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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Seorang wirausaha atau enterpreneur dituntut untuk dapat selalu 

berkreasi dengan inovatif dalam segala kondisi, khususnya dalam era yang 

semakin ketat dengan persaingan yang kompetitif seperti saat ini. Proses  

pengambilan keputusan secara universal didefinisikan sebagai pemilihan 

diantara berbagai alternatif. Pengertian ini mencakup baik pembuatan pilihan 

maupun pemecahan masalah.   

Menurut Simon (dalam Hasan, 2002), Proses pengambilan keputusan 

pada hakekatnya terdiri atas tiga langkah utama, yaitu: (1) Kegiatan Intelijen: 

Menyangkut pencarian berbagai kondisi lingkungan yang diperlukan bagi 

keputusan. (2) Kegiatan Desain: Tahap ini menyangkut pembuatan 

pengembangan dan penganalisaan berbagai rangkaian kegiatan yang mungkin 

dilakukan. (3) Kegiatan Pemilihan: Pemilihan serangkaian kegiatan tertentu 

dari alternative yang tersedia. Sedangkan menurut Budiprasetyo (2002), 

proses pengambilan keputusan memiliki suatu kerangka pikir dan keputusan 

yang diambil akan tergantung pada sifat serta kedudukan masalah yang harus 

segera ditangani.  Keputusan adalah pengakhiran dari suatu proses pemikiran 

tentang apa yang dianggap sebagai masalah, sebagai sesuatu yang merupakan 

penyimpangan dari apa yang dikehendaki, direncanakan ataupun yang dituju 

dengan menjatuhkan suatu pilihan alternatif pemecahannya.  
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Menurut Edmund (2009) meneliti tentang metode untuk langkah 

pengambilan keputusan. Penelitian tersebut menyatakan bahwa ada 14 

langkah dari proses penyelesaian masalah dan untuk pengambilan keputusan, 

yaitu: melakukan observasi,  apakah ada masalah, penentuan tujuan dan 

perencanaan, pengumpulan bukti, melakukan solusi kreatif dan logis untuk 

mencari alternatif solusi, melakukan evaluasi, menyatakan hipotesis dugaan, 

menarik kesimpulan, melakukan penilaian, mengambil tindakan, 

menggunakan metode non logis dan logis, prosedur sesuai teori dan prinsip, 

ketrampilan atribut dan berpikir. Salah satu usaha yang bergerak di bidang 

skala usaha kecil dan menengah adalah usaha rotan di Cirebon yang dikelola 

oleh Ibu Tina Amelinda yang memulai usahanya pada tahun 1998, ia 

mendapatkan ilmu dari orang tua. Karyawannya berjumlah 15 orang, sejak 

tahun 2006 sudah melakukan ekspor keluar negeri. Ibu Tina asli orang 

Cirebon dan berusia 45 tahun saat ini. 

Selama ini dari segi pemasaran ada beberapa masalah yaitu SDM 

masih kurang ahli dan selama ini ide produk rotan muncul dari benak sendiri 

dan ada masukan dari pembeli maupun karyawannya, dan beliau juga 

melakukan konsultasi dengan saudara atau keluarga tentang hal ini. Promosi 

dilakukan secara tidak langsung dari mulut ke mulut dan pemesanan produk 

tergantung model, paling lama 10 hari. 

Permintaan masih potensial dan stock pembelian di gudang-gudang 

kecil, produksinya berdasarkan pesanan. Untuk memproduksi 12-15 set 

membutuhkan sekitar waktu 1 bulan produksi. Nama usahanya adalah 
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Fandavali Rattan Furniture yang memproduksi berbagai rotan, furniture, 

kayu, aluminium, sintetis dan stainless produk. Alamatnya di Jalan Raya 

Tegal Wangi No. 40, RT 007, RW 004,Tegal Sari , Plered, Cirebon. 

Pada usaha bisnis rotan ini karena termasuk usaha dengan skala 

menengah dan kecil dibutuhkan pengambilan keputusan kreatif untuk berbagai 

variasi jenis produk yang menuntut untuk selalu kreatif dan inovatif dalam 

rangka menarik konsumen, maupun ukuran rotan yang bervariasi dan selain 

itu juga karena persaingan yang semakin kompetitif dibidang furniture ini 

sehingga menuntut untuk selalu harus melakukan tindakan kreatif dan 

inovatif. Di samping itu, supaya konsumen merasa tertarik dan tidak bosan 

dengan model lama yang sudah ada.   

Dari hasil pra survey lanjutan yang dilakukan peneliti juga diketahui 

bahwa komplain dari konsumen hampir tidak ada, kalaupun ada  itu berkaitan 

dengan waktu pengiriman. Selama ini perusahaan memiliki sepuluh varian 

produk diantaranya produk furniture dan aksesoris. Untuk inovasi produk 

perusahaan ini memiliki target dalam 3 tahun sekali mengeluarkan produk 

baru dan persaingan dengan pedagang lain masih wajar. Jadi karena adanya 

masalah inovasi produk yang kurang dan SDM yang masih kurang kompeten 

tersebut dalam memenuhi kebutuhan konsumen, dibutuhkan pengambilan 

keputusan yang tepat dalam mengatasi persaingan yang ada. 

Berdasarkan pada uraian tersebut maka pada penelitian ini akan 

dilakukan analisis pengambilan keputusan pada usaha rotan di Cirebon milik 

Ibu Tina sehingga penelitian ini berjudul:  PENGAMBILAN KEPUTUSAN 
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KREATIF PADA  USAHA ROTAN “FANDAVALI RATTAN 

FURNITURE” DI CIREBON. 

1.2.Perumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

“Bagaimana pengambilan keputusan kreatif pada usaha rotan Fandavali 

Rattan Furniture di Cirebon?” 

1.3.Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah:  masalah yang terjadi 

yaitu pada inovasi produk di Fandavali Rattan Furniture. Teori 

pengambilan keputusan kreatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teori Edmund (2009) yang terdiri dari 14 langkah. Dalam penelitian ini 

dibatasi hanya sampai 9 langkah saja yaitu, keingintahuan untuk 

mengamati (melakukan observasi) apakah ada masalah, tujuan dan 

perencanaan, cari, mengeksplorasi, dan mengumpulkan bukti, 

menghasilkan alternatif yang logis dan kreatif, mengevaluasi bukti, 

mencapai kesimpulan, melakukan penilaian, ambil aksi/tindakan. 

1.4.Tujuan Penelitian 

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: 

“Untuk mengetahui pengambilan keputusan kreatif pada usaha rotan 

Fandavali Rattan Furniture di Cirebon”. 
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1.5.Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teori 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya dengan topik yang serupa. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak pengusaha 

rotan di Cirebon sehingga dapat meningkatkan pengambilan keputusan 

kreatif nya terkait dengan proses peningkatan kinerja inovasinya dimasa 

mendatang.  


