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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

Objek atau perusahaan yang diteliti adalah Fandavali Rattan Furniture 

yaitu merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang skala usaha kecil 

dan menengah adalah usaha rotan di Cirebon yang dikelola oleh Ibu Tina 

Amelinda dan dibantu oleh suaminya. Ibu Tina memulai usahanya pada tahun 

1998, ia mendapatkan ilmu dari orang tua. Alamatnya di Jalan Raya Tegal 

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

Rattan Furniture memiliki karyawan tetap yaitu berjumlah 15 orang tetapi 

terkadang Ibu Tina memiliki karyawan tidak tetap yang dapat diperkerjakan 

disaat pesanan atau permintaan banyak dari para konsumen. Sejak Tahun 2006 

Fandavali Rattan Furniture sudah melakukan ekspor keluar negeri seperti 

Australia, Eropa, Arab, Selandia Baru dan Ceko. Ada pula instansi atau 

perusahaan yang membeli produk furniture milik Ibu Tina seperti,perumahan 

milik PT. Pertamina di Indramayu, beberapa rumah sakit di cirebon dan masih 

banyak lagi. Ibu Tina asli orang Cirebon dan berusia 45 tahun saat ini. 

Fandavali Rattan Furniture memproduksi berbagai rotan, furniture, kayu, 

aluminium, sintetis dan stainless produk. 

Permintaan masih potensial dan stock pembelian di gudang-gudang 

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

membutuhkan sekitar waktu 1 bulan produksi. Dengan adanya permintaan 
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yang banyak, terkadang karyawan memiliki kendala yaitu ada keperluan 

sendiri atau keperluan keluarga sehingga terkadang kekurangan tenaga untuk 

memenuhi permintaan produk.  

 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Fandavali Rattan Furniture 

Keterangan: 

1. Pimpinan 

Pimpinan bertugas untuk memimpin jalannya perusahaan, merencanakan 

dan mengevaluasi kinerja perusahaan. 

2. Wakil pimpinan 

Bertugas membantu pimpinan untuk mengelola perusahaan dan juga 

mengontrol kerja staff. 

3. Staff produksi 

Bertugas untuk melakukan proses produksi dari bahan mentah menjadi 

barang jadi. 
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4. Staff keuangan 

Staff keuangan bertugas untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan 

harian perusahaan dan membuat catatan atas laporan keuangan, laporan 

laba rugi. 

5. Staff Gudang 

Staff gudang bertugas untuk mengecek dan mencatat stock atau persediaan 

di gudang. 

6. Staff Bagian Umum 

Bagian umum bertugas untuk membantu bagian gudang dan mengangkut 

barang. 

4.2. Gambaran Umum Responden  

Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada 1orang pemilik, dan 2 

orang karyawan. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan gambaran umum 

responden pada penelitian ini: 

Tabel 4.1. Gambaran Umum Pemilik dan Karyawan 

 

 

 

Keterangan Pemilik Karyawan 

F % F % 

Jenis kelamin: 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

 

0 

1 

 

0% 

100% 

 

2 

0 

 

100% 

0% 

Pendidikan: 

a. SMP 

b. SMA 

c. D3 

d. S1 

 

0 

0 

0 

1 

 

0% 

0% 

0% 

100% 

 

2 

0 

0 

0 

 

100% 

0% 

0% 

0% 

Usia: 

a. 30-40 th 

b. 41-51 th 

c. 52-62 th 

 

0 

1 

0 

 

0% 

100% 

0% 

 

0 

2 

0 

 

0% 

100% 

0% 

Status: 

a. Menikah 

b. Belum Menikah 

 

1 

0 

 

100% 

0% 

 

2 

0 

 

100% 

0% 

TOTAL: 1 100% 2 100% 
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pemilik adalah seorang perempuan 

(100%) berusia 41-50 tahun (100%), berpendidikan S1 (100%),  dan berstatus 

sudah menikah (100%). Hal ini menunjukkan pemilik memiliki pendidikan tinggi 

untuk mengelola perusahaan dan merupakan perempuan mandiri dengan usia 

yang matang. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa karyawan berjenis 

kelamin laki-laki (100%), berpendidikan SMP (100%), berusia 41-50 tahun 

(100%),  dan sama–sama sudah menikah (100%). Semua karyawan yang bekerja 

di Fandavali Rattan Furniture berjenis kelamin laki-laki karena pekerjaan berat 

yang dilkaukan tidak memungkinkan wanita untuk bekerja pada bidang tersebut. 

Serta pendidikan terakhir yang ditempuh adalah Sekolah Menengah Pertama 

karena kebanyakan laki-laki pada daerah tersebut hanya menyelesaikan 

pendidikan sampai jenjang tersebut dan mereka lebih memilih untuk bekerja . 

4.3. Pengambilan keputusan kreatif pada usaha rotan Fandavali Rattan 

Furniture di Cirebon 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai 9 pengambilan keputusan 

kreatif pada  Fandavali Rattan Furniture 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 tindakan. 
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4.3.1. Keingintahuan untuk mengamati (Melakukan observasi). 

Tahap pertama adalah keingintahuan untuk mengamati (melakukan 

observasi)untuk menemukan permasalahan yang ada. Pada tahap ini 

dilakukan wawancara dengan pemilik dan karyawan tentang 

keingintahuan untuk mengamati (melakukan observasi). 

Tabel 4.2. Rekapitulasi Jawaban Mengenai Keingintahuan Untuk 

Mengamati (Melakukan Observasi) 

NO Pertanyaan Pemilik Karyawan I Karyawan II Kesimpulan  
1 Apakah 

selama ini 

pemilik 

memiliki 

keinginan 

untuk 

melakukan 

observasi 

guna 

mengetahui 

apakah 

terjadi 

masalah 

terkait 

dengan 

usaha pada  

Fandavali 

Rattan 

Furniture?  

Ya, memiliki 

keinginan 

untuk 

melakukan 

observasi. 

Memiliki 

keinginan 

untuk 

mengamati 

masalah 

yang terjadi 

Fandavali 

Rattan 

Furniture 

Sepengetahuan 

pemilik 

memiliki 

keinginan 

untuk 

melakukan 

pengamatan 

Pemilik 

Fandavali 

Rattan Furniture 

memiliki 

keingintahuan 

untuk 

mengamati 

(melakukan 

observasi) terkait 

dengan apakah 

ada masalah 

yang terjadi di 

dalam usahanya 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan hasil wawancara kepada pemilik, karyawan 1 dan 

karyawan 2 dapat disimpulkan bahwa Fandavali Rattan Furniture memiliki 

keingintahuan untuk mengamati (melakukan observasi). 

4.3.2. Apakah Ada Masalah 

Pada tahap ini dilakukan wawancara dengan pemilik dan karyawan 

apakah terdapat masalah yang dihadapi oleh Fandavali Rattan Furniture. 
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Tabel 4.3. Rekapitulasi Jawaban Mengenai Apakah Ada Masalah 

NO Pertanyaan Pemilik Karyawan I Karyawan II Kesimpulan  

1 Apakah 

pemilik 

dalam 

menjalankan 

usahaada 

masalah yang 

terjadi selama 

ini pada 

Fandavali 

Rattan 

Furniture? 

 

Ya, ada 

masalah 

yang terjadi 

yaitu produk 

yang 

dihasilkan 

tidak 

inovatif 

karena 

dalam dua 

tahun 

terakhir 

tidak ada 

desain yang 

baru. 

Ya terdapat 

masalah, 

produknya 

kurang 

inovatif.  

Produk yang 

kurang inovatif 

menjadi masalah  

utamanaya 

Masalahnya  

yaitu 

produknya 

kurang 

inovatif 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

 

Dari hasil wawancara kepada pemilik dan karyawan diketahui bahwa 

Fandavali Rattan Furniture memiliki masalah dalam inovasi produk. 

Karena dalam kurun waktu 2 tahun terakhir tidak melakukan inovasi atau 

desain furniture dalam 2 tahun terakhir tidak diganti. 
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4.3.3. Tujuan dan Perencanaan 

Pada tahap ini dilakukan wawancara tentang tujuan yang ingin 

dicapai terhadap masalah yang terjadi dan langkah perencanaan untuk 

penyelesaian masalah. 

Tabel 4.4. Rekapitulasi Jawaban Mengenai Tujuan Dan Perencanaan 

NO Pertanyaan Pemilik Karyawan I Karyawan II Kesimpulan 

1 Apakah 

perusahaan 

memiliki 

tujuan dan 

perencanaan 

dalam  

penyelesaian 

masalah?  

Tujuan untuk 

menyelesaikan 

masalah yang 

ada, dengan 

menemukan 

cara untuk 

menghasilkan 

produk-

produk yang 

inovatif 

Perencanaan-

nya yaitu 

dengan 

melakukan 

browsing dari 

internet, 

melihat 

pameran 

produk-

produk rotan, 

mengobserva-

si usaha yang 

dimiliki oleh 

pesaing yaitu 

dengan 

melihat 

produk yang 

dimiliki 

seperti apa, 

melakukan 

training (dari 

pemilik 

kepada 

karyawan 

langsung) 

dalam inovasi 

produk. 

Tujuannya 

memecahkan 

masalah 

supaya 

produk yang 

dihasilkan 

lebih 

inovatif. 

Perencanaan

nya biasanya 

diadakan 

training 

untuk 

karyawan 

dan yang 

lama juga, 

melihat-lihat 

contoh 

produk 

furniture 

yang ada di 

internet. 

Tujuannya 

untuk 

menyelesai-

kan masalah 

yang 

dihadapi. 

Rencana 

yang 

dilakukan 

supaya dapat 

memecahkan 

masalah yang 

ada dan 

dilakukan 

tranning 

untuk para 

karyawan. 

Fandavali 

Rattan 

Furniture 

memiliki 

tujuan untuk 

menyelesaika

n masalah 

yang ada. 

Perencanaan 

yang 

dilakukan 

adalah : 

1. Browsing 

2. Observasi 

3. Melihat-

lihat 

pameran 

4. Rapat 

bersama 

suami dan 

karyawan 

5. Melihat 

keluhan 

konsumen 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 
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Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dari 

memecahkan masalah. Perencanaan merupakan langkah yang harus 

dipikirkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Dari hasil wawancara kepada pemilik dan karyawan diketahui 

bahwa pemilik Fandavali Rattan Furniture memiliki tujuan yaitu dapat 

mencapai target setiap bulannya serta menginginkan variasi produk yang 

selalu berkembang. Dan mengadakan training (dilakukan oleh pemilik 

langsung kepada karyawan) untuk para karyawan serta terus mencari 

variasi melakui internet. Hal ini didukung oleh jawaban pemilik yang 

menyatakan bahwa dalam setahun sekali mengadakan training para 

karyawan sehingga karyawan tidak merasa bosan dan mendapat 

pengalamam dan ilmu lebih. Dan sering browsing untuk variasi produk 

yang lagi ngetrend 

(https://www.google.co.id/search?q=desain+rotan+terbaru&dcr=0&so

urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj885SZ2NHWAhUGJZQK

HVRiBwUQ_AUICigB&biw=1280&bih=694#imgrc=bCItxpZ7qT1_oM)

Setelah dilakukan indetifikasi maka terdapat masalah pada Fandavali 

Rattan Furniture yaitu inovasi produk yang kurang dan dilakukan 

langkah-langkah untuk mengatasinya dan rencanya untuk mengatasi 

masalah tersebut. 

 

https://www.google.co.id/search?q=desain+rotan+terbaru&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj885SZ2NHWAhUGJZQKHVRiBwUQ_AUICigB&biw=1280&bih=694#imgrc=bCItxpZ7qT1_oM
https://www.google.co.id/search?q=desain+rotan+terbaru&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj885SZ2NHWAhUGJZQKHVRiBwUQ_AUICigB&biw=1280&bih=694#imgrc=bCItxpZ7qT1_oM
https://www.google.co.id/search?q=desain+rotan+terbaru&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj885SZ2NHWAhUGJZQKHVRiBwUQ_AUICigB&biw=1280&bih=694#imgrc=bCItxpZ7qT1_oM
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4.3.4. Cari, Menjelajahi dan Kumpulkan Bukti 

Pada tahap ini akan dilakukan wawancara mengenai tingkat 

kereatifitas yang dimiliki setiap karyawan, kemampuan karyawan dalam 

menciptakan inovasi produk dan aksesoris yang dipakai dalam 

poembuatan produk furniture. 

Tabel 4.5. Rekapitulasi Jawaban Mengenai  Mengumpulkan Bukti 

NO Pertanyaan Pemilik Karyawan I Karyawan II Kesimpulan  

1 Bagaimana  

mencari dan 

mengumpul-

kan bukti 

mengapa 

masalah 

inovasi 

produk pada 

Fandavali 

Rattan 

Furniture 

bisa terjadi? 

Caranya 

dengan 

mengadakan 

pertemuan 

mengenai 

permasalah-

an yang 

muncul 

dengan 

karyawan 

dan suami. 

Melihat 

produk dari 

pesaing dan 

keluhan 

konsumen, 

misalnya 

stock barang 

tidak laku, 

penjualan 

menurun. 

Sehingga 

dapat diatasi 

bersama-

sama 

Caranya 

dengan rapat 

bersama 

dengan 

pemilik 

menyelesaikan 

setiap masalah 

yang ada. 

Kita 

melakukan 

rapat bersama 

untuk 

membahas 

masalah yang 

ada. 

Mencari dan 

mengumpul-

kan bukti  

dengan : 

1. Browsing 

2. Observasi 

3. Melihat 

pameran 

Dari kegiatan-

kegiatan 

tersebut 

selanjutnya 

diadakan 

rapat bersama 

suami dan 

karyawan 

karyawan 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Mengumpulkan bukti-bukti yang membantu untuk memecahkan 

masalah. Dari hasil wawancara kepada pemilik dan karyawan diketahui 

bahwa pemilik Fandavali Rattan Furniture melakukan konsultasi dengan 

suami atau keluarga tentang keluhan yang dihadapi dengan para karyawan. 
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Hal ini didukung dengan jawaban pemilik yang menyatakan dengan 

mengadakan pertemuan mengenai permasalahan yang muncul sehingga 

dapat diatasi bersama-sama. Jadi dengan menemukan masalah dan 

mengumpulkan bukti  masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan 

baik. Serta melihat usaha pesaing pesaing bagaimana model dari produk-

produknya dan keluhan konsumen, misalnya konsumen merasa produknya 

tidak bagus karena rotan lama membuat  duduk nyaman dan model kurang 

menarik. Bukti lain adalah ada stock yang tidak laku dan penjualan yang 

menurun. Cara melihat produk yang tidak inovatif dengan melakukan 

survey dari pesaing yang ada di sekitar tempat usaha dan melihat keluhan 

dari konsumen. 

4.3.5. Menghasilkan Ide Kreatif Dan Logis sebagai Solusi Alternatif 

Pada tahap ini akan dilakukan wawancara untuk mengetahui 

alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah. 

Tabel 4.6. Rekapitulasi Jawaban Mengenai Menghasilkan Ide Kreatif Dan 

Logis sebagai Solusi Alternatif 

NO Pertanyaan Pemilik Karyawan I Karyawan II Kesimpulan  

1 Bagaimana cara 

membuat 

alternatif solusi 

kreatif dan 

logikal pada 

Fandavali 

Rattan 

Furniture? 

Merancang 

dan 

membuat 

desain 

produk 

tentang 

furniture 

(desain 

klasik, 

desain etnik, 

modern 

minimalis). 

Dilakukan 

dengan 

membuat 

desain 

produk  

furniture  

yaitu desain 

klasik, 

minimalis 

dan etnik 

Membuat3 

desain, yaitu 

desain rotan 

klasik, 

minimalis 

dan etnik 

Caranya 

dengan 

merancang 

dan 

membuat 3 

desain yaitu 

desain 

klasik, 

desain 

minimalis 

dan etnik  

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 
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Dari hasil wawancara kepada pemilik dan karyawan diketahui 

bahwa pemilik dan karyawan Fandavali Rattan Furniture memilki 

alternatif dan solusi yang berbeda. Agar inovasi produk terus 

berkembang, pemilik memiliki alternatif untuk meningkatkan pembuatan 

inovasi baru dengan mengembangkan 3 desain, yaitu desain klasik, 

desain minimalis dan etnik. 

4.3.6. Mengevaluasi Bukti 

Dalam tahap ini dilakukan evaluasi terhadap alternatif-alternatif 

solusi untuk memilih solusi yang terbaik.  

Tabel 4.7. Rekapitulasi Jawaban Mengenai Mengevaluasi Bukti 

NO Pertanyaan Pemilik Karyawan I Karyawan II Kesimpulan  

1 Bagaimana 

evaluasi yang 

dilakukan 

untuk 

memilih 

solusi yang 

tepat atau 

yang terbaik 

dari berbagai 

alternatif 

solusi yang 

ada?  

Konsumen 

lebih 

memilih 

desain klasik 

daripada 

minimalis 

dan etnik, 

yang dapat 

dilihat dari 

stock barang 

yang lebih 

laku adalah 

yang desain 

klasik 

Karena 

banyak 

konsumen 

yang  

memilih 

desain 

klasik 

daripada 2 

desain 

lainnya 

Lebih 

banyak 

konsumen 

yang 

memilih 

desain 

klasik 

daripada 

minimalis 

dan etnik 

Pemilik dan 

karyawan 

Fandavali Rattan 

Furniture 

memiliki bukti 

dari membuat 

stock model 

desain klasik  

yang lebih laku 

daripada dua 

desain lainnya  

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Tahap berikutnya adalah mengevaluasi apakah telah mencukup 

bukti. Dari hasil wawancara kepada pemilik dan karyawan diketahui 

bahwa pemilik dan karyawan Fandavali Rattan Furniture memiliki bukti 

dengan  melihat pada stock desain klasik  yang laku daripada desain etnik 

dan minimalis. 
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4.3.7. Mencapai Kesimpulan 

Pada tahap ini peneliti memberikan simpulan atas pemilihan 

alternatif solusi yang ada. Tahap ini dilakukan wawancara dengan 

memberikan pertanyaan tentang alternatif solusi mana yang akan dipilih. 

 

Tabel 4.8. Rekapitulasi Jawaban Mengenai Mencapai Kesimpulan 

NO Pertanyaan Pemilik Karyawan I Karyawan II Kesimpulan  

1 Alternatif 

solusi mana 

yang dipilih 

dari 

alternatif-

alternatif 

solusi yang 

ada? 

Yang dipilih 

adalah desain 

klasik 

Solusinya 

adalah rotan 

dengan 

desain klasik 

Alternatif 

solusi yang 

dipilih 

adalah 

desain 

klasik 

Pengambilan 

keputusannya 

adalah 

alternatif 

desain klasik 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Dari hasil wawancara kepada pemilik dan karyawan diketahui 

bahwa alternatif solusi yang diambil adalah desain klasik yang lebih 

diminati konsumen.  

4.3.8. Melakukan Penilaian 

Pada tahap ini dilakukan wawancara tentang penilaian terhadap 

alternatif solusi yang diajukan. 

Tabel 4.9. Rekapitulasi Jawaban Mengenai Melakukan Penilaian 

NO Pertanyaan Pemilik Karyawan I Karyawan II Kesimpulan  

1 Apakah 

desain yang 

dipilih 

sebagai 

solusi terbaik 

lebih 

diminati oleh 

konsumen? 

Lebih banyak 

konsumen 

yang 

memesan 

dari stock 

desain klasik 

Desain klasik 

lebih banyak 

yang terjual 

Stock dari 

desain klasik 

lebih banyak 

yang terjual 

Pemilik dan 

karyawan 

menyatakan 

bahwa desain 

klasik lebih 

banyak terjual 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 
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Membuat solusi yang dinilai mendekati arahan dalam 

pendefinisian masalah. Dari hasil wawancara kepada pemilik dan 

karyawan diketahui bahwa pemilik dan karyawan Fandavali Rattan 

Furniture  menyatakan konsumen lebih banyak menyukai desain klasik. 

Hal ini didukung jawaban karyawan yang menyatakan bahwa karena 

banyak konsumen   lebih menyukai desain klasik. Stock dari desain klasik 

laku mencapai 80% dibandingkan desain minimalis hanya laku 50%.  

4.3.9. Mengambil Tindakan 

Pada tahap ini dilakukan wawancara tentang bagaimana aksi atau 

tindakan yang diambil pemilik dan  karyawan Fandavali Rattan Furniture. 

Tabel 4.10. Rekapitulasi Jawaban Mengenai Mengambil Tindakan 

NO Pertanyaan Pemilik Karyawan I Karyawan II Kesimpulan  

1 Apakah 

Fandavali 

memutuskan 

untuk 

memproduk-

si desain 

yang dipilih 

pada tahap 

sebelumnya? 

Ya, akan 

terus 

menjual 

produk 

desain 

klasik 

Akan terus 

menjual produk 

desain klasik 

Akan terus 

menjual 

produk 

desain klasik 

Pemilik dan 

karyawan  

sepakat untuk 

menjual 

desain klasik 

di kemudian 

hari  

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Pada tahap ini dilakukan pengambilan aksi. Implementasi 

merupakan pelaksanaan dan penerapan kesimpulan yang telah dibuat. 

Berdasarkan pada hasil wawancara kepada pemilik dan karyawan 

diketahui bahwa pemilik  melakukan tindakan nyatanya adalah dengan  

akan terus menjual produk desain klasik dan melakukan training karyawan 

sendiri.  


