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BAB II

TELAAH PUSTAKA

II.1 Gender (Jenis Kelamin)

II.1.1 Pengertian Gender

Menurut Wade dan Tavris (2007;258), istilah jenis kelamin dengan gender

memiliki arti yang berbeda, yaitu “jenis kelamin” adalah atribut-atribut fisiologis

dan anatomis yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan

“gender” dipakai untuk menunjukan perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan

perempuan yang di pelajari. Gender merupakan bagian dari system sosial, seperti

status sosial, usia, dan etnis, itu adalah faktor penting dalam menentukan peran,

hak, tanggung jawab dan hubungan antara pria dan wanita. Penampilan, sikap,

kepribadian tanggung jawab adalah perilaku yang akan membentuk gender.

Menurut Sarwono (2007;90) Dalam masyarakat tradisional atau yang hidup

dalam lingkungan praindustri, kecenderungan memang lebih besar. Anak Laki-

laki cenderung akan menumbuhkan sifat maskulinnya, sedangkan anak

Perempuan cenderuang menjadi Feminim. Akan tetapi, dalam kehidupan yang

lebih modern, makin besar kemungkinan timbulnya tipe-tipe androgin  dan

undifferentiated. Istilah androgin berasal dari bahasa Yunani. Andro berati Laki-

laki dan gyne yang berarti perempuan. Demikianlah, di dalam masyarakat modern

banyak dijumpai wanita yang mampu melakukan profesi pria. Sebaliknya, pria

mampu mengambil ahli tugas wanita.  Kepribadian androgin dikatakan sebagai

kepribadian yang luwes dan mudah menyesuaikan diri. Berbeda dari kepribadian
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androgin, kepribadian undiferentiated lebih kaku dan lebih sulit menyesuaikan

diri kepada tugas-tugas kepribadian maupun tugas-tugas kewanitaan.

Bekerja mencari nafkah masih didominasi laki-laki sebagai kepala keluarga,

untuk pekerjaan rumah atau domestic didominasi perempuan. Ada kecenderungan

makin tinggi lapisan ekonomi keluarga makin besar curahan hari kerja mencari

nafkah baik untuk suami ataupun istri. Dari semua faktor yang mempengaruhi

perbedaan waktu kerja, faktor imbalan kerja yang berpengaruh nyata dan positif

menarik untuk dibahas. Karena dari segi nilai ekonomi keluarga, kontribusi kerja

relative dapat diukur dari berapa besar imbalan kerja tiap anggota keluarga

terhadap pendapatan total keluarga dalam priode tertentu. Makin tinggi angka-

angka makin besar kontribusi kerja absolute dan relative tiap anggota keluarga

dalam kegiatan ekonomi keluarga.

Perempuan pada umumnya mendominasi pola pengambilan keputusan

bidang pengeluaran keluarga, laki-laki dalam pengeluaran produksi, sedangkan

untuk bidang pembentukan keluarga dan kegiatan sosial pengambilan keputusan

secara bersama dan setara. Perbedaan alokasi waktu dalam kegiatan produktif dan

reproduktif berkorelasi dengan pola pengambilan keputusan yang terjadi pada

keluarga, pada kegiatan reproduktif cenderung berpola pada perempuan dan laki-

laki dominan pada kegiatan produktif.

Seperti di kutip dalam buku Friedman dan Schustack (2008;79) ada

beberapa area di mana kita dapat menemukan perbedaan gender yang reliable

berkaitan dengan kemampuan psikologis, khususnya dalam area-area yang
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menyangkut kemampuan berpikir, persepsi, dan memori. Pada umumnya, kaum

pria (sejak kecil hingga dewasa) memperlihatkan kemampuan spasial yang lebih

baik, sedangkan kaum wanita (sejak kecil hingga dewasa) menunjukan

kemampuan verbal yang lebih maju.

Gender sangat erat kaitannya dengan usaha kecil yang berhubungan dengan

kegiatan perekonomian rakyat dengan pemerataan pembangunan untuk

perempuan dan laki-laki, dalam hal sosial keadilan, efisiensi ekonomi, dan upaya

untuk mendorong pembangunan daerah. Tujuan ini bisa tercapai melaui strategi

yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan potensi.

Seperti di kutip dalam buku Timmons dan Spinelli (2004;93) berbagai

informasi mengenai wirausahawan pria. Di masa lalu, wanita jarang yang menjadi

pemimpin atau mendirikan suatu perusahaan, walaupun tidak sedikit wanita yang

menjadi tokoh kunci.

Yang jelas, gender adalah persoalan yang sangat kompleks, banyak faktor

yang memengaruhi perbedaan tersebut (biologis, lingkungan, kebudayaan,

kekuasaan, status ekonomi). Kombinasi antara faktor-faktor tersebut semakin

menguatkan pendapat bahwa wirausahawan pria dan wanita emang berbeda.

Seperti di kutip dalam buku Wade dan Tavris (2007;262) Budaya dan

agama berbeda skema dalam membedakan peran Laki-laki dan Perempuan.

Misalnya, pendidikan setara bagi Laki-laki dan Perempuan tidak dipandang

sebagai hal yang penting, walaupun ada hukum yang mewajibkan pendidikan

minimal bagi semua orang. Dalam dunia yang semakin cepat berkembang, pesan
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masyarakat terhadap pria dan wanita terus bergeser. Hasilnya, perkembangan

gernder menjadi proses seumur hidup, di mana skema gender, sikap, dan prilaku

berubah seiring dengan bertambahnya pengalaman baru dan perubahan

masyarakat. Perilaku mereka dibentuk oleh gabungan dari faktor hormon, gen,

skema kognitif, pendidikan dari orang tua dan lingkungan sosial, tradisi agama

dan budaya, serta pengalaman.

II.1.2 Penyebab Kesenjangan Gender

Masalah gender atau pemilahan peran sosial laki-laki dan perempuan

merupakan hasil dari konstruksi sosial dan budaya melalui pembiasaan,sosialisasi,

budaya dan pewarisan budaya sejak anak dilahirkan ke dunia yang dipengaruhi

oleh waktu dan tempat (Suryadi dan Idris, 2004;46).

Pada prinsipnya gender bisa berbeda dan dipengaruhi oleh waktu dan tempat

sehingga tidak bisa berlaku universal dan tetap menetap (Suryadi dan Idris,

2004;48).

II.2 Pengambilan Keputusan.

II.2.1 Pengertian Pengambilan Keputusan

Menurut Daihani (2001;33) dalam berbagai literatur manajemen, keputusan

adalah suatu pilihan dari strategi tindakan. Seorang wirausaha harus kreatif,

terutama dalam pengambilan keputusan.Wirausaha harus punya kepercayaan diri

yang teguh dan yakin bahwa mampu mengambil keputusan yang tepat.

Kemampuan membuat keputusan inilah yang membedakan seorang wirausaha

dari yang lain.



13

Di kutip dalam buku Sopiah dan Syihabudhin (2008;73) Di antara

keputusan utama dalam bisnis retailing terdapat keputusan yang berkaitan dengan

pasar sasaran, pengelolaan barang dagangan, lokasi toko, image toko, personil

toko, desain toko, harga barang, pelayanan, promosi, kredit, dan koleksi toko.

Di kutip dari buku Sule dan Saefulla (2010;117-118) Informasi yang terkait

dengan lingkungan perlu dimiliki agar keputusan yang diambil dapat secara tepat

menyelesaikan masalah yang dihadapi. Secara umum informasi yang terkait

dengan lingkungan dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan keadaannya, yaitu :

1. Keadaan yang pasti (certainty)

Keadaan di mana seseorang atau organisasi berhadapan dengan informasi

yang lengkap mengenai suatu keadaan lingkungan yang dihadapinya,

sehingga estimasi mengenai masa depan dapat dipastikan.

2. Keadaan yang tidak pasti (uncertainty)

Keadaan di mana seseorang atau sebuah organisasi berhadapan dengan

informasi yang tidak lengkap atau seseorang atau sebuah organisasi tersebut

tidak memiliki informasi tentang masalah yang di hadapi.

3. Keadaan yang mengandung resiko (risky condition)

Keadaan di mana seseorang atau sebuah organisasi berhadapan dengan

informasi yang di miliki, namun relatif tidak lengkap jika dibandingkan

dengan keadaan yang pasti, namun relatif memadai jika di bandingkan

dengan keadaan yang tidak pasti.
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II.2.2 Proses Pengambilan Keputusan yang Rasional

Adapun proses pengambilan keputusan menurut Sule dan Saefulla

(2010;119), yaitu :

1. Investigasi Situasi.

2. Pnentuan Alternatif.

3. Penilaian Alternatif dan Penentuan Keputusan.

4. Implementasi dan Pengawasan.

Gambar II.1

II.3 Pengertian Usaha Kecil Menengah (UKM)

Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil

adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang

secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk

mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

Investigasi Situasi

1. Identifikasi masalah.
2. Diagnosa penyebab.
3. Identifikasi tujuan

dari keputusan yang
akan diambil.

Implementasi dan Pengawasan

1. Rencana implementasi.
2. Implementasi dari rencana

yang telah dibuat.
3. Pengawasan terhadap

langkah Implementasi.

Penilaian Alternatif &
Penentuan Keputusan

1. Evaluasi & penilaian
alternatif yang ada.

2. Penentuan alternatif  terbaik.

Penentuan Alternatif

1. Identifikasi berbagai
alternatif keputusan.

2. Evaluasi belum dilakukan
pada tahap ini.
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Kriteria usaha kecil menurut Undang-undang No. 09 tahun 1995

adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1000.000.000,-

(satu milyar rupiah).

3. Milik warga Negara Indonesia

4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang

perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik

langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha

besar.

Menurut Nilasari dan Wiludjeng (2006;48-49) dari undang-undang usaha

kecil dapat disimpulkan bahwa yang dikategorikan sebagai usaha kecil di

Indonesia adalah yang nilai kekayaan atau asetnya tidak lebih dari Rp

200.000.000,- atau perusahaan yang mempekerjakan tidak lebih dari 20 orang

karyawan. Kebanyakan usaha kecil sekarang ini bergerak dalam bidang jasa

terutama perdagangan dan bidang manufaktur.

Ciri-ciri dari usaha kecil :

1. Umumnya dikelola oleh pemiliknya.

2. Strukturnya organisasi yang sederhana.

3. Pemilik mengenal karyawan-karyawannya.

4. Persentase kegagalan perusahaan tinggi.

5. Kekurangan manajer-manajer ahli.
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6. Modal jangka panjang sulit diperoleh.

7. Jumlah karyawan

Usaha kecil memiliki berbagai keungulan yang dapat menjadikannya dapat

beroperasi secara optimal dalam bisnis. Namun di sisi lain juga terdapat berbagai

kelemahan usaha kecil yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam

menghasilkan laba. Dengan mengetahui berbagai keunggulan dan kelemahan

usaha kecil, di harapkan para pelaku usaha kecil dapat mengatasi kelemahan yang

ada dengan memanfaatkan kekuatannya.

Keunggulan-keunggulan usaha kecil :

1. Tidak birokratis dan Mandiri.

2. Fleksibilitas.

3. Dinamis.

4. Kebanyakan pemilik ulet dan mau bekerja keras.

5. Efisien dalam pengeluaran biaya tertentu.

6. Kebebasan bertindak dan membuat keputusan bisnis.

7. Keakraban dan hubungan erat antar karyawan.

Kelemahan-kelemahan usaha kecil :

1. Kurang berorientasi pada masa depan.

2. Jarang mengadakan Inovasi

3. Jarang melakukan kaderisasi

4. Cepat merasa puas diri akan apa yang telah didapat.

5. Kurang tanggap perkembangan teknologi.

6. Kurangnya pengetahuan akan peraturan atau hukum.

7. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman manajemen.

8. Struktur modal yang tidak memadai.
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Berbentuk usaha orang perseorang, badan usaha yang tidak berbadan

hokum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. Kebahagiaan

suatu masyarakat dapat diukur dengan tingkat kesejahteraan / kemakmurannya.

Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus

diwujudkan melalui pembangunan ekonominasional berdasarkan demokrasi

ekonomi.

Peranan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perekonomian Indonesia

sudah terlihat besar sejak dulu, pada masa krisis moneter, industri kecil dan

menengah merupakan usaha yang tidak terkena imbas krisis karena serapan

konsumsi adalah pada tingkat lokal dan sebagian besar bahan baku menggunakan

bahan lokal.

Usaha kecil menengah merupakan salah satu sektor usaha penyangga utama

yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Namun, dukungan pembiayaan (modal

kerja dan Investasi serta cakupan pendanaan yang diperlukan lainnya) terhadap

pengembangan UKM masih sangat kurang memadai. Usaha kecil dan usaha

rumah tangga yang tidak berbadan hukum yang terdapat di semua sektor ekonomi

merupakan usaha yang banyak memberikan lapangan kerja tanpa harus

mempunyai jenjang pendidikan tertentu maupun keahlian khusus. Kontribusi jenis

usaha ini terhadap produk domestik bruto sangat signifikan. Kebijakan pemerintah

untuk memberi prioritas lebih besar dalam pembangunan yang berorientasi pada

pemberdayaan ekonomi kerakyatan utamanya usaha kecil dan rumah tangga

maupun menengah menjadi cukup populer dan berdampak luas pada penyerapan
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tenaga kerja. Jenis usaha ini akan menjadi fondasi yang cukup kokoh bagi struktur

ekonomi Indonesia.

Pengembangan UKM diIndonesia selama ini dilakukan oleh Kantor Menteri

Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kementerian Negera KUKM).

Selain Kementrian Negara KUKM, instansi yang lain seperti Depperindag,

Depkeu, dan BI juga melaksanakan fungsi pengembangan UKM sesuai dengan

wewenang masing-masing. Di mana Depperindag melaksanakan fungsi

pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan menyusun Rencana

Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah tahun 2002-2004. Demikian juga

Departemen Keuangan melalui SK Menteri Keuangan (Menkeu) No.

316/KMK.016/1994 mewajibkan BUMN untuk menyisihkan 1-5% Iaba

perusahaan bagi pembinaan usaha kecil dan koperasi (PUKK). Bank Indonesia

sebagai otoritas keuangan dahulu mengeluarkan peraturan mengenai kredit bank

untuk UKM, meskipun akhir-akhir ini tidak ada kebijakan khusus terhadap

Perbankan mengenai pemberian kredit ke usaha kecil lagi. Demikian juga kantor

ataupun instansi lainnya yang terlibat dalam “bisnis” UKM juga banyak.

Kasmir (2008;93) kebutuhan modal, baik modal investasi maupun modal

kerja, dapat dicari dari berbagai sumberdana yang ada, yaitu modal sendiri atau

modal pinjaman (modal asing). Modal sendiri adalah modal dari pemilik usaha

sedangkan modal asing adalah modal yang dari luar perusahaan. Beberapa

pertimbangan yang perlu diperhatikan apabila ingin memperoleh suatu modal

adalah sebagai berikut:
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1. Tujuan perusahaan

2. Masa pengambilan modal

3. Biaya yang dikeluarkan

4. Estimasi keuangan

Baik modal sendiri maupun modal pinjaman masing-masing memiliki

kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan modal adalah sebagai

berikut.

a. Kelebihan modal sendiri

1. Tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi

sehingga tidak menjadi beban perusahaan.

2. Tidak tergantung kepada pihak lain, artinya perolehan dana

diperoleh dari setoran pemilik modal.

3. Tanpa memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu

yang relatif lama.

4. Tidak ada keharusan pengembalian modal, artinya modal yang

ditanamkan pemilik akan tertanam lama dan tidak ada masalah

seandainya pemilik modal mau mengalihkan kepihak lain.

b. Kekurangan modal sendiri

1. Jumlahnya terbatas.

2. Perolehan dari modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon

pemilik baru (calon pemegang saham baru) relatif lebih sulit karena

mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usaha.

3. Kurangnya motivasi.
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c. Kelebihan modal pinjaman

1. Jumlah tidak terbatas.

2. Motivasi usaha tinggi.

d. Kekurangan modal pinjaman

1. Dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan biaya administrasi

2. Harus dikembalikan.

3. Beban moral.

e. Kelebihan modal campuran

Dapat mengatur komposisi modal yang seimbang.Kriteria jumlah

karyawan berdasarkan jumlah tenaga kerja atau jumlah karyawan

merupakan suatu tolak ukur yang digunakan oleh badan pusat statistik

(BPS) untuk menilai usaha kecil atau besar, sebagai berikut:

Tabel II. 1
Kriteria Jumlah Karyawan

Usaha
Mikro

Usaha
Kecil

Usaha
Besar

Usaha
Besar

Jumlah
Tenaga
Kerja

<4
Orang

5-9
Orang

20–99
Orang

>100
Orang

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Pada dasarnya perkembangan kegiatan hunian bertambah menjadi kegiatan

usaha industri rumah tangga sering bersifat tidak direncanakan terlebih dahulu.

Penetapan jenis kegiatan industri yang akan dikembangkan tidak melalui

pendekatan ekonomi. Pendekatan yang digunakan sering hanya dilakukan secara

trial and error tanpa melakukan kajian tertentu secara logis, padahal dalam
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mengembangkan jenis usaha dibutuhkan biaya dan terdapat unsur resiko

tersendiri.  Apakah dalam melakukan keputusan tersebut melalui coba-coba atau

melalui peniruan terhadap usaha industri yang telah sukses atau berdasarkan pada

arahan pemerintah atau industri besar lainnya, atau karena adanya unsur

kebutuhan ekonomi rumah tangga yang mendesak sehingga dengan terpaksa

melakukan usaha sendiri.

Sedangkan karakter dari usaha kecil ini menurut Sopian dan Shihabudin

(2008) adalah seperti dikutip dalam Fuadi (2010;21):

1. Sistem pembukuan yang relatif sederhana.

2. Margin keuntungan tipis.

3. Modal terbatas.

4. Pengalaman manajerial dalam mengelola masih terbatas.

5. Skala ekonomi terlalu kecil.

6. Kemampuan pemasaran terbatas.

7. Kemampuan memperoleh dana dari sumber modal terbatas.

Para pengusaha selalu menghadapi ketidakpastian dan resiko. Dalam hal ini

tergantung pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan melalui tindakan

yang mengakibatkan suatu perusahaan akan keberhasilan (success), kelangsungan

hidup (survival) dan kegagalan (fail). Bahkan Heinecke dan Marsh (2003:144)

mengatakan bahwa seorang wiraswasta adalah orang yang mengukur resiko dan

imbalan dari sebuah bisnis serta bekerja dengan cepat untuk membangkitkan,

mengorganisasikan, dan mengelola sebuah peluang, gagasan dan konsep tertentu.

Lebih lanjut dikatakan bahwa sebagai seorang wiraswasta tidak boleh takut untuk

bersaing dengan mereka yang lebih kuat.
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewirausahaaan adalah suatu

kemampuan dalam berfikir kreatif dan berprilaku inovatif yang dijadikan dasar,

sumberdaya, tenaga penggerak, tujuan siasat, kiat, dan proses dalam menghadapi

tantangan hidup, dimana wiraswasta-wan/wati adalah orang yang melakukan

kewirausahaan, sehingga sifat kewirausahaan tersebut melekat kepada mereka.

Tips bisnis oleh Cameron Johnson yang dikutip dalam buku Kaelola

(2011;82-83) mengatakan:

1. Lakukan upaya khusus, mulai dengan modal kecil, buatlah agar

uang bekerja untuk anda.

2. Mencari ide hebat dari lingkungan terdekat.

3. Seimbangkan pekerjaan dengan kehidupan.

4. Bergaulah dengan orang hebat.

5. Jadilah diri anda sebagai merek.

6. Jangan takut bernegosiasi dan ambil keputusan sendiri dengan

tegas.

7. Teruslah belajar dan banyak membaca peluang-peluang baru.

Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang (developing countries)

yang mengambarkan perkembangan pengusaha belum memenuhi harapan

kemajuan. Untuk itu, diperlukan pemahaman dan pengkajian terhadap para

pengusaha yang menjurus kearah kemajuan.

Assauri (2009;318-319) ada empat alasan utama perlunya suatu perusahaan

menyusun organisasi pemasaran, yaitu:
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1. Untuk membedakan tugas dengan tugas lainnya dibidang

pemassaran, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dari

pelaksansaan setiap tugas, karena dimungkinkannya setiap individu

yang akan menspesialisasi usaha-usaha atau dirinya.

2. Untuk memberi kemungkinan dilakukanya koordinasi atas tugas-

tugas atau usaha-usaha dan tenaga-tenaga yang ada sehingga

kegiatan yang dilaksanakan dapat efektif.

3. Untuk menentukan atau memberikan batasan tanggung jawab dan

wewenang yang dibutuhkan oleh tenaga-tenaga yang ada dalam

melaksanakan tugas-tugasnya.

Sebagai sarana atau alat untuk menyokong dan mencerminkan pelaksanaan

strategi pemasaran yang menyeluruh.

II.3.1 Pola Pikir Berwirausaha.

Seperti di kutip dalam buku Hisrich, Peters dan Shepherd (2008;319-321)

mengatakan pengusaha berfikir dengan cara yang berbeda dari golongan

nonpengusaha. Pengusaha sering kali membuat keputusan dalam lingkungan

ketidakpastian yang tinggi dimana risiko yang dihadapi juga tinggi, tekanan waktu

yang mendesak, dan dalam investasi yang sangat melibatkan emosi. Dengan

lingkungan pengambilan keputusan seperti itu, seorang pengusaha harus :

1. Menumbuhkan Efektuasi

Pengusaha sering kali menggunakan proses efektuasi (effectuation process),

yang berarti mereka menggunakan apa yang mereka miliki, lalu memilih di antara
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hasil yang memungkinkan. Sarasvathy dalam buku Hisrich, Peters dan Shepherd

(2008) dengan jelas mendeskripsikan implikasi efektuasi untuk pengusaha dalam

lima prinsip dasar.

a. Prinsip patchwork quilt (patchwork quilt principle). Ini adalah

sebuah prinsip tindakan yang didorong oleh keinginan.

Tindakan yang berprientasi pada cara yang menekankan

penciptaan suatu hal baru yang ada daripada menemukan cara

baru untuk mencapai tujuan tertentu.

b. Prinsip risiko yang dapat ditanggung (affordable loss principle).

Prinsip ini menerapkan komitmen di awal terhadap kesediaan

seseorang untuk menanggung kerugian daripada berinvestasi

dengan mengakulasi imbal hasil yang diharapkan dari suatu

proyek.

c. Prinsip burung di tangan (bird-in-hand principle). Prinsip ini

melibatkan negosiasi dengan setiap dan seluruh pihak

berkepentingan yang bersedia memberi komitmen untuk proyek,

tanpa mengkhawatirkan biaya-biaya peluang atau mengelaborasi

analisis persaingan.

d. Prinsip limun (lemonade principle). Prinsip ini menyarankan

agar mengakui dan menyelaraskan tindakan kontinjensi untuk

mengendalikan kejutan-kejutan daripada menghindarinya,

mengatasi atau beradaptasi dengan hal tersebut.



25

e. Prinsip pilot dalam pesawat (pilot-in-the-plane principle).

Prinsip ini menyarankan agar mengandalkan dan bekerja dengan

orang yang menjadi pemandu utama peluang dan tidak

membatasi upaya wirausaha untuk mengeksploitasi faktor-faktor

yang berada diluar kendali individu, seperti perubahan teknologi

dan tren sosio-ekonomi.

2. Kemampuan beradaptasi secara kognitif

Kemampuan beradaptasi secara kognitif (cognitive adaptability)

menjelaskan sampai sejauh apa seorang pengusaha bersikap dinamis, fleksibel,

mengatur diri sendiri, dan terlibat dalam proses mendapatkan krangka kerja

pengambilan ragam keputusan yang berfokus pada kemampuan merasakan serta

memproses perubahan dalam lingkungan mereka lalu bertindak terhadap

perubahan tersebut.

3. Pembelajaran dari kegagalan bisnis

Sejumlah pengusaha menggunakan bisnis mereka untuk menciptakan

produk yang lahir dari keinginan dan kebutuhan mereka sendiri. Mereka

umumnya menciptakan untuk mengekspresikan konsep subjektif dari kecantikan,

emosi, atau sejumlah nilai estetika yang ideal.

1. Untuk anggota keluarga bisnis, perusahaan tidak hanya menjadi

sumber pendapatan, tetapi juga sebuah konteks bagi aktivitas

keluarga serta pembentukan kebanggaan dan identitas keluarga.

Hal ini mengakibatkan kegagalan suatu bisnis cenderung
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menghasilkan respons emosi yang negatif dari perusahaan;

respons emosi negatif ini disebut dengan kesedihan.

2. Proses pemulihan kesedihan. Seseorang akan merasa pulih dari

kesedihan ketika pikiran tentang kejadian di sekelilingnya, yang

berujung pada kegagalan bisnis, tidak lagi menimbulkan respons

emosi yang negatif.

3. Orientasi pada kehilangan. Pendekatan atas pemulihan

kesedihan yang melibatkan usaha, pemrosesan, sejumlah aspek

dari pengalaman kehilangan dan, sebagai hasil dari proses ini,

memutus ikatan emosional atas objek yang hilang.

4. Orientasi pada perbaikan. Pendekatan atas pemulihan kesedihan

berdasarkan pada penghindaran dan tindakan proaktif terhadap

sumber sekunder stres yang timbul dari rasa kehilangan yang

besar.

5. Proses ganda kesedihan. Melibatkan pergerakan antara dua

pendekatan pemulihan kesedihan (orientasi pada kehilangan dan

orientasi pada perbaikan).

Howard stevensos dalam buku Hisrich, Peters dan Shepherd (2008) percaya

bahwa kewirausahaan menggambarkan suatu bentuk pengelolaan perusaan yang

telah ada, berbeda dari perusahaan yang dikelola secara tradisional. Manajemen

wirausaha berbeda dari pengelolaan tradisional dalam dimensi:

a. Orientasi strategis

b. Komitmen terhadap peluang

c. Komitmen terhadap sumber daya
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d. Konrol sumber daya

e. Struktur manajemen

f. Filosofi pemberian penghargaan

g. Orientasi pertumbuhan

h. Kultur kewirausahaan

Dikutip dalam buku Griffin dan Ebert (2007;108) setelah pekerjaan

dispedialisasikan dan dikelompokan ke dalam departemen yang dapat dikelola,

tahap berikutnya dalam pengorganisasian adalah menetapkan hierarki

pengambilan keputusan. Pada umumnya, perkembangan hierarki dihasilkan dari

proses tiga tahap:

1. Menetapkan tugas-tugas: Menentukan siapa yang dapat

membuat keputusan dan membuat perincian bagaimana

seharusnya tugas itu dilaksanakan.

2. Melaksanakan tugas-tugas: Mengimplementasikan keputusan

yang telah diambil .

3. Mendistribusikan wewenang: Menentukan apakah organisasi

akan bersifat tersentralisasi atau terdesentralisasi.

Di kutip dalam buku Ahmadi (2009;89) aktivitas berfikir tidak pernah lepas

dari suatu situasi atau masalah. Aktivitas berfikir sendiri Abstrak. Sehubungan

dengan ini memang ada beberapa tingkatan berfikir:

a. Berpikir konkret

b. Berpikir Skematis

c. Berpikir Abstrak
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Walau setiap wirausahawan memiliki sifat lahiria seperti kekuatan dan

kecerdasan, itu saja tidak cukup untuk membuatnya menjadi wirausahawan. Bukti

menunjukkan bahwa wirausahawan dilahirkan dan dibentuk. Beberapa sikap dan

prilaku bisa diperoleh melalui latihan mental bahkan dipertajam melalui

kombinasi antara latihan dan belajar.

Tabel II. 2

Enam Tema Sikap dan Perilaku Wirausahawan yang Diinginkan dan Bisa Didapat
TEMA SIKAP dan PERILAKU

Komitmen dan Determinasi

Ulet dan Tegas bisa bisa cepat mengambil keputusan.
Semangat Kompetitif dalam mencapai Tujuan.
Tekun dalam menyelesaikan Masalah dan Disiplin.
Mau berkorban.
Sangat terlibat.

Kepemimpinan

Mandiri, standar tinggi tetapi bukan perfeksionis.
Membangun Tim dan Menghargai Orang, inspirasi bagi
orang lain.
Memperlakukan orang lain seperti memperlakukan
dirinya sendiri.
Membagi Kekayaannya dengan mereka yang Berprestasi.
Jujur dan bisa di andalkan, membangun kepercayaan,
adil.
Bukan individualis.
Pengajar dan pelajar yang baik.
Sabar dan setia.

Terobsesi pada Peluang
Tahu betul Keinginan dan Kebutuhan Pelanggan.
Menguasai pasar yang digarapnya
Ingin meningkatkan nilai tambah Perusahaan.

Toleransi terhadap risiko,
ketidakjelasan, dan
ketidakpastian

Mengambil risiko yang sudah diperhitungkan.
Meminimalkan risiko.
Membagi beban risiko.
Bisa menyelesaikan Paradoks dan Kontradisi.
Bisa menoleransi ketidakpastian dan ketidakteraturan.
Bisa menoleransikan Stres dan Konflik.
Bisa memahami Permasalahan dan menemukan
Penyelesaian.
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Kreatif, mandiri, dan bisa
beradaptasi

Istimewa, berfikir terbuka, bisa berfikir bercabang.
Tidak puas dengan status quo.
Bisa beradaptasi terhadap  berubah, kreatif dalam
menyelesaikan masalah, cepat belajar.
Tidak taku kepada kegagalan.
Bisa mengonsep dan menjelaskan detail.

Motivasi untuk berhasil

Orientasi pada tujuan dan hasil, cita-cita tinggi namun
realistis.
Selalu ingin berhasil dan berkembang.
Tidak menginginkan Status dan Kekuasaan.
Hubungan pribadi yang baik.
Tahu batas kekuatan dan kelemahan.
Bisa memandang masalah dari jauh dan memiliki rasa
Humor.

Sumber : Timmons dan Spinelli (2004;186)

II.3.2 Motivasi Seorang Berwirausaha

Motivasi merupakan salah satu faktor penentu dalam pencapaian tujuan,

motivasi berhubungan dengan dorongan atau kekuatan yang berada dalam diri

manusia.

Dikutip dalam buku Suryana dan Bayu (2010;87) Banyak teori yang

memahami motivasi, yang berusaha menjelaskan proses munculnya hasrat

seseorang untuk menampilkan tingkah laku tertentu. Teori ini, mencoba untuk

menggambarkan proses yang terjadi dalam pikiran seseorang yang akhirnya

seseorang itu menampilkan tingkah laku tertentu. Teori in sebagai berikut :

1. Equity Theory (Vroom)

Teori ini, mengindikasikan bahwa pada dasarnya manusia

menyenangi perlakuan yang adil. Manusia akan termotivasi kerja

dengan baik bila mana mereka diperilakukan secara adil.
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2. Expanctancy Theory (Vroom)

Besar kecilnya usaha kerja yang akan diperlihatkan oleh

seseorang, tergantung pada bagaimana orang ini

memandangkemungkinan berhasil dari tingkah lakunya itu dalam

mencapai atau menghindari.

Dikutip dalam buku Saiman (2009;158) keberanian seseorang untuk

mendirikan usaha sendiri (berwirausaha) sering kali terdorong oleh motivasi dari

guru atau dosennya, atau koperasi yang memberikan matapelajaran atau mata

kuliah berwirausahaan yang praktis dan menarik, sehingga dapat membangkitkan

minat siswa/mahasiswa untuk mulai mencoba berwirausaha seperti yang terjadi di

MIT, Harvard Business School, Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII),

dan beberapa perguruan tinggi lainnya yang memiliki konsentrasi kewirausahaan.

Motivasi seseorang untuk menjadi wirausahawan antara lain:

a. Laba

b. Kebebasan

c. Impian Personal

d. Kemandirian

Menurut Winardi (2008;79) bahwa para manajer dapat memotivasi para

karyawan dengan memahami kebutuhan-kebutuhan sosial mereka dan membuat

mereka berguna, dan penting.

Dapat disimpulkan bahwa dengan berwirausaha seseorang akan

termotivasi untuk memperoleh imbalan minimal dalam bentuk laba, kebebasan,
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impian personal yang mungkin menjadi kenyataan, kemandirian, disamping

memiliki peluang untuk mengendalikan nasibnya sendiri. Berbagai keuntungan

menjadi wirausahawan menurut Buchari Alma (2000) dalam buku Saiman

(2009;46), yaitu:

1. Tercapai peluang-peluang untuk mencapai tujuan yang

dikehendaki sendiri.

2. Terbuka peluang untuk mendemontrasikan potensi

seseorang secara penuh.

3. Terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan

keuntungan secara maksimal

4. Terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan

usaha-usaha konkret.

5. Terbuka peluang untuk menjadi bos minimal bagi dirinya

sendiri.

Selain keuntungan, ada pula kelemahan menjadi wirausahawan, antara

lain:

1. Memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan memikul berbagai

risiko.

2. Bekerja keras dan atau jam kerja yang mungkin lebih panjang.

3. Kualitas hidup mungkin masih rendah sampai usahanya berhasil,

sebab padatahap-tahap awal seorang wirausahawan harus bersedia

untuk berhemat.
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Memiliki tanggung jawab sangat besar, banyak keputusan yang harus dibuat

walaupun mungkin kurang menguasai permasalahan yang dihadapinya.

II.3.3 Membangun Komitmen

Tantangan utama dalam Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah untuk

mengurangi tingkat keluar masuknya karyawan, perputaran karyawan yang tinggi

akan mengurangi penjualan dan meningkatkan biaya.

Terdapat tiga aktifitas manajemen sumber daya manusia yang dapat

membangun dan mengembangkan komitmen karyawan melalui hubungan

kemitraan:

1. Mengurangi perbedaan status antara karyawan

2. Memberi peluang promosi kepada karyawan lama

3. Diberikan flextime (sistim penjadwalan pekerjaan yang

memungkinkan karyawan secara sukarela bertanggung jawab atas

pekerjaannya)

Sikap komitmen organisasi ditentukan menurut variabel orang ( usia,

kedudukan dalam organisasi, dan disposisi seperti efektivitas positif atau negatif,

atau atribusi kontrol  internal atau eksternal) dan organisasi (desain pekerjaan,

nilai organisasi, dukungan, dan gaya kepemimpinan).

II.3.4 Mental.

Dikutip dari buku Nilasari dan Wiludjeng (2006;52) Sikap mental yang

tepat terhadap pekerja sangatlah penting. Para wirausaha harus bisa menikmati

pekerjaan mereka dan berdedikasi total terhadap apa yang mereka lakukan.
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Mental berpengaruh langsung kepada prestasi usahawan, karena yang

menjadi pemicu pada umumnya adalah tantangan-tantangan yag harus dihadapi

dalam bidang usaha itu sendiri. Kegagalan-kegagalan, kerugian-kerugian, tekanan

pihak lain dan sebagainya merupakan sebagian kecil yang menjadi penyebab

seorang penguasaha mengalami jatuh mental. Sekali pengusaha jatuh mentalnya,

ada harapan ia akan mengalami trauma, dan kemungkinan besar tidak pernah lagi

berkeinginan untuk berwiraswasta.

Dikutip dalam buku Bahaudin (2007;48) proses pembanguna mental

pembelajaran melibatkan dua bagian otak yaitu otak rasional dan otak emosional.

Dalam proses ini otak emosional justru sangat berperan menemukan keberhasilan

proses tersebut. Proses ini terdiri atas tiga tahapan. Pertama, tahapan Membangun

Penyadaran Diri (self-awareness), tahapan kedua adalah Membangun Penerimaan

Diri (self-acceptance), dan terakhir adalah Membangun Dorongan dalam Diri

untuk Meningkat (self-improvement).Ketiga tahapan ini terjadi begitu cepat dalam

otak kita dalam hitungan beberapa detik.

II.3.5 Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelolaan usaha yang berhasil pada dasarnya bergantung dari

keefektifan usaha tersebut untuk memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada.

Sumber daya yang utama dalah sumber daya manusia, dari buruh sampai ke

personal manajerial. Hal ini didasarkan pada argument bahwa manusia secara

aktif melakukan kegiatan-kegiatan bisnis sehingga suatu usaha menjadi berhasil

atau gagal.
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Dengan demikian, sangat penting untuk dapat memnpertahankan pekerja

yang baik. Kebetahan dan Produktifitas pekerjaan seringkali bergantung pada

orang yang mengawasi pekerja bersangkutan.

Gambar II.2

Model Sistem Perencanaan SDM

Alur Umpan Balik

Sumber: Rivai dan Sagala (2009;53)

Pada gambar 2.1 dapat kita bagaimana system perencanaan SDM yang

bersifat lanjutan sehingga menghasilkan umpan balik, dari sasaran sampai

program kegiatan sumber daya manusia sehingga menghasilkan umpan balik yang

begitu baik dari priode ke priode selanjutnya.

Mendefinisikan obyektif tim kerja dan merencanakan strategi

pencapaiannya sangat penting dilakukan pada tahap awal. Kemudian, setelah

orang-orang yang kompeten diletakan pada posnya masing-masing, maka target

yang layak dicapai bagi tiap-tiap orang ditentukan berdasarkan rencana awal serta

masukan dari orang yang bersangkutan.

Malcolm Gladwell (2008) dikutip dalam buku Kasali (2010;72) yang

meneliti kesuksesan manusia menemukan karya-karya besar ternyata tidak

Sasaran
Sumber Daya
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Perencanaan

Program
Kegiatan

Sumber Daya
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Prakiraan
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Daya
Manusia

Anggaran
Sumber Daya
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ditentukan oleh tingginya skor IQ yang dimiliki manusia, latar belakang keluarga,

tanggal lahir,darah biru atau bukan, melainkan oleh dedikasi suci dalam mencari

pintu keluar dari berbagai labirin kesulitan. Ia menyebut dedikasi itu sebagai suatu

kecerdasan praktis. Dan temuan ini sejalan dengan apa yang dikatakan John C.

Maxwell dalam bukunya Talent is Never Enough (2007). Maxwell mengatakan,

bakat itu hanyalah sebuah kesempatan, namun untuk menjadi “sesuatu”, bakat itu

harus diasah agar ia mengeluarkan aura cahayanya dan menemukan pintunya.

Namun lebih dari itu, kesempatan atau sebuah potensi harus bergerak menemukan

pintunya.

Usaha Kecil Menengah sebagai unit bisnis, tentunya tidak akan terlepas dari

kebutuhan Sumber Daya  Manusia. Mengingat karakteristik UKM, kebutuhan

akan SDM tersebut tidak sedikit pada 2 atau 5 SDM saja. Kebutuhannya bisa jadi

ribuan SDM.

Guna melakukan operasionalisasi UKM, dibutuhkan SDM yang handal.

Sudah menjadi anggapan umum dalam perusahaan bahwa sumber daya manusia

(SDM) adalah asset termahal. Kalau era tahun 1980-an ucapan tersebut terkesan

sebagai jargon yang tidak berarti, kini era tahun 2000-an, era teknologi informasi,

era ekonomi baru, ucapan tersebut bukan isapan jempol belaka.

Menurut Samsudin, dalam bukunya sumber daya manusia (2005) seperti

dikutip dalam Muliyana (2010) mendefinisikan sumber daya manusia sebagai

berikut: Sumber daya manusia adalah orang-orang yang merancang dan

menghasilkan barang dan jasa, mengawasi mutu, memasarkan produk,
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mengalokasikan sumber daya financial, serta merumuskan seluruh strategi dan

tujuan organisasi.

Berbagai posisi karir yang bisa kita temukan dalam sebuah bisnis UKM,

antara lain: Pemilik usaha, pengelola usaha, pramuniaga, kasir, kepala gudang,

purchase manager, custumer service, security, penata ruangan, pemasok barang

dagangan, manajer SDM, manajer keuangan, delivery service, driver, dan

sebagainya.

Manajemen sumber daya manusia sangat penting dalam bisnis UKM, sebab

setiap karyawan memainkan peran atau bagian yang penting dalam melaksanakan

fungsi pekerjaannya dengan baik. UKM masih membutuhkan orang untuk

melaksanakan aktifitas dasarnya, seperti: pembelian, menawar barang dagang, dan

menyediakan jasa pelayanan kepada pelanggan. Beberapa hal terkait dengan

sumber daya manusia dalam UKM mempunyai peranan penting dalam

membentuk sebuah usaha. UKM mendapatkan keuntungan yang kompentitif

dengan cara mengembangkan dan mengelola SDM.

Dalam rangka pengelolaan sumber daya manusia memerlukan seleksi, dan

memerlukan tahapan yang harus dilakukan:

1. Rekrutmen

Merupakan gerbang awal yang menentukan.

2. Orientasi

Setiap organisasi memiliki budaya, suasana, prinsip kerja dan

nilai-nilai yang berbeda. Pada tahap ini diperkenalkan mengenai
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perusahaan, posisi perusahaan, personel perusahaan, hal yang

tidak boleh dilakukan, pekerjaan dan alur pekerjaan secara rinci.

3. Pelatihan

Pelatihan sangat diperlukan untuk meningkatkan keterampilan

dan pengetahuan karyawan sehingga dapat terjadi peningkatan

kinerja.

Ada dua macam pelatihan:

a. Pelatihan keterampilan teknis

Pelatihan yang diberikan untuk tampil melakukan suatu

pekerjaan. Seperti keterampilan komputer pengguna cash

register pada kasir dan lain-lain.

b. Pelatihan antar pribadi

Adalah pelatihan keterampilan berhubungan sesama

karyawan, atasan, bawahan, mitra perusahaan atau

pelanggan.

4. Pemberdayaan

Mendelegasikan pekerjaan kepada bawahan dengan pengawasan.

5. Countinous Improvement

Setiap hari harus lebih baik dari kemarin.

II.4. Pandangan Islam Terhadap Pengaruh Gender Dalam Mengambil

Keputusan

Pada prinsipnya, islam adalah agama yang Rahmatanlil’alamin. Di dalam

islam, segala sisi kehidupan telah diatur dengan sabaik mungkin, mulai dari sejak
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seseorang bangun tidur hingga tidur kembali. Kepedulian islam juga tidak hanya

menyangkut masalah ibadah saja, tapi masalah muamalah juga menjadi masalah

penting yang sangat diperhatikan.

Masalah pengambilan keputusan dalam dunia usaha juga menjadi perhatian

khusus bagi islam. Hal ini dikarenakan Islam juga sangat peduli dengan masalah

ekonomi.Dalam pengambilan keputusan, Islam menerapkan beberapa prinsip.

Adapun beberapa prinsip pengambilan keputusan yang ditekankan dalam Islam

adalah sebagai berikut :

1. Keputusan yang benar tidak mesti dikaitkan dengan bagaimana orang

lain melihat diri kita.

2. Keputusan yang benar didasari atas masukan dari sumber yang

memahami duduk masalahnya.

3. Keputusan yang benar berpijak pada konsep kebajikan yang universal,

yaitu harus adil, penuh kasih dan juga harus baik.

4. Keputusan yang benar mesti mempertimbangkan dampak dari

keputusan itu.

5. Keputusan yang benar muncul dari pergumulan dalam doa.

6. Keputusan yang benar tidak selalu tampak dengan jelas.

7. Keputusan yang benar tidak menutup kemungkinan muncul dari

keputusan yang salah.

Selain prinsip-prinsip tersebut, dalam pengambilan keputusan seorang

pemimpin apakah itu lak-laki atau perempuan juga harus dituntut untuk mengikuti

sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu :
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1. Siddiq berarti benar dan perkataan dan perbuatan.

2. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya.

3. Fathonah adalah cerdas, pandai atau pintar.

4. Tabligh adalah penyampaian wahyu atau risalah dari Allah SWT

kepaada orang lain.

Pengambilan keputusan berdasarkan gender (Jenis Kelamin) dalam islam

sendiri tidak dianggap sebagai masalah kecil yang harus diperbesarkan. Hal ini

dikarenakan faktor gender (Jenis Kelamin) bukanlah satu-satunya faktor utama

yang akan memperngaruhi seseorang dalam mengambil sebuah keputusan, karena

tujuan Allah SWT menciptakan manusia berbeda-beda hanya supaya manusia

saling mengenal satu sama lainnya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Q.S Al-

Hujarat ayat 13 :








13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah

ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah

Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
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Demikian pandangan sederhana islam menanggapi perbedaan gender

(jenis kelamin) dalam pengambilan sebuah keputusan khususnya dalam Usaha

Kecil Menengah (UKM).

II.5 Kerangka Berfikir

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis kemungkakan di atas, maka

dapat dibuat kerangka berfikir sebagai berikut :

Gambar II.3 : Kerangka berfikir

II.6 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat

dibuat sebuah hipotesis penelitian sebagai berikut : Diduga terdapat perbedaan

pendapat gender dalam pengambilan keputusan untuk menjadi pengusaha Usaha

Kecil Menengah (UKM) di Kota Pekanbaru.

II.7 Variabel

Adapun variabel dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Gender Pria (X1)

b. Gender Wanita (X2)

c. Pengambilan Keputusan (Y)

GenderPria (X1)

Pengambilan Keputusan (Y)

Gender Wanita (X2)


