memberikan pengaruh terhadap kinerja 

inovasi hijau pada organisasi urban social enterprises di Surabaya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris 

bahwa berbagi pengetahuan hijau memberikan pengaruh terhadap kinerja inovasi 

hijau melalui orientasi kewirausahaan hijau dan kapabilitas dinamik hijau pada 

urban social enterprises di Surabaya.  

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang 

ditetapkan enam buah tujuan sebagai berikut: 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh berbagi pengetahuan hijau terhadap 

orientasi kewirausahaan hijau pada organisasi urban social enterprises di 

Surabaya. 
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2. Menguji dan menganalisis pengaruh berbagi pengetahuan hijau terhadap 

kinerja inovasi hijau organisasi pada organisasi urban social enterprises di 

Surabaya. 

3. Menguji dan menganalisis pengaruh berbagi pengetahuan hijau terhadap 

kapabilitas dinamik hijau pada organisasi urban social enterprises di 

Surabaya. 

4. Menguji dan menganalisis pengaruh orientasi kewirausahaan hijau terhadap 

kapabilitas dinamis hijau pada organisasi urban social enterprises di 

Surabaya. 

5. Menguji dan menganalisis pengaruh orientasi kewirausahaan hijau terhadap 

kinerja inovasi hijau pada organisasi urban social enterprises di Surabaya. 

6. Menguji dan menganalisis pengaruh kapabilitas dinamik hijau terhadap 

kinerja inovasi hijau pada organisasi urban social enterprises di Surabaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis bagi 

pengembangan ilmu manajemen strategik. Beberapa manfaat yang diharapkan 

muncul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan dan memperkaya penelitian 

sebelumnya dalam konteks inovasi ekologis perihal pengaruh berbagi 

pengetahuan hijau terhadap orientasi kewirausahaan hijau. Hal ini juga akan 

memberikan kontribusi betapa pentingnya berbagi pengetahuan hijau sebagai 
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sumber daya tak berwujud dalam teori RBV dan bagian dari teori manajemen 

pengetahuan dalam menghadirkan kinerja yang berdaya saing. 

2. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan dan memperkaya penelitian 

sebelumnya perihal pengaruh orientasi kewirausahaan hijau terhadap 

kapabilitas dinamik hijau yang masih belum ada di organisasi berbasis 

ekologis. Hal ini juga akan memberikan tambahan kontribusi teori dalam 

meletakkan orientasi kewirausahaan hijau sebagai sumber daya tak berwujud 

maupun sebagai kapabilitas yang bernilai. 

3. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan dan memperkaya penelitian 

sebelumnya dalam kebaruan model relasi. Model ini menghubungkan berbagi 

pengetahuan hijau dengan orientasi kewirausahaan hijau dan kapabilitas 

dinamik hijau dalam meningkatkan kinerja inovasi hijau pada organisasi 

berbasis ekologis. Hal ini menjadikan orientasi kewirausahaan hijau 

berpotensi sebagai mediator baru selain kapabilitas dinamik hijau untuk 

meningkatkan kinerja inovasi hijau. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan juga memberikan manfaat secara praktis bagi 

pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan urban social enterprises di 

Surabaya ini. Beberapa manfaat praktis yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran penyelesaian 

masalah-masalah pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan luaran 

produk/jasa dan proses yang berbasis pada pengembangan berkelanjutan, baik 

secara sosial, ekonomi maupun ekologis; 



15 

 

2. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi langkah-langkah praktis dalam 

meningkatkan keunggulan daya saing usaha swadaya sosial ekonomi 

masyarakat perkotaan (urban social enterprise) melalui pendekatan 

manajemen pengetahuan dan pengembangan sumber daya tak berwujud 

maupun kompetensi inti yang dimiliki. 

3. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait regulasi 

ataupun kebijakan yang melibatkan para pengambil kebijakan di 

pemerintahan kota maupun para kolaborator lainnya. Hal ini akan membantu 

untuk semakin meningkatkan peran urban social enterprises dalam berfungsi 

sebagai pelengkap maupun penyeimbang bagi peran pemerintah.  


