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ABSTRACT

MOTIVATION ANALYSIS BECOMES OF ICE DAWET TRADERS

(Study On Ice Dawet Traders on Sumatera Cross Road, Sub Natar, Regency of
South Lampung)

By

Ahmad Syaifudin

This study aims to determine the dominant factors of intrinsic motivation and
extrinsic motivation that can motivate people to be ice dawet traders. Internal
motivation itself is a motivation or encouragement that arises from within, while
external motivation is motivation or encouragement that comes from outside the
self. This study was conducted on ice dawet traders located in Traders on
Sumatera Cross Road, Sub Natar, Regency of South Lampung. This research
uses descriptive qualitative method by involving 5 respondents. The data in this
study were collected through interviews and observation. Validity test used by
researcher in this research is credibility test, consist of: Trianggulasi, Using
reference material, Using member check.

The results of data analysis conducted on 5 respondents showed that the more
dominant motivation that encourage people to be ice dawet traders in the
research location is internal motivation, while external motivation has no
significant effect in encouraging the community to be ice dawet trader in research
location. This study shows that the motivation that arises from within a person
memeiliki strength greater than the impulse that comes from outside a person.

Keywords: intrinsic motivation, extrinsic motivation and ice dawet  traders.



ABSTRAK

ANALISIS MOTIVASI MENJADI PEDAGANG ES DAWET

(Studi Pada Pedagang Es Dawet di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Natar,
Kabupaten Lampung Selatan)

Oleh

Ahmad Syaifudin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dominan dari motivasi intrinsik dan
motivasi ekstrinsik yang dapat memotivasi masyarakat menjadi pedagang es dawet. Motivasi
internal sendiri merupakan motivasi atau dorongan yang timbul dari dalam diri, sedangkan
motivasi eksternal adalah motivasi atau dorongan yang berasal dari luar diri. Penelitian ini
dilakukan pada pedagang es dawet yang berada di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Natar,
Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan
melibatkan 5 responden. Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan
observasi. Ujikeabsahan data menggunakan  uji kreadibiliti.

Hasil dari analisis data yang dilakukan terhadap 5 responden menunjukan bahwa motivasi
yang lebih dominan yang mendorong masyarakat menjadi pedagang es dawet dilokasi
penelitian adalah motivasi internal, sedangkan motivasi eksternal tidak berpengaruh
signifikan dalam mendorong masyarakat menjadi pedagang es dawet dilokasi penelitian.
Penelitian ini menunjukan bahwa motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang memeiliki
kekuatan yang lebih besar dari pada dorongan yang berasal dari luar diri seseorang.

Kata kunci : Motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik dan pedagang es dawet.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian di kebanyakan negara berkembang bahkan di beberapa negara

maju adalah fenomena jumlah dan tingginya peningkatan penduduk yang bekerja

di sektor informal. Sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan

aktivitas ekonomi berskala kecil dan sering mengalami banyak kesulitan untuk

menjalin hubungan secara resmi. Sektor informal yang dimaksud di sini adalah

suatu kegiatan berskala kecil yang bertujuan untuk mendapatkan kesempatan

kerja. Elemen yang umumnya termasuk dalam sektor ini adalah yang

berpendidikan kurang, ketrampilan kurang dan umumnya para pendatang.

Pengertian tersebut sebagai gambaran tentang sektor informal. Hal ini tergantung

dari sudut pandang operasional maupun penelitian (Manning dan Tadjuddin).

Gambaran sektor formal dan informal juga dapat menjadi sinyal perekonomian

suatu negara. Sampai dengan Agustus 2016, sektor informal masih mendominasi

kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dengan kontribusi sekitar 65,92 persen

pekerja laki-laki dan 73,54 persen pekerja perempuan (Tabel 1.1). Sebagian orang

menyebut sektor informal sebagai sektor penyelamat. Elastisitas sektor informal

dalam menyerap tenaga kerja menjadikan sektor ini selalu bergairah meskipun
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nilai tambah yang diciptakannya mungkin tidak sebesar nilai tambah sektor

formal.

Tabel 1.1 Pekerja Formal dan Informal menurut Jenis Kelamin, 2014-2016
di Indonesia

Pekerja
2014 2015 2016

Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan

Formal 32,92 25,80 33,15 25,80 34,08 26,46
Informal 67,08 74,20 66,85 74,20 65,92 73,54
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

( Sumber: Sakernas tahun 2014-2016 )

Pertumbuhan sektor informal di Lampung sendiri mengalami peningkatan yang

signifikan, secara garis besar berkembangnya sektor informal dipengaruhi oleh

banyak faktor, seperti kurangnya lapangan pekerjaan ,status pendidikan yang

rendah dan faktor-faktor lainnya. Lampung yang mengalami peningkatan

urbanisasi yang tinggi mengakibatkan masyarakat mencari pekerjaan yang dirasa

mudah.

Table 1.2 Pengangguran terbuka Desa/Kota di Provinsi Lampung, Februari
2016 - Februari 2017

Daerah
tempat
tinggal

Februari
2016

Februari
2016

Agustus
2016

Agustus
2016

Februari
2017

Februari
2017

Absolut
(000)

TPT (%) Absolut
(000)

TPT (%) Absolut
(000)

TP (%)

Perkotaan 81,8 7,17 76,5 6,46 78,7 6,49
Perdesaan 101,7 3,51 113,8 3,87 110,4 3,61
Total 183,5 4,54 190,3 4,62 189,1 4,43

( Sumber : BPS Lampung 2017)

Sektor informal memiliki karakteristik seperti jumlah unit usaha yang banyak

dalam skala kecil, kepemilikan oleh individu atau keluarga, teknologi yang

sederhana dan padat tenaga kerja, tingkat pendidikan dan ketrampilan yang

rendah, akses ke lembaga keuangan daerah, produktivitas tenaga kerja yang
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rendah dan tingkat upah yang juga relatif lebih rendah dibandingkan sektor formal

(Wibowo, 2005).

Di Lampung sendiri sektor informal jika dilihat secara sederhana, kegiatan formal

dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status

pekerjaan.

Table 1.3 Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di
Provinsi Lampung, Februari 2016 – Agustus  2017

Status pekerjaan Februari
2016

Agustus
2016

Februari
2017

Agustus
2017

Berusaha sendiri 707,9 694,2 736,1 685,8
Berusaha di Bantu Buruh
tidakTetap/Buruh tidak di
Bayar

783,3 845,6 814,4 763,3

Berusaha di Bantu Buruh
Tetap/dibayar

108,0 122,3 149,3 113,2

Buruh/Karyawan/Pegawai 1 080,9 1 052,9 1 097,1 1 044,5
Pekerja Bebas 463,0 428,7 493,4 602,7
Pekerja Keluarga/tak
dibayar

711,7 787,5 791,9 686,8

total 3 854,8 3 931,3 4 082,1 3 896,2

( Sumber : BPS Lampung tahun 2017 )

Perkembangan sektor informal yang terjadi di Lampung mengalami peningkatan

yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, dengan lapangan pekerjaan yang tidak

memadai memicu masyarakat menjadikan faktor informal menjadi pilihan

pekerjaan, terlihat dari perbandingan sektor informal dan formal yang terjadi di

Lampung.
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Tabel 1.4 Perkembangan Penduduk yang Bekerja Pada Sektor
Formal/Informal Lampung, Februari 2015 – Februari 2017 (Ribuan)

( Sumber : BPS Lampung tahun 2017)

Dari data diatas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa sektor informal mengalami

pertumbuhan yang sangat pesat di Provinsi Lampung pada tahun 2017 adanya

peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari 2756 ribu jiwa menjadi 2835,8 jiwa

di tahun 2017.

Dalam pembangunan dewasa ini sektor informal ini memiliki porsi yang besar

bagi yang memerlukan bantuan ( pekerjaan ). Sebagai solusinya supaya angkatan

kerja itu dapat tertampung atau dengan kata lain bisa mendapat pekerjaan, maka

para pencari kerja tersebut memiliki sektor informal, untuk memperoleh

pendapatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam hal ini

sektor informal yang dipilih adalah profesi pedagang kaki lima, seperti yang kita

ketahui jenis usaha pedagang kaki lima adalah masuk kategori usaha berskala

kecil, tujuan utama mereka hanyalah sekedar untuk bisa memenuhi kebutuhan

primer mereka sehari-hari. Sehingga strategi prasarana yang mereka tetapkan

masih sederhana atau jika diamati kerja mereka sekedar asal laku dan memperoleh

laba.
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Ciri-ciri usaha informal adalah : Tidak memiliki ijin tempat usaha (biasanya

hanya ijin dari RW setempat), modal tidak terlalu besar, relatif kecil,  jumlah

pekerja tidak terlalu banyak, dalam menjalankan usaha tidak memerlukan

pendidikan formal, keahlian khusus namun hanya berdasarkan pengalaman,

teknologi yang digunakan sangat sederhana, kurang terorganisir, Jam usaha tidak

teratur, ruang lingkup usahanya kecil, umumnya hanya dilakukkan oleh anggota

keluarga, jenis usaha yang di kerjakan biasanya dalam bentuk:pengrajinan,

perdagangan dan jasa, hasil produksi cenderung untuk segmen menengah ke

bawah, biaya pungutan yang dikeluarkan cukup banyak.

Dari Badan Pusat Statistik Lampung Selatan sendiri mencatat macam-macam

badan usaha yang dimana sektor perseorangan cukup besar dari usaha lain, sektor

perseorangan inilah yang bisa juga menunjukan sektor informal seperti yang telah

di jelaskan.

Tabel 1.5 Banyaknya Perusahaan di Kabupaten Lampung Selatan Menurut
Badan Hukum Tahun 2012-2016

Badan
Hukum

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun
2016

PT 23 113 191 204 184
CV/Firma 46 144 156 173 186
Koperasi - 12 30 25 22
Perorangan 215 603 426 510 462

( Sumber : BPS Lampung Selatan tahun 2016, Lampung Selatan dalam angka )

Pada tabel diatas dapat kita lihat sektor perseorang yang cukup besar, dan dari

data di atas faktor lainnya dimaksudkan bahwa sektor informal sulit di data.

Sektor informal sendiri di Lampung Selatan berkembang karena banyak tempat-

tempat strategis yang bagi pelaku sektor informal mempunyai prospek yang baik.

Sektor informal yang telah dijelaskan memunculkan pemahaman baru yang
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sederhana, sehingga masyarakat lebih mudah menjadikan sektor informal sebagai

mata pencaharian meski tidak selalu menjadi mata pencaharian tetap.

Pada penelitian ini peneliti melihat hal unik dari adanya rentetan pedagang es

dawet di sepanjang jalan lintas Sumatera tepatnya di Kecamatan Natar, kabupaten

Lampung Selatan yang hampir enam tahun ini berkembang pesat dimana hal

tersebut menjadi hal yang layak untuk diteliti yaitu bagaimana masyarakat

menjadikan tempat tersebut sebagai tempat berjualan es dawet dan berkembang

pesat sebagai mata pencaharian dan menjadi komunitas pedagang es dawet yang

dikenal luas masyarakat.

Gambar 1.1 Rentetan Pedagang Es Dawet di Jalan Lintas Sumatera,
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan

( Sumber gambar : diambil oleh peneliti )

Peneliti juga melihat hal lain yaitu bagaimana sektor informal dalam hal ini yaitu

sebagai pedagang es dawet menjadi pilihan masyarakat sebagai mata pencaharian,

karena jika kita lihat sektor ini yang kadang dipandang sebelah mata masyarakat

dapat menjadi pilihan masyarakat sebagai pilihan untuk memenuhi kebutuhan

dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang kurang, keahlian yang tidak
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memadai serta masyarakat yang tidak dapat bersaing karena berpendidikan

rendah.

Menurut Weiner (1990) , motivasi didefenisikan sebagai kondisi internal yang

membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu,

dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Menurut Uno (2007),

motivasi dapat diartikansebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri

seseorang yang diindikasikan dengan adanya; hasrat dan minat; dorongan dan

kebutuhan; harapan dan cita-cita; penghargaan dan penghormatan. Motivasi

adalah sesuatu apa yang membuat seseorang bertindak (Sargent, dikutip oleh

Howard, 1999) menyatakan bahwa motivasi merupakan dampak dari interaksi

seseorang dengan situasi yang dihadapinya (Siagian, 2004 ).

Motivasi menjadi suatu kekuatan, tenaga atau daya, atau suatu keadaan yang

kompleks dan kesiapsediaan dalam diri individu untuk bergerak ke arah tujuan

tertentu, baik disadari maupun tidak disadari (Makmun, 2003).

Motivasi seseorang dapat ditimbulkan dan tumbuh berkembang melalui dirinya

sendiri-intrinsik dan dari lingkungan-ekstrinsik (Elliot, 2000). Motivasi intrinsik

bermakna sebagai keinginan dari diri sendiri untuk bertindak tanpa adanya

rangsangan dari luar (Elliott, 2000). Motivasi intrinsik akan lebih menguntungkan

dan memberikan keajegan dalam proses. Motivasi ekstrinsik dijabarkan sebagai

motivasi yang datang dari luar individu dan tidak dapat dikendalikan oleh

individu tersebut (Sue Howard, 1999).
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Berkembangnya pedagang es dawet yang ada di  jalan raya lintas Sumatera

tepatnya di Kecamatan Natar Lampung Selatan dan latar belakang yang

disampaikan menjadikan peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul :

“Analisis Motivasi Berwirausaha Menjadi Pedagang Es Dawet ( Studi Pada

Pedagang Es Dawet di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Natar,

Kabupaten Lampung Selatan ) .’’

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah

tentang faktor motivasi yang lebih dominan antara faktor intrinsik dan ekstrinsik

motivasi yang dapat mempengaruhi masyarakat memilih berwirausaha menjadi

pedagang es dawet di jalan lintas Sumatera, Kecamatan Natar, Kabupaten

Lampung Selatan.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor dominan antara

motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang dapat memotivasi masyarakat berwirausaha

menjadi pedagang es dawet di Jalan lintas Sumatera, Kecamatan Natar, Kaupaten

Lampung Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber

penelitian untuk bisa menjadi referensi kajian ilmu dalam bidang keilmuan bisnis
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dan pola pikir manusia tentang sektor informal dalam penelitian ini yaitu

pedagang es dawet, serta diharapkan mampu member tambahan ilmu pengetahuan

tentang berwirausaha dalam sector informal.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami dan mengerti

tentang motivasi berwirausaha menjadi pedagang es dawet yang merupakan

sebuah mata pencaharian sektor informal yang digeluti masyarakat di jalan Lintas

Sumatera, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, agar masyarakat lebih

mengerti tentang sektor informal ini lebih mendapat perhatian baik dari

masyarakat maupun pemerintah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Motivasi

Motivasi berasal dari kata motif yang berarti “dorongan” atau “daya penggerak”

yang ada dalam diri seseorang yang menyebabkan seseorang melakukan suatu

tindakan atau aktifitas (Notoatmodjo, 2007). Menurut Siagian (2008) Motivasi

adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang mau dan rela untuk

mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan tenaga dan

waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya dan menuaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dari

berbagai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Mc.Donald, (2009), mengatakan motivasi adalah perubahan energi

dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului

dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.

Frederick Herzberg  (1990), mengemukakan teori motivasi berdasar teori dua

faktor yaitu faktor higiene dan motivator. Herzberg menyatakan bahwa orang

dalam melaksanakan pekerjaannya dipengaruhi oleh dua faktor yang merupakan

kebutuhan, yaitu :

1. Maintenance Factors

Adalah faktor-faktor pemeliharaan yang berhubungan dengan hakikat manusia

yang ingin memperoleh ketentraman badaniah. Kebutuhan kesehatan ini
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merupakan kebutuhan yang berlangsung terus-menerus, karena kebutuhan ini

akan kembali pada titik nol setelah dipenuhi.

2. Motivation Factors

Adalah faktor motivator yang menyangkut kebutuhan psikologis seseorang yaitu

perasaan sempurna dalam melakukan pekerjaan. Faktor motivasi ini berhubungan

dengan penghargaan terhadap pribadi yang berkaitan langsung denagn pekerjaan.

Adapun yang merupakan faktor motivasi menurut Herzberg adalah: pekerjaan itu

sendiri (the work it self), prestasi yang diraih (achievement), peluang untuk maju

(advancement), pengakuan orang lain (recognition), tanggung jawab

(responsible).

Menurut Herzberg faktor hygienis (extrinsic) factor tidak akan mendorong minat

para pegawai untuk berforma baik, akan tetapi jika faktor-faktor ini dianggap

tidak dapat memuaskan dalam berbagai hal seperti gaji tidak memadai, kondisi

kerja tidak menyenangkan, faktor-faktor itu dapat menjadi sumber ketidakpuasan

potensial  (Cushway & Lodge, 1995).

Motivasi adalah pendorongan suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi

tingkah laku seseorang agar tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu

sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu, (Ngalim Purwanto,1998). Motivasi

dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dalam diri seseorang yang mendorong,

mengaktifkan atau menggerakkan dan yang mengarahkan perilaku kearah tujuan

Pujadi (2007). Menurut Uno (2008) motivasi dapat diartikan sebagai dorongan

internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya
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hasrat dan minat untuk melakukan kegiatan, harapan dan cita-cita, penghargaan,

dan penghormatan atas diri, lingkungan yang baik, serta kegiatan yang menarik.

2.1.1 Proses Motivasi

Pada dasarnya motivasi diarahkan pada suatu tujuan dalam rangka memenuhi

kebutuhan individu. Dalam kaitan ini Bindra dalam Winardi (2002) menyatakan

motivasi berhubungan dengan pengarahan ke arah tujuan, melalui suatu proses.

Mitchell (1982) sebagaimana diterjemahkan oleh Winardi (2002) mengemukakan

“motivasi mewakili proses-proses psikologikal, yang menyebabkan timbulnya,

diarahkannya, dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela (volunteer)

yang diarahkan ke arah tujuan tertentu”. Gray et.al, (1984) sebagaimana

diterjemahkan oleh Winardi (2002:2) mengemukakan “ motivasi merupakan hasil

sejumlah proses, yang bersifat internal, atau eksternal bagi seorang individu yang

menyebabkan timbulnya sikap entusiasme dan persistensi, dalam hal

melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Oleh karena itu Jones dalam Winardi

(2002) menyatakan motivasi berhubungan dengan persoalan bagaimana perilaku

diawali, dienerji, dipertahankan, diarahkan, dihentikan, dan jenis reaksi subyektif

macam apa terdapat di dalam organisme yang bersangkutan, sewaktu segala hal

yang dikemukakan berlangsung.

Proses motivasi sebagai pengarah perilaku dapat dikatakan sebagai suatu siklus

dan merupakan suatu sistem yang terdiri dari tiga elemen (Sumantri, 2001).

Ketiga elemen tersebut adalah: kebutuhan (needs), dorongan (drives), dan tujuan
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(goals). Ketiga elemen itu saling mendukung dan saling mempengaruhi. Ketiga

elemen tersebut bisa diuraikan sebagai berikut:

a. Kebutuhan (needs). Kebutuhan merupakan suatu ‘kekurangan’. Dalam

pengertian keseimbangan, kebutuhan tercipta apabila terjadi

ketidakseimbangan yang bersifat fisiologis atau psikologis.

b. Dorongan (drives). Suatu dorongan dapat dirumuskan secara sederhana

sebagai suatu kekurangan disertai dengan pengarahan. Dorongan tersebut

berorientasi pada tindakan untuk mencapai tujuan.

c. Tujuan (goals). Suatu tujuan dari siklus motivasi adalah segala sesuatu

yang akan meredakan suatu kebutuhan dan akan mengurangi dorongan.

Jadi pencapaian suatu tujuan cenderung akan memulihkan

ketidakseimbangan menjadi keseimbangan yang bersifat fisiologis dan

psikologis.

2.1.2 Jenis-jenis Motivasi

Djamarah (2002) mendefiniskan motivasi sebagai perubahan energi dalam diri

seseorang yang ditandai dengan munculnya feelling dan didahului dengan

tanggapan terhadap adanya tujuan. Perubahan energi dalam diri seseorang itu

berbentuk suatu aktivitas nyata berupa kegiatan fisik. Karena seseorang

mempunyai tujuan tertentu dan aktivitasnya, maka seseorang mempunyai motivasi

yang kuat untuk mencapainya dengan segala upaya yang dapat ia lakukan untuk

mencapainya. Djamarah (2001) membagi motivasi menjadi dua yaitu motivasi

intrinsik dan ekstrinsik, motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam
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dan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar individu. Teori ini

didukung oleh para ahli lain mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik sebagai

berikut :

1. Motivasi intrinsik

Thornburgh, (1989) berpendapat bahwa motivasi intrinsik adalah keinginan

bertindak yang disebabkan faktor pendorong dari dalam diri (internal) individu.

Individu yang digerakkan oleh motivasi intrinsik, baru akan puas kalau kegiatan

yang dilakukan telah mencapai hasil yang terlibat dalam kegiatan itu. Sedangkan

menurut Singgih D. Gunarsa (2008) motivasi intrinsik merupakan dorongan atau

kehendak yang kuat yang berasal dari dalam diri seseorang. Semakin kuat

motivasi intrinsik yang dimiliki oleh seseorang, semakin besar kemungkinan ia

memperlihatkan tingkah laku yang kuat untuk mencapai tujuan.

Menurut Suhardi (2013) motivasi intrinsik adalah motivasi yang datangnya dari

dalam diri seseorang. Motivasi ini terkadang muncul tanpa pengaruh apa pun dari

luar. Biasanya orang yang termotivasi secara intrinsik lebih mudah terdorong

untuk mengambil tindakan. Bahkan, mereka bisa memotivasi dirinya sendiri tanpa

perlu dimotivasi orang lain. Semua ini terjadi karena ada prinsip tertentu yang

mempengaruhi mereka.

Dari penjabaran teori motivasi intrinsik oleh para ahli diatas, Taufik (2007)

memberi tiga faktor yang mendorong dan mempengaruhi terjadinya motivasi

intrinsik, faktor-faktor intrinsik motivasi dipengaruhi oleh :
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a. Kebutuhan (need)

Seseorang melakukan aktivitas (kegiatan) karena adanya faktor-faktor kebutuhan

baik biologis maupun psikologis.

b. Harapan (Expectancy)

Seseorang dimotivasi oleh karena keberhasilan dan adanya harapan keberhasilan

bersifat pemuasan diri seseorang, keberhasilan dan harga diri meningkat dan

menggerakkan seseorang ke arah pencapaian tujuan.

c. Minat

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keinginan pada suatu hal tanpa ada

yang menyuruh. Minat adalah dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri tanpa

ada dorongan pihak dari luar dirinya.

2. motivasi ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik dinamakan demikian karena tujuan utama individu melakukan

kegiatan adalah untuk mencapai tujuan yang terletak di luar aktivitas belajar itu

sendiri, atau tujuan itu tidak terlibat di dalam aktivitas belajar. Menurut Singgih

D. Gunarsa, (2008) yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik adalah segala

sesuatu yang diperoleh melalui pengamatan sendiri, ataupun melalui saran,

anjuran atau dorongan dari orang lain.

Menurut Suhardi (2013) motivasi ekstrinsik adalah kebalikannya motivasi

intrinsik, yaitu motivasi yang muncul karena pengaruh lingkungan luar. Motivasi

ini menggunakan pemicu untuk membuat seseorang termotivasi. Pemicu ini bisa

berupa uang, bonus, insentif, penghargaan, hadiah, gaji besar, jabatan, pujian dan
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sebagainya. Motivasi ekstrinsik memiliki kekuatan untuk mengubah kemauan

seseorang. Seseorang bisa berubah pikiran dari yang tidak mau menjadi mau

berbuat sesuatu karena motivasi ini.

Menurut Taufik (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi ekstrinsik

adalah :

a. Dorongan keluarga

Dorongan keluarga khususnya suami merupakan salah satu faktor pendorong

(reinforcing factors) yang dapat mempengaruhi perilaku istri dalam berperilaku.

Dukungan suami dalam upaya pencegahan kanker serviks, merupakan bentuk

dukungan nyata dari kepedulian dan tanggung jawab para anggota keluarga.

b. Lingkungan

Lingkungan adalah tempat dimana seseorang tinggal. Lingkungan dapat

mempengaruhi seseorang sehingga dapat termotivasi untuk melakukan sesuatu.

Selain keluarga, lingkungan juga mempunyai peran yang besar dalam memotivasi

seseorang dalam merubah tingkah lakunya. Dalam sebuah lingkungan yang

hangat dan terbuka, akan menimbulkan rasa kesetiakawanan yang tinggi.

c. Imbalan

Seseorang dapat termotivasi karena adanya suatu imbalan sehingga orang tersebut

ingin melakukan sesuatu, yang menjadi sebuah dorongan hasil yang dicapai dari

apa yang dilakukannya sering kali mendorong seseorang untuk berbuat.
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2.1.3 Kekuatan Motivasi

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2002) motivasi sebagai kekuatan mental

individu memiliki 2 jenis tingkat kekuatan, yaitu:

a.    Motivasi Primer

Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar, motif

dasar tersebut berasal dari segi biologis atau jasmani manusia bahwa tingkah laku

terdiri dari pemikiran tentang tujuan dan perasaan subjektif dan dorongan

mencapai kepuasan contoh mencari makan, rasa ingin tahu dan sebagainya.

b.    Motivasi sekunder

Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari, motif ini dikaitkan dengan

motif sosial, sikap dan emosi terkait komponen penting seperti afektif, kognitif

dan kurasif, sehingga motivasi sekunder dan primer sangat penting.

2.1.4 Tujuan Motivasi

Secara umum tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan seseorang agar timbul

keinginan dan kemauan untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh

hasil dan mencapai tujuan. Setiap tindakan motivasi seseorang mempunyai tujuan

yang akan dicapai. Makin jelas tujuan yang diharapkan atau akan dicapai, maka

semakin jelas pula bagaimana tindakan memotivasi itu dilakukan. Tindakan

memotivasi akan lebih dapat berhasil apabila tujuannya jelas dan didasari oleh

yang dimotivasi. setiap orang yang akan memberikan motivasi pada seseorang

harus mengenal dan memahami benar-benar latar belakang kehidupan, kebutuhan

serta kepribadian orang yang akan dimotivasi (Taufik, 2007).
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2.1.5 Fungsi Motivasi

Menurut Notoatmodjo (2007), motivasi mempunyai tiga fungsi yaitu :

1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor

yang 1melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor

penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan.

2. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai.

Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang

harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan yang sudah direncanakan

sebelumnya.

3. .Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang

harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan

perbuatan- perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Pilihan

perbuatan yang sudah ditentukan atau dikerjakan akan memberikan

kepercayaan diri yang tinggi karena sudah melakukan proses penyeleksian.

2.2 Definisi Kewirausahaan dan Berwirausaha

Kewirausahaan dikatakan oleh Drucker (1985) sebagai suatu semangat,

kemampuan, sikap, perilaku individu dalam menangani usaha atau kegiatan yang

mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi

dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam memberikan pelayanan

yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Berdasarkan

pendapat Drucker ini maka kewirausahaan bukan diartikan berwirausaha.

Berwirausaha merupakan kegiatan atau perilaku wirausaha yang meliputi
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mendirikan, mengelola, mengembangkan dan melembagakan suatu hasil usaha

(baik yang bersifat produk maupun jasa).

Hisrich & Brush (2003) menyatakan bahwa kewirausahaan adalah proses

penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan jalan mengorbankan waktu

dan upaya yang diperlukan untuk menanggung risiko finansial, psikologikal

serta sosial dan menerima hasil-hasil berupa imbalan moneter dan kepuasan

pribadi sebagai dampak dari kegiatan tersebut.

Hisrich & Peters (2002) menyatakan bahwa kewirausahaan merupakan proses

menciptakan suatu hal yang baru dengan memanfaatkan waktu yang tepat dan

melakukan usaha dengan didukung oleh kemampuan finansial, fisik, dan

pengambilan risiko demi mendapatkan kepuasan personal, keuangan, dan

kemandirian. Kao (1997) mendefinisikan kewirausahaan sebagai suatu proses

penciptaan sesuatu yang baru (kreasi) dan/atau membuat sesuatu yang berbeda

(inovasi), yang tujuannya adalah tercapainya kesejahteraan individu dan nilai

tambah bagi masyarakat.

Kewirausahaan juga merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif, kreatif,

berdaya, bercipta, berkarsa dan bersahaja dalam berusaha, dalam rangka

meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya (Amin, 2008). Zimmerer

(1996) dalam Suryana (2003) mengartikan kewirausahaan secara lebih luas, ia

mendefinisikan bahwa kewirausahaan merupakan suatu penerapan kreativitas

dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan suatu upaya untuk

memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari.
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Dari definisi dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan

adalah suatu proses dari sikap yang aktif, ide-ide, kreativitas, dan inovasi guna

meningkatkan kualitas hidup dan nilai tambah pada masyarakat, sedangkan

wirausahawan adalah seseorang yang memiliki kreativitas, mandiri dan berani

mengambil risiko untuk mencapai nilai komersial yang paling tinggi dengan

memanfaatkan sumber daya yang ada.

2.2.1 Manfaat Adanya Wirausaha

Berikut ini adalah manfaat adanya wirausaha, antara lain (Buchari Alma, 2009) :

1. Menambah daya tampung tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi

pengangguran.

2. Sebagai generator pembangunan lingkungan, bidang produksi, distribusi,

kesejahteraan, dan sebagainya.

3. Menjadi contoh bagi anggota masyarakat lain, sebagai pribadi unggul

yang patut dicontoh, diteladani, karena seorang entrepreneur itu adalah

terpuji, jujur, berani, hidup tidak merugikan orang lain.

4. Selalu menghormati hukum dan peraturan yang berlaku, berusaha selalu

menjaga dan membangun lingkungan.

5. Berusaha memberi bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial

sesuai dengan kemampuannya.

2.2.2 Motivasi Berwirausaha

Pentingnya peranan motivasi dalam berwirausaha perlu dipahami oleh

entrepreneur agar dapat melakukan berbagai bentuk tindakan atau bantuan

kepada karyawan atau anggotanya. Motivasi dirumuskan sebagai dorongan, baik
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diakibatkan faktor dari dalam maupun luar karyawan, untuk mencapai tujuan

tertentu guna memenuhi atau memuaskan suatu kebutuhan untuk lancarnya usaha

tersebut. Peran motivasi dalam berwirausaha, motivasi berwirausaha dapat

dianalogikan sebagai bahan bakar penggerak mesin. Motivasi berwirausaha yang

memadai akan mendorong untuk berperilaku aktif dalam berwirusaha, tetapi

motivasi yang terlalu kuat justru dapat berpengaruh negatif terhadap keefektifan

usaha tersebut.

Gray, et al (2006) dalam Journal of Developmental Entrepreneurship

mengemukakan bahwa motivasi menjadi wirausaha terdiri dari 2 faktor, yaitu:

1. Personal Characteristics

Beranjak dari teori Mc Clelland, faktor internal yang dapat memotivasi terdiri dari

kebutuhan akan prestasi (need for achievement) menjadi literatur dalam

wirausaha. Intensi menjadi wirausaha dapat berasal dari pribadi yang memiliki

perbedaan karakter. Hal ini dapat mengurai beberapa faktor lain di dalamnya

karena karakter individu yang termotivasi menjadi wirausaha tidak hanya berasal

dari kebutuhan akan berprestasi.

2. Environmental Factors

Keputusan  berwirausaha  dapat  dikarenakan  oleh faktor eksternal yang terdiri

dari aspek:

a. Role of culture, yaitu peran budaya masyarakat di sebuah kawasan juga

dapat memotivasi seseorang menjadi wirausaha, seperti masyarakat yang

mayoritas beragama Islam, dalam keyakinannya, sebaik-baiknya

manusia berusaha adalah berdagang. Budaya yang merujuk untuk
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mandiri dan berdagang dengan beberapa ketentuan merupakan salah satu

hal yang bisa membuat seseorang termotivasi.

b. Family background as role models for entrepreneurship, yaitu keluarga

sebagai pendukung atau penyebab seseorang termotivasi menjadi

wirausaha.

c. Formal education and work experience, yaitu pendidikan formal yang

didapat dan pengalaman kerja sebelumnya yang mungkin kurang

memuaskan bagi individu dan mendorongnya untuk berwirausaha.

d. Push and pull factor, yaitu faktor yang menarik dan mendorong

seseorang menjadi wirausaha. Faktor ini dapat terpecah menjadi

beberapa indikator yang berhubungan dengan motivasi wirausaha.

2.2.3 Faktor-faktor pendorong kewirausahaan

Menurut Timmons (2008), dasar fundamental dari proses kewirausahaan sering

dijumpai pada pola kesuksesan ventura. Selain variasi bisnis, wirausahawan,

faktor geografi, dan teknologi, faktor pendukung utama juga mendominasi proses

kewirausahaan yang dinamis. Sehubungan dengan itu, Timmons mengemukakan

lima faktor pendorong proses kewirausahaan sebagai berikut:

1. digerakkan oleh semangat meraih peluang bisnis.

2. digerakkan oleh wirausahawan terkemuka dan tim kewirausahaannya.

3. hemat dan kreatif dalam menggunakan sumber daya.

4. sadar akan perlunya kesesuaian dan keseimbangan.
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5. terintegrasi dan holistik.

Kelima hal di atas merupakan komponen proses kewirausahaan terkontrol yang

dapat diukur, dipengaruhi dan diubah. Pendiri dan invenstor memfokuskan diri

pada faktor ini saat melakukan proses analisis risiko dan menentukan upaya

perubahan untuk meningkatkan peluang sukses ventura.

Menurut Saifudin (2002), faktor pemicu kewirausahaan ditentukan oleh “property

light”, competency incentives, dan environment. Sedangkan menurut Kuncara

(2008:1) faktor pendorong kewirausahaan terdiri atas faktor internal dan faktor

eksternal sebagai berikut:

faktor internal, yaitu kecakapan pribadi yang menyangkut soal bagaimana kita

mengelola diri sendiri. Kecakapan pribadi seseorang terdiri atas 3 unsur

terpenting, yaitu:

(1) Kesadaran diri. Ini menyangkut kemampuan mengenali emosi diri

sendiri dan efeknya, mengetahui kekuatan dan batas-batas diri sendiri,

dan keyakinan tentang harga diri dan kemampuan sendiri atau percaya

diri.

(2) Pengaturan diri. Ini menyangkut kemampuan mengelola emosi-emosi

dan desakan-desakan yang merusak, memelihara norma kejujuran dan

integritas, bertanggung jawab atas kinerja pribadi, keluwesan dalam

menghadapi perubahan, dan mudah menerima atau terbuka terhadap

gagasan, pendekatan dan informasi-informasi baru.
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(3) Motivasi. Ini menyangkut dorongan prestasi untuk menjadi lebih baik,

komitmen, inisiatif untuk memanfaatkan kesempatan, dan optimisme

dalam menghadapi halangan dan kegagalan.

Faktor eksternal, yaitu kecakapan sosial yang menyangkut soal bagaimana kita

menangani suatu hubungan. kecakapan sosial seseorang terdiri atas 2 unsur

terpenting, yaitu:

(1) Empati. Ini menyangkut kemampuan untuk memahami orang lain,

perspektif orang lain, dan berminat terhadap kepentingan orang lain. Juga

kemampuan mengantisipasi, mengenali, dan berusaha memenuhi

kebutuhan pelanggan. Mengatasi keragaman dalam membina pergaulan,

mengembangkan orang lain, dan kemampuan membaca arus-arus emosi

sebuah kelompok dan hubungannya dengan kekuasaan, juga tercakup

didalamnya.

(2) Keterampilan sosial. Termasuk dalam hal ini adalah taktik-taktik untuk

meyakinkan orang (persuasi), berkomunikasi secara jelas dan

meyakinkan, membangkitkan inspirasi dan memandu kelompok, memulai

dan mengelola perubahan, bernegosiasi dan mengatasi silang pendapat,

bekerja sama untuk tujuan bersama, dan menciptakan sinergi kelompok

dalam memperjuangkan kepentingan bersama.

Menurut Timmons (2008), wirausahawan harus menjauhi arena persaingan yang

sekiranya tidak menguntungkan dirinya, atau memanfaatkan potensi yang ada

secara kreatif untuk menghasilkan kompetensi. Berusaha menciptakan
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pertambahan nilai perusahaan yang disertai aliran arus kas yang tidak terputus,

sehingga menarik minat perusahaan modal untuk berinvestasi. Menurut Timmons,

saat ini terjadi kecenderungan di mana wirausahawan yang telah sukses membawa

pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang menjadi nilai tambah untuk

menjadi invenstor terhadap perusahaan pemula yang berpotensi tinggi. Salah satu

kriteria ventura potensial adalah mampu mengidentifikasi mitra dalam hal

pendanaan dan anggota tim inti. Mereka mencari penyandang dana yang memiliki

nilai tambah yakni dapat meningkatkan sumber daya manusia perusahaan secara

keseluruhan. Dari kesemua hal berkenaan dengan proses kewirausahaan,

puncaknya adalah ventura terkait dengan pilihan gaya hidup. Hidup harus dibuat

bahagia, sehingga seseorang bisa hidup sesuai dengan keinginannya, sementara

perusahaan terus berkembang.

Timmons (2008) menggambarkan faktor pendorong yang mendasari kesuksesan

ventura baru melalui tiga faktor yaitu peluang usaha, sumber daya, dan tim.

Ketiga faktor tersebut saling berinteraksi menciptakan keseimbangan

sebagaimana diilustrasikan pada bagan Timmons. Proses kewirausahaan diawali

dengan peluang usaha (bukan uang), strategi, jaringan, tim, atau rencana bisnis.

Peluang usaha terjadi dengan sendirinya di luar kontrol siapa pun. Tugas

wirausahawan dan timnya adalah meramu semua faktor yang ada sehingga terjadi

suatu keseimbangan. Wirausahawan bagai seorang akrobator yang harus menjada

tiga buah bola agar tetap di udara sambil melompat-lompat di atas trampoline.

Seperti itulah kondisi sebuah perusahaan pemula. Rencana bisnis merupakan
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bahasa dan kode untuk mengkomunikasikan kualitas dari tiga kekuatan dalan

bagan Timmons untuk mencapai kesesuaian dan keseimbangan.

Peluang usaha, merupakan inti dari proses kewirausahaan. Suatu peluang usaha

dianggap baik jika memiliki permintaan pasar, struktur pasar dan ukuran pasar

yang baik, besarnya marjin. Ringkasnya, suatu peluang dikatakan memiliki

kekuatan bila investor mendapatkan modalnya kembali. Sumber daya, yakni

potensi dan kompetensi yang didukung oleh kreativitas dan penghematan.

Wirausahawan yang sukses adalah yang dapat menghemat modal dan

memanfaatkannya dengan cerdik.

Dalam hal pelaksanaan kewirausahaan, hasil penelitian menemukan menemukan

faktor yang berperan dalam kesuksesan wirausahawan, yaitu:

Kepribadian. Tidak ada kepribadian ideal untuk menjadi wirausahawan, akan

tetapi dia harus memiliki beberapa keterampilan yang bisa dipelajari. Yang

diperlukan adalah mengambil keputusan dengan penuh keyakinan. Wirausahawan

tidak hanya memiliki sifat kreatif dan inovatif, tetapi juga kemampan manajerial,

keterampilan bisnis, dan relasi yang baik.

.Dengan semakin berkembangnya dunia kewirausahaan, maka muncul persepsi

umum bahkan steroetipe tentang wirausahawan sukses seperti mitos-mitos.

Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pendiri perusahaan

terkemuka yang menjadi sukses karena menolak menjadi seperti wirausahawan

pada umumnya. Salah satu contoh mitos dalam kewirausahaan adalah modal

merupakan keharusan untuk perusahaan pemula.



27

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti Tahun Judul Kesimpulan

Israwati 2016 Motivasi Wirausaha
Perempuan Sektor
Informal (Studi pada
Pedagang Kue
dikecamatan Rumbia
Kabupaten
Bombana).

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa motivasi Motivasi
Wirausaha Perempuan Sektor
Informal pada Pedagang Kue
dikecamatan Rumbia
Kabupaten Bombana, di
dominasi motivasi ekonomi,
hal ini dilihat pada tujuan
mereka untuk bekerja adalah
untuk membantu
perekonomian keluarga.

M. Arnas
Firdiansyah
R.

2009 Pengaruh Motivasi
Perempuan Bekerja
di Sektor Informal
Terhadap Pembagian
Kerja Dan
Pengambilan
Keputusan Dalam
Keluarga ( Kasus
Pedagang Sayuran di
kampong Bojong
Rawa
Lele,Kelurahan Jati
Makmur, Kecamatan
Pondok Gede,
Kabupaten Bekasi ).

membuktikan bahwa motivasi
ekonomi mrnjadi hal yang
memotivasi perempuan
bekerja disektor informal,
untuk membantu
perekonomian keluarga, dilain
sisi perempuan juga
menempatkan diri sebagai ibu
rumah tangga dalam keluarga.

Chamdan
Purnama

2010 Motivasi dan
Kemampuan Usaha
Dalam Meningkatkan
Keberhasilan Usaha

Variabel Motivasi
dan  Kemampuan usaha
berpengaruh Signifikan
terhadap keberhasian usaha
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Analisis motivasi berdagang es dawet dijalan Lintas Sumatera, Kecamatan Natar,

Kabupaten lampung Selatan merupakan penelitian yang menganalisis faktor yang

lebih dominan dalam memotivasi masyarakat sehingga berwirausaha berdagang es

dawet. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam

penelitian ini peneliti hanya meneliti tentang motivasi yang lebih dominan antara

motivasi intrinsik dan ekstrinsik berwirausaha berdagang es dawet, dilain sisi

peneliti melihat sisi lain dari penelitian ini yaitu tempat atau lokasi berdagang es

dawet yang menurut peneliti unik dan layak diteliti bagaimana masyrakat

termotivasi menjadi pedagang es dawet di jalan Lintas Sumatera, Kecamatan

Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Dari berbagai penjelasan tentang motivasi, bahwa motivasi seseorang dipengaruhi

oleh dua faktor yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik yang mengacu pada

pengambilan keputusan seseorang, pada penelitian ini yang akan dibahas adalah

motivasi seseorang menjadi pedagang es dawet di jalan Lintas Sumatera,

Kecamatan Natar, Kabupaten lampung Selatan.

Motivasi yang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik.

Faktor intrinsik sendiri pada motivasi dipengaruhi oleh hal-hal berikut yaitu :

kebutuhan ( need ), harapan ( expectancy ), minat. Sedangkan faktor ekstrinsik

dipengaruhi oleh : dorongan keluarga, lingkungan, imbalan.

Dari penjelasan diatas maka peneliti membuat kerangka pemikiran yang dapat kita

lihat pada gambar ddibawah ini :
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Gambar 2.3 Kerangka pemikiran
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

yang diamati dari fenomena yang terjadi. Sugiyono (2008:20) mengemukakan

bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada

filsafah postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai

instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive

dan snowball.Teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna

dari pada generalisasi.

Hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara mendalam terhadap obyek yang

dilakukan dalam penelitian ini akan dideskripsikan untuk menentukan faktor

mana yang berpengaruh dari motivasi berwirausaha menjadi pedagang es dawet

dijalan Lintas Sumatera, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
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3.2. Lokasi Penelitian

Menurut Moleong (2007) Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti

melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang

sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data

penelitian yang akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian, menentukan cara

terbaik untuk ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan

menjajaki lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada

dilapangan. Sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya,

tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive),

peneliti memilih jalan lintas Sumatera, kecamatan Natar, Kabupaten Lampung

Selatan sebagai lokasi penelitian dikarenakan selain mempertimbangkan teori

diatas mengenai efisiensi waktu, biaya dan tenaga. Rentetan pedagang es dawet

serta tempat berdagang mereka yang berada di samping jalan raya Lintas

Sumatera menjadi suatu hal yang unik bagi peneliti. Karena keunikan itulah

peneliti tertarik untuk mengetahui motivasi masyarakat menjadi pedagang es

dawet yang ada di jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung

Selatan.

3.3. Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2008:20) penentuan fokus dalam penelitian kualitatif lebih

diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial

(lapangan). Kebauran informasi itu bisa berupa upaya untuk memahami secara
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lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial dalam konteks bisnis yang rumit,

tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi

sosial yang diteliti. Fokus yang sebenarnya dalam pemelitian kualitatif diperoleh

setelah peneliti melakukan penjelajahan umum. Dari penjelajahan umum ini

peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap

permukaan tentang situasi sosial. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan

mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitan.Fokus penelitian ini

terletak pada faktor dominan dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik masyarakat

berwirausaha menjadi pedagang es dawet yang ada di jalan Lintas Sumatera,

Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

3.4. Instrumen Penelitian

Karena pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada

alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen

penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini

disebut variabel penelitian. Menurut Sugiyono (2008:20) peneliti sebagai

humaninstrument dalam penelitian kualitatif dan dengan teknik pengumpulan data

participant observation (observasi berperan serta) dan in depth interview

(wawancara mendalam), maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data.

Dengan demikian peneliti kualitatif  harus mengenal betul dan akrab dengan

orang yang memberikan data.
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3.5. Subyek Penelitian

Penelitian kualitatif  tidak menggunakan istilah populasi. Penelitian kualitatif

memperoleh subyek penelitian dari informan. Dimana pengertian informan adalah

orang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi

objek penelitian. Sugiyono (2008:20) mengatakan, peneliti kualitatif tidak akan

menetapkan penelitian hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan

situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor), dan

aktivitas (activity). Situasi sosial ini dalam konteks bisnis misalnya tempat

penjualan, orang-orang yang ada dalam tempat penjualan tersebut dan

aktivitasnya. Situasi sosial tersebut dapat dijadikan sebagai objek penelitian yang

ingin diketahui dan dipahami apa yang terjadi didalamnya. Penentuan informan

dalam penelitian dilakukan secara snowball sampling. Alasan penggunaan teknik

ini adalah dimana pada situasi tertentu, jumlah subjek penelitian yang terlibat

menjadi bertambah karena subjek atau informan penelitian yang telah ditentukan

sebelumnya kurang memberikan informasiyang mendalam atau pada situasi-

situasi tertentu tidak memungkinkan peneiti untuk mendapatkan akses pada

sumber, lokasi atau subjek yang hendak diteliti. Adapun informan pada penelitian

ini meliputi kriteria dibawah ini:

a) Pemilik usaha es dawet yang ada dijalan Lintas Sumatera Kecamatan Natar,

Kabupaten Lampung Selatan.

b) Berusia antara 15-40 tahun dan masih memiliki ingatan yang bagus

sehingga mampu memberikan informasi data yang representatif.

c) Tidak cacat atau tuna wicara dan dapat diajak berkomunikasi.

d) Bersedia menjadi informan.
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3.6 Sumber Data

Menurut Arikunto (2006:129) dalam Pambudi (2015) sumber data adalah subjek

dari mana data dapat diperoleh dan untuk memudahkan peneliti dalam

mengidentifikasi sumber data, peneliti telah menggunakan rumus 3P, yaitu:

a. Person (orang), merupakan tempat dimana peneliti bertanya mengenai variabel

yang diteliti.

b. Paper (kertas), adalah tempat peneliti membaca dan mempelajari segala sesuatu

yang berhubungan dengan penelitian, seperti arsip, angka, gambar, dokumen-

dokumen, simbol-simbol, dan lain sebagainya.

c. Place (tempat), yaitu tempat berlangsungnya kegiatan yang berhubungan

dengan penelitian.

Pendapat lain, Moleong (2005) dalam Pambudi (2015) mengatakan sumber data

utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang didapat dari

informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen

dan lain-lain. Untuk mendapatkan data dan informasi maka informan dalam

penelitian ini ditentukan secara purposive atau sengaja dimana informan telah

ditetapkan sebelumnya. Informan merupakan orang-orang yang terlibat atau

mengalami proses pelaksanaan dan perumusan program dilokasi penelitian.

Pemilik usaha es dawet yang ada dijalan Lintas Sumatera Kecamatan Natar,

Kabupaten Lampung Selatan, merupakan informan yang dipilih dalam penelitian

ini. Dan teknik snowball sampling adalah teknik yang digunakan dalam

pengambilan sampel sumber data.
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3.7. Jenis Data

Adapun jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Kualitatif

Data kualitatif sebagai data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud

pernyataan-pernyataan verbal, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif

diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya

wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus,atau observasi yang telah

dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip).

Pengertian data kualitatif, Sutopo dan Arif (2010) adalah data yang berupa

tulisan mengenai tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif itu

berbentuk uraian terperinci, kutipan langsung dan dokumentasi kasus. Data ini

dikumpulkan sebagai suatu cerita responden, tanpa mencoba mencocokkan

suatu gejala dengan kategori baku yang telah ditetapkan sebelumnya,

sebagaimana jawaban pertanyaan dalam kuesioner.

Menurut Sutopo dan Arif (2010), data kualitatif adalah tangkapan atas

perkataan subjek penelitian dalam bahasanya sendiri. Pengalaman orang

diterangkan secara mendalam, menurut makna kehdupan, pengalaman dan

interaksi sosial dari subjek penelitian sendiri. Dengan demikian, peneliti dapat

memahami masyarakat menurut pengertian mereka sendiri. Hal ini berbeda dari

penelitian kuantitatif yang membakukan pengalaman responden ke dalam

kategori-kategori baku peneliti sendiri.
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Data kualitatif bersifat mendalam dan perinci, sehingga data kualitatif bersifat

panjang lebar. Akibatnya analisis data kualitatif bersifat spesifik, terutama

untuk meringkas data dan menyatukannya dalam suatu alur analisis yang

mudah dipahami pihak lain. Sifat data ini berbeda dari data kuantitatif yang

relatif lebih sistematis terbakukan dan mudah disajikan dalam format ringkas.

Dalam data kualitatif, sumber data primer adalah responden dan informan.

Pengertian Responden adalah sumber data mengenai keragaman dalam gejala-

gejala, berkaitan dengan perasaan, kebiasaan, sikap, motif dan persepsi.

Pengertian Informan adalah sumber data yang berhubungan dengan pihak

ketiga dan data mengenai hal-hal yang melembaga atau gejala umum, (Sutopo

dan Arif : 2010).

Data kualitatif disimpan dalam catatan harian. Catatan harian atau catatan

lapangan merupakan instrumen utama yang melekat pada beragam teknik

pengumpulan data kualitatif. Isi catatan fakta tidak boleh berupa penafsiran

pribadi peneliti, akan tetapi fakta-fakta apa adanya dan telah teruji

kesahihannya. Peneliti mencatat fakta selengkap dan serinci mungkin. Catatan

haruslah berisi hal-hal konkret. Hal-hal yang bersifat abstrak hanya bisa

dimasukkan ketika benar-benar dapat dipercaya atau diandalkan. Setiap fakta

mewakili peristiwa penting yang akan dimasukkan ke dalam proposisi-

proposisi yang nanti hendak disusun, atau sebagai konteks dari suatu kegiatan.

Data kualitatif yang penulis dapatkan adalah jawaban dari pertanyaan dengan

melakukan wawancara kepada responden. Wawancara tersebut dilakukan

terhadap sampel yang telah ditentukan.
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3.8. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2008:20) tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

data, oleh karena itu teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling

utama dalam penelitian. Yang diperlukan disini adalah teknik pengumpulan data

mana yang paling tepat, sehingga betul-betul didapat data yang valid dan reliabel.

Maka, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan dua teknik pengumpulan

data, yaitu:

1.Wawancara

Sugiyono (2008) wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak

terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun

dengan menggunakan telepon. Dalam penelitian ini wawancara tidak terstruktur

menjadi pilihan peneliti. Menurut Sugiyono (2008), wawancara tidak terstruktur

adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedomen

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk

mengumpulkan datanya. Dengan begitu proses wawancara akan menjadi lebih

santai dan tidak kaku, sehingga data yang diperoleh pun akan lebih lengkap dan

akurat.

2.Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2007) dalam Pambudi (2015), Dokumen merupakan

catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar,

atau karya-karya monumental seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau

wawancara akan lebih kredibel kalau didukung oleh dokumen-dokumen yang

bersangkutan.
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3.9. Teknik Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2008:20) uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya

ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan

atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang

dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang

diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian

kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada kemampuan

peneliti mengkonstruksi fenomena yang diamati, serta dibentuk dalam diri

seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar

belakangnya.

Menurut Sugiyono (2008) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi

uji credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal),dependebility

(releabilitas), dan confirmability (obyektivitas). Uji keabsahan yang digunakan

peneliti dalam penelitian ini adalah uji credibility, yang terdiri dari:

1.Trianggulasi

Menurut Wiliam dalam Sugiyono (2008), trianggulasi dapat diartikan sebagai

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai

waktu. Dengan begitu terdapat trianggulasi sumber, trianggulasi teknik

pengumpulan data, dan waktu.

2.Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah

ditemukan oleh peneliti. Referensi yang digunakan oleh peneliti adalah

rekaman wawancara dan hasil foto-foto terhadap objek penelitian.
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3. Menggunakan member check

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada

pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang

diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data

yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data tersebut valid, sehingga

semakin dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan

berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu

melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaan tajam, maka

peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang

diberikan oleh pemberi data.

Jadi tujuan member check adalah agar informasi yang diperoleh dan akan

digunakan dalam  penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber

data atau informan. Pelaksanaan member check dapat dilakukan setelah satu

periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan atau

kesimpulan.

3.10. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2008:20) analisis data dalam  penelitian  kualitatif dilakukan

pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data

dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis

terhadap jawaban yang diwawancarai. Dari pendapat lain, menurut Miles dan

Huberman (1984) dalam Sugiyono (2008) mengemukakan bahwa aktivitas dalam

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis

data, yaitu:
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1. Data Reduction (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono (2008:12) data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya

cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi

data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang

lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Data yang dirangkum dalam

penelitian ini dilakukan dengan cermat dan teliti supaya data yang dihasilkan

memiliki informasi yang padat dan jelas.

2.Data Display (penyajian data)

Menurut Sugiyono (2008:18) setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya

adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,

flowchart dan sejenisnya. Selanjutnya Miles and Huberman (1984)

dalamSugiyono (2008) berpendapat bahwa hal yang paling sering digunakan

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang

bersifat naratif. Penelitian ini menggunakan uraian singkat berupa teks yang

bersifat naratif.

3.Conclusion Drawing atau Verification

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008:21) langkah terakhir

dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Peneliti akan menggali makna yang terkandung dalam data yang diperoleh

kemudian membentuk pola, hubungan, persamaan dan sebagainya kemudian
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diwujudkan dalam suatu kesimpulan yang bersifat tentative. Kesimpulan dalam

penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran

suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas atau belum lengkap sehingga

setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif,

hipotesis atau teori.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan  identifikasi dari hasil pembahasan yang telah dilakukan untuk mencari

faktor dominan dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik motivasi yang dapat mendorong

masyarakat untuk menjadi pedagang es dawet dijalan Lintas Sumatera Kecamatan

Natar, Kabupaten Lampung Selatan, yang diwakili oleh lima responden dimana

faktor motivasi intrinsic itu sendiri dpengaruhi oleh kebutuhan, harapan dan minat,

sedangkan motivasi eksternal dipengaruhi oleh dorongan keluarga, lingkungan dan

imbalan.

Dari kelima responden yang terpilih peneliti sudah melakukan wawancara dengan

panduan wawancara dan didasari oleh rumusan masalah, dan untuk mencari tujuan

penelitian, peneliti telah melakukan wawancara dan mendeskripsikan hasil dari

wawancara dengan didasari teori Motivasi yang sudah dijelaskan dan mengacu pada

panduan yang sudah ditentukan sebelumnya, ditarik kesimpulan bahwa faktor

dominan yang memotivasi masyarakat menjadi pedagang es dawet dijalan Lintas

Sumatera Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah motivasi intrinsik.

Kesimpulan yang didapat menunjukan motivasi intrinsiklah yang mendorong

masyarakat menjadi pedagang es dawet di Jalan Lintas sumatera tepatnya di
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Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dimana ini menunjukan bahwa

kekuatan atau dorongan yang timbul dari dalam sangat membantu seseorang untuk

melakukan banyak hal. Motivasi internal bisa menjadi pendorong dikarenakan bahwa

berwirausaha menjadi pedagang es dawet membutuhkan dorongan dasar dari orang

yang bersangkutan, dorongan tersebut akan menjadi kekuatan tersendiri yang terjaga

dalam diri, untuk maju dalam berwirausaha menjadi pedagang es dawet di Jalan

Lintas sumatera tepatnya di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Sedangkan faktor eksternal motivasi tidak berpengaruh mendorong masyarakat

menjadi pedagang es dawet di Jalan Lintas sumatera tepatnya di Kecamatan Natar,

Kabupaten Lampung Selatan

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan kesimpulan yang sudah

dikemukakan maka peneliti mengemukakan beberapa saran antara lain :

1. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi pentingnya

motivasi dalam mendorong langkah pergerakan dalam banyak hal khususnya

bagi masyarakat yang bergelut pada bidang wirausaha dalam sektor informal

karena dengan motivasi yang tinggi dan kerja keras maka akan mendapat hasil

yang memuaskan.

2. Bagi masyarakat maupun pemerintah saran dari peneliti bahwa dengan adanya

penelitian ini peneliti berharap bahwa sektor informal khususnya pedagang
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kaki lima lebih mendapat perhatian khusus dan dapat menjadi acuan

pengelolaan dan pemahaman yang baik agar nantinya sektor usaha yang

dipandang sebelah mata ini dapat terangkat dan menjadikan masyarakat lebih

termotivasi dalam berwirausaha.

3. Bagi pedagang es dawet yang berada pada lokasi penelitian diharapkan

dengan adanya penelitian ini diharapkan lebih termotivasi dan lebih

memperbaiki sarana dan prasarana usaha  mereka agar lebih rapi dan menarik

dan lebih terus berinovasi dalam produk yang dijual.

4. Dikarenakan faktor intrinsic lebih dominan maka perlu dilakukan seminar

kewirausahaan untuk dapat lebih memacu berkembangnya sektor

kewirausahaan bagi masyarakat.
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