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ABSTRAK

Defi Ratnasari / 21 2016 077 / 2020 / Motivasi Masyarakat dalam
Berwirausaha di Kota Palembang / Manajemen Pemasaran

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana motivasi
masyarakat dalam berwirausaha di Kota Palembang. Tujuan Penelitian ini
untuk mengetahui motivasi masyarakat dalam berwirausaha di Kota
Palembang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Variabel
dalam penelitian ini adalah motivasi dan indikator yang digunakan antara
lain pemicu psikologis, pemicu emosional, pemicu lingkungan. Sampel
dalam penelitian ini adalah alumni fakultas ekonomi dari berbagai
universitas di Kota Palembang, sebanyak 80 orang dengan teknik sampling
yang digunakan adalah purposive sampling. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data melalui
kuesioner secara online. Analisis data yang digunakan analisis kualitatif
dan analisis kuantitatif, dengan teknik analisis uji hipotesis proporsi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa masyarakat termotivasi untuk melakukan
kegiatan berwirausaha, dilihat dari ketiga indikator pemicu yang ditinjau
yaitu pemicu psikologis terbukti termotivasi dengan hasil uji hipotesis Z0=
7,82 >Z0,1= 1,28, pemicu emosional terbukti termotivasi dengan hasil uji
hipotesis Z0= 6,04 >Z0,1= 1,28, pemicu lingkungan terbukti termotivasi
dengan hasil uji hipotesis Z0= 1,34 >Z0,1= 1,28.

Kata kunci : motivasi, psikologis, emosional, lingkungan
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BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Inti dari pemasaran (marketing) adalah mengidentifikasi dan

memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisi yang baik

dan singkat dari pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara

yang menguntungkan (Kotler dan Keller, 2009:5).

Salah satu topik menarik dalam pemasaran adalah perilaku

konsumen. Studi tentang perilaku konsumen yang mengacu pada

perilaku ditampilkan  oleh individu ketika melalukan aktivitas

pembelian dan konsumsi seperti menggunakan produk atau layanan

tertentu. Perilaku ini melibatkan banyak faktor selain itu juga

melibatkan pencarian produk dan evaluasi produk seperti dimana

konsumen melakukan evaluasi fitur, pembelian dan konsumsi produk.

Perilaku pembelian pasca produk turut dilakukan dan dipahami yang

bertujuan menunjukkan kepuasan atau ketidakpuasan konsumen dalam

melibatkan penggunaan sebuah produk tak terkecuali jasa. Pemahaman

perilaku konsumen juga dapat membantu produsen dalam mengetahui

apa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa konsumsi produk dapat

terjadi. Hal ini membantu produsen atau organisasi dalam mengetahui

alasan dibalik pembelian suatu produk ataupun jasa yang dilakukan oleh

konsumen dan untuk mengidentifikasi bagaimana upaya dalam

memuaskan keinginan mereka terhadap sebuah produk atau jasa

tersebut.
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Motivasi termasuk salah satu faktor yang berpengaruh terhadap

perilaku konsumen. Pemahaman motivasi terhadap individu-individu

atas kebutuhan, keinginan, tekanan, dorongan dan desakan hati yang

dapat membangkitkan mempertahankan gairah hidup dalam melakukan

atau menyelesaikan sesuatu. Motivasi merupakan kunci yang akan

membuka potensi manusia, tanpa adanya motivasi sedahsyat apapun

potensi yang dimiliki tidak akan mampu untuk merubahnya menjadi

kemampuan yang maha dahsyat (ikeyosepha.blogspot.com). Dengan

adanya motivasi seseorang akan menjadi lebih mempunyai dorongan

dalam berbuat atau melakukan sesuatu yang diinginkan. Daya

pendorong dari motivasi dapat mengakibatkan seseorang atau kelompok

tertentu rela dan mau untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk

keahlian, keterampilan, tenaga dan waktunya dalam menciptakan

kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya dan menunaikan

kewajibannya untuk pencapaian tujuan.

Motivasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi tanggapan

konsumen terhadap kegiatan kewirausahaan. Saat ini semakin

bertambahnya angka pengangguran memaksa seseorang untuk bisa

lebih kreatif dalam memenuhi kebutuhannya. Menurut Badan Pusat

Statistik tentang tingkat pengangguran terbuka di Indonesia jumlah

angkatan kerja pada Februari 2019 sebanyak 136,18 juta orang, naik

2,24 juta orang dibanding Februari 2018 sejalan dengan naiknya jumlah
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angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja juga meningkat

sebesar 0,12 persen poin (bps.go.id). Pada 2015, Indonesia menempati

posisi ketiga dengan tingkat pengangguran tertinggi diantara anggota

ASEAN tercatat tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 6,2

persen dibawah Filipina dan Brunei Darussalam yang masing-masing

6,5 dan 6,9 persen, sementara negara dengan penyerapan angkatan kerja

terbesar diantara anggota ASEAN adalah Kamboja dan Thailand

sehingga tingkat pengangguran kedua negara tersebut rendah

(databoks.katadata.co.id). Salah satu langkah untuk terhindar dari

pengangguran maupun pemecatan kerja yaitu dengan berwirausaha.

Namun tidak mudah untuk mendorong seseorang mau berkecimpung

didunia wirausaha, banyak sekali penyebab ketakutan tersebut antara

lain ketakutan akan kerugian, ragu-ragu dalam memulai usaha dan

kurangnya motivasi berwirausaha. Motivasi berwirausaha sangat

diperlukan dalam merealisasikan suatu usaha guna memajukannya.

Dengan adanya motivasi berwirausaha, seseorang akan dengan mudah

menjalankan sesuatu dalam hal tersebut karena motivasi merupakan

modal awal yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh seorang

wirausaha. Tanpa adanya motivasi, mustahil suatu usaha dapat berjalan

sendiri tanpa ada yang menggerakannya.

Perkembangan atau dinamika dalam dunia kewirausahaan,

secara umum definisi kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu

yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang
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diperlukan, memikul resiko finansial, psikologi dan sosial yang

menyertainya serta menerima balas jasa moneter dan kepuasan pribadi,

istilah kewirausahaan berasal dari kata wirausaha yang merupakan

gabungan dari dua kata yaitu wira dan usaha, wira artinya pahlawan,

laki-laki, sifat jantan, perwira sedangkan usaha artinya perbuatan,

prakarsa, ikhtiar, daya upaya atau kegiatan dengan mengerahkan

tenaga, pikiran, badan untuk mencapai suatu maksud tujuan tertentu,

jadi secara umum wirausaha ialah orang yang menjalankan usaha atau

perusahaan dengan kemungkinan untung atau

rugi(blog.ub.ac.id/nisfuahrizka/).

Wirausaha di Indonesia pada saat ini jumlahnya masih

menunjukkan presentase yang begitu kecil karena mayoritas penduduk

Indonesia lebih memilih bekerja di kantor pemerintahan, pola pikir

masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa menjadi wirausaha

kurang menjanjikan dan memiliki resiko yang lebih tinggi. Jika

wirausaha bisa berkembang di Indonesia dan meningkat, hal ini akan

dapat mengurangi tingkat pengangguran. Demikian negara Indonesia

bahkan bisa saja menjadi negara maju nantinya apabila tingkat

pengangguranrendah.

Dalam mengetahui alasan responden tentang berwirausaha

terkhusus dikalangan milenial saat ini, penulis melakukan wawancara

awal kepada 30 responden tentang minat atau tidaknya dalam

berwirausaha. Seseorang yang telah menyelesaikan studi sarjana pada
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bidang ekonomi tentunya diharapkan memiliki ketertarikan lebih dalam

berwirausaha. Hasil jawaban yang diperoleh ditampilkan pada tabel

sebagai berikut :

Tabel I.1

Jumlah Berdasarkan Minat/Tidaknya dalam Berwirausaha

No. Keterangan
Ya

(orang)

1. Minat dalam berwirausaha 28

2. Tidak minat dalam berwirausaha 2

Jumlah 30

Sumber : wawancara pendahuluan, 2019

Berdasarkan Tabel I.1 diatas dapat disimpulkan bahwa 93,33%

responden berminat terhadap kewirausahaan. Sedangkan sisanya

sebesar 6,67% responden tidak berminat terhadap kewirausahaan.

Kelompok ini menyatakan tidak tertarik atau belum ada minat untuk

menjadi wirausaha. Selanjutnya ketika ditanyakan lebih lanjut tentang

alasan responden berminat untuk menjadi wirausaha, jawaban

ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :
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Tabel 1.2

Alasan Minat dalam Berwirausaha

No. Alasan Jumlah

1. Mau mencoba 9

2. Membuka lapangan kerja 9

3. Tertarik namun belum siap 7

4. Tidak terikat 3

Sumber : wawancara pendahuluan, 2019

Tabel I.2 diatas merupakan hasil berupa alasan-alasan responden

terkait minatnya dalam berwirausaha, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mau mencoba

Keinginan untuk mau mencoba suatu hal seperti minat dalam

berwirausaha. Kesediaan mencoba tentu karena kewirausahaan

dinilai sebagai tantangan yang menarik. Daya tarik tantangan

tersebut diantaranya ada harapan dapat lebih meningkatkan profit

dibanding hanya sekedar menjadi pekerja, ketertarikan atau gemar

dalam berbisnis, siap dengan segala resiko akan tantangan dalam

berwirausaha.
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2. Membuka lapangan kerja

Dengan berwirausaha dapat membuka peluang lapangan pekerjaan

untuk orang lain dan juga dapat berkontribusi pada pembangunan

negara dan meningkatkan taraf ekonomi sosial lebih baik.

3. Tertarik namun belum siap

Dalam hal ini dapat diuraikan bahwa seseorang tersebut memiliki

minat ketertarikan untuk menjadi wirausaha namun sumber daya

disekitarnya belum cukup. Salah satu contohnya seperti modal yang

kurang atau tidak ada dan hal-hal lain yang terkait.

4. Tidak terikat

Jika berfokus menjadi seorang wirausaha tentu tidak akan atau kecil

kemungkinan merasakan keterikatan layaknya bekerja disebuah

perusahaan/instansi/organisasi orang lain. Bekerja di perusahaan

orang lain berarti bekerja dibawah instruksi orang lain yang akan

mengurangi kebebasan perasaan bebas. fleksibel dalam mengatur

waktu dapat dirasakan apabila menjadi seorang wirausaha.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis akan melakukan

penelitian dan mengangkat judul, Motivasi Masyarakat dalam

Berwirausaha di Kota Palembang.
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B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah diketahui diatas.

Maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana

motivasi masyarakat dalam berwirausaha di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui motivasi masyarakat dalam berwirausaha di

Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi pengalaman dalam menganalisa suatu

masalah sekaligus menambah keterampilan dalam

memecahkannya sesuai dengan teori yang telah diperoleh

selama mengikuti materi kuliah umum maupun dikonsentrasi

manajemen pemasaran, khususnya dalam hubungannya

dengan motivasi tentang berwirausaha.

2. Bagi Almamater

Sebagai tambahan pustaka dan bahan rujukan untuk

penelitian selanjutnya dengan topik yang tak jauh berbeda.
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