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BAB I 

Kewirausahaan dan Ibu Rumah 

Tangga 
 

Wirausaha adalah orang yang melihat 

adanya peluang kemudian menciptakan sebuah 

organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. 

Pengertian wirausaha disini menekankan pada 

setiap orang yang memulai sesuatu bisnis yang 

baru. Sedangkan proses kewirausahaan meliputi 

semua kegiatan fungsi 

dan tindakan untuk 

mengejar dan 

memanfaatkan peluang 

dengan menciptakan 

suatu organisasi 

(Alma,2004  : 21).  Dari 

pengertian tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa menjadi seorang 

wirausahawan dituntut untuk selalu melihat 

peluang yang ada di sekitar untuk kemudian 
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memanfaatkan peluang tersebut untuk 

memperoleh manfaat atau keuntungan baik 

keuntungan materi atau pun non materi. 

Jika kita cermati lebih jauh manfaat adanya 

wirausaha banyak sekali,  Buchari Alma dalam 

bukunya Kewirausahaan menjelaskan lebih rinci 

manfaat dari wirausaha antara lain : 

1. Menambah daya tampung tenaga kerja, 

sehingga dapat mengurangi pengangguran. 

2. Sebagai generator pembangunan lingkungan, 

bidang produksi, distribusi, pemeliharaan 

lingkungan, kesejahteraan, dan sebagainya. 

3. Menjadi contoh bagi anggota masyarakat 

lain, sebagai pribadi unggul yang patut 

dicontoh, diteladani, karena 

seorangwirausaha itu  adalah orang terpuji, 

jujur , berani, hidup tidak merugikan orang 

lain.  

4. Selalu menghormati hukum dan peraturan 

yang berlaku, berusaha selalu 

meperjuangkan lingkungan 
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5. Berusaha memberi bantuan kepada orang 

lain dan pembangunan sosial, sesuai dengan 

kemampuannya. 

6. Berusaha mendidik karyawannya menjadi 

orang mandiri, disiplin, jujur, tekun dalam 

menghadapi pekerjaan 

7. Memberi contoh bagaimana bekerja keras 

8. Hidup secara efisien, tidak berfoya-foya dan 

tidak boros. 

9. Memelihara keserasian lingkungan, baik 

dalam pergaulan maupun kebersihan 

lingkungan (2004 :2) 

Demikian banyaknya manfaat dari wirausaha 

yang tidak hanya baik untuk dirinya, keluargannya 

maupun untuk pembangunan bangsanya.  Untuk 

dirinya sendiri, menjadi wirausaha tentu saja 

dapat menumbuhkan kemandirian, karena dengan 

wiruasaha seseorang dapat memenuhi 

kebutuhannya sendiri tanpa tergantung kepada 

orang lain.  Bagi keluarga, dengan wirausaha 

seseorang dapat memenuhi kebutuhan 
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keluarganya dengan baik ,memberi contoh kepada 

anggota keluarga untuk selalu bekerja keras, lebih 

menghargai uang, barang dan materi lainnya 

karena semua itu diperoleh dengan tidak mudah 

dan disamping itu dengan keuntungan yang 

diperoleh dari wirausaha dapat membantu orang 

lain, masyarakat dan pemerintah juga terbantu 

dengan terciptanya lapangan pekerjaan dari usaha 

yang dilakukan.  Di bidang pembangunan, 

wirausaha sebagai pejuang bangsa di bidang 

ekonomi, meningkatkan ketahanan nasional serta 

mengurangi ketergantungan pada bangsa asing. 

Peran ibu rumah tangga sering kali di 

pandang sebelah mata, seorang ibu rumah tangga 

yang tugasnya hanya mengurus rumah, anak-anak 

dan rumah tangganya, ibu rumah tangga dianggap 

tidak memiliki peran  apa-apa di masyarakat .  

padahal sebenarnya peran mendidik anak di 

rumah bukanlah peran yang kecil dan juga tidak 

ringan. Dari didikan ibu dirumah seorang anak 

akan tumbuh dewasa dan siap berkiprah di 
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masyarakat dan menjadi bagian dalam 

pembangunan bangsa. 

Seorang wanita selain berperan sebagai ibu 

rumah tangga ia dituntut untuk memiliki peran 

lebih agar dapat lebih dihargai baik di rumah 

maupun di masyarakat. Salah satu yang bisa 

dilakukan adalah 

dengan ikut andil 

dalam menjalankan 

ekonomi rumah 

tangga, 

menjalankan wirausaha nampaknya merupakan 

pilihan yang tepat agar seorang ibu rumah tangga 

lebih dihargai, karena dengan berwirausaha  ia 

dapat mandiri, tidak tergantung kepada pemberian 

suami sehingga tidak dianggap sebagai beban,  

bahkan sebaliknya ia dapat membantu 

meringankan beban suami. 

Lebih jauh lagi  ibu rumah tangga yang 

berwirausaha dapat meningkatkan perannya 

dalam masyarakat dengan membantu masyarakat 
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sekitar  untuk memperoleh lapangan pekerjaan, 

membuka mata pencaharian bagi masyarakat 

sekitar dan memenuhi kebutuhan masyarakat 

sehari-hari akan barang-barang yang lebih 

terjamin keamanannya, seperti makanan, pakaian, 

aksesoris dll.  Lebih jauh lagi ibu rumah tangga 

yang menjalankan usaha dapat meningkatkan 

perannya dalam pembangunan bangsa dan negara.  

Ia dapat membantu pemerintah mengatasi 

masalah pengangguran dengan menciptakan 

lapangan pekerjaan, membantu pemerintah 

mengatasi masalah kemiskinan dengan 

meningkatkan perekonomian rumah tangganya 

dan perekonomian masyarakat sekitar. 

Namun demikian, menjadi wiruasaha 

tidaklah mudah. Di tengah kesibukannya 

mengurus rumah tangga , seorang ibu harus dapat 

membagi waktunya untuk menjalankan usaha .  ia 

juga harus pandai melihat peluang yang ada untuk 

menciptakan produk-produk yang menjadi 

kebutuhan di masyarakat agar produk yang 
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dihasilkannya laku di pasaran. Ia juga harus 

mampu mengorganisir orang-orang yang menjadi 

pegawainya, memotivasi pegawainya agar dapat 

bekerja dengan baik dan ia juga harusdapat 

menjamin kesejahteraan para pegawainya. 

Untuk menjalankan tugas berat menjalankan 

wiruasaha tersebut , seorang ibu harus memiliki 

karakteristik tertentu. Buchari Alma lebih jauh 

menjelaskan dalam buku kewirausahaannya 

karakteristik-karakteristik yang harus dimiliki 

oleh seorang wirausaha : 

1. Percaya diri. Orang yang percaya diri tidak 

tergantung kepada orang lain, dia memiliki 

rasa tanggung jawab yang tinggi, obyektif, 

dan kritis. Dia tidak begitu saja menyerap 

pendapat orang lain tapi mempertimbangkan 

secara kritis.  Emosionalnya boleh dikatakan  

sudah stabil.  

Orang yang 

percaya diri 

selalu yakin 
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dengan keputusan yang diambilnya dan 

menjalankan usahanya dengan mantap tidak 

mudah dipengaruhi orang lain. 

2. Berorientasi pada tugas dan hasil. Orang 

yang berorientasi pada tugas dan  hasil selalu 

mengutamakan prestasi bukan prestise, ia 

tidak gengsi belanja 

ke pasar, menenteng 

banyak belanjaan.  

Berbagai motivasi 

akan muncul jika kita berusaha 

menyingkirkan prestise.  Kita akan mampu 

bekerja keras, enerjik, tanpa malu dilihat 

orang lain yang penting kita bekerja dengan 

baik dan menghasilkan sesuatu yang baik. 

3. Pengambilan Resiko.  Menjadi seorang 

wirausaha harus berani mengambil resiko, 

karena menjalankan usaha itu penuh dengan 

resiko dan tantangan, seperti persaingan, 

harga turun naik, barang tidak laku, dan 
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sebagainya.  Namun semua tantangan ini 

harus dihadapi dengan penuh perhitungan.   

4. Kepemimpinan. Sifat kepemimpinan pada 

dasarnya ada dalam diri masing-masing 

individu.  Namun masih perlu dipelajari dan 

dilatih.  Ini tergantung kepada masing-

masing individu dalam menyesuaikan diri 

dengan organisasi atau orang yang ia pimpin. 

Menjadi pengusaha tentu ia akan menjadi 

pemimpin bagi pegawainya, ia harus dapat 

menjadi pemimpin yang baik  yang disenangi 

oleh pegawainya sehingga dapat membawa 

usahanya kearah kemajuan. 

5. Keorisinilan. Yang dimaksud orisini disini 

ialah ia tidakmengekor kepada orang lain, 

tetapi memiliki pendapat dan ide sendiri.  

Orisinil tidak berarti harus baru sama sekali, 

tetapi prosuk tersebut mencerminkan hasil 

kombinasi baru dari komponen yang sudah 

adasehingga melahirkan sesuatu yang baru. 
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6. Berorientasi ke masa depan.  Seorang 

wirausaha haruslah memiliki visi ke depan, 

apa yang hendak dilakukan, apa yang ingin 

dicapai, sebab sebuah usaha bukan didirikan 

untuk sementara sehingga kontinuitasnya 

harus dijaga dan pandangan harus ditujukan 

jauh ke depan dengan menyusun 

perencanaan dan strategi yang matang, agarj 

elas langkah-langkah yang akan 

dilaksanakan. 

7. Kreativitas. Sifat keorisinalan seorang 

wirausaha menuntut adanya kreativitas, yang 

diartikan sebagai kemampuan untuk 

menciptakan suatu produk baru. 

Dengan memiliki karakteristik tersebut 

seorang ibu rumah tangga dapat menjalankan 

usaha dengan baik dan dapat membawa usaha 

kearah yang lebih maju sehingga ia dapat 

menjalankan perannya dengan baik di rumah, di 

masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara. 
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BAB II 

Supportive Communication 

dalam Kewirausahaan Ibu 

Rumah Tangga 

 

Ibu rumah tangga saat ini dituntut memiliki 

jiwa kewirausahaan untuk membantu 

menggerakkan ekonomi rumah tangga sekaligus 

meningkatkan pengembangan pemikiran dan 

kualitas hidup untuk diri dan keluarga. Dalam 

jangkauan yang lebih 

besar ketika keluarga 

sejahtera, maka 

masyarakat dan Negara 

juga akan meningkat 

kualitasnya. 

Memberdayakan ibu rumah tangga berada 

dalam kerangka besar pemberdayaan perempuan. 

Agar masyarakat produktif diperlukan usaha-

usaha. Usaha tersebut salah satunya adalah dengan 
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pemberdayaan perempuan. Di dalam 

pemberdayaan perempuan konsep kesetaraan 

gender menjadi sangat penting. Kesetaraan gender 

adalah kesetaraan peran antara laki-laki dan 

perempuan. Peran perempuan dalam keluarga 

sangatlah penting selain sebagai pengurus rumah 

tangga yaitu mengurus suami dan anak, 

perempuan juga mampu melakukan berbagai 

pekerjaan yang lain diantaranya untuk membantu 

ekonomi rumah tangganya. Dengan meningkatnya 

kualitas hidup perempuan maka makin meningkat 

kualitas hidup keluarga secara keseluruhan. 

Potensi-potensi yang dimiliki oleh perempuan 

hendaknya diberdayakan dan didorong untuk 

maju.  

Perempuan akan 

menjadi penggerak 

kehidupan sebuah 

bangsa kalau mampu 

berdaya dan bergerak.  

Memberdayakan perempuan bisa dilakukan 
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melalui berbagai cara. Mendorong ibu rumah 

tangga untuk melakukan bisnis kecil dalam  

kegiatan yang bisa bersinergi dengan mengurus 

rumah tangga bisa menjadi salah satu pilihan. 

Enterpreneurship menjadi sebuah pilihan yang 

penting. Entrepreneurship akan membawa 

perubahan besar bagi kekuatan perekonomian 

bangsa. 

Menjalankan sebuah usaha membutuhkan 

keterampilan berkomunikasi. Dengan komunikasi 

seorang pengusaha dapat mengembangkan relasi, 

memperluas jaringan usaha sehingga usahanya 

dapat berkembang semakin maju. 

Supportive communication bisa menjadi 

pilihan komunikasi yang dilakukan dalam 

mengembangkan kewirausahaan bagi ibu rumah 

tangga. Supportive communication adalah gaya 

komunikasi yang khusus dirancang untuk sebuah 

tujuan tertentu dengan teknik-teknik khusus. 

Dalam membangun hubungan bisnis supportive 

communication bisa diaplikasikan. 
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Ketika akan mencari mitra usaha, 

menawarkan produk pada konsumen atau 

mempertahankan relasi dengan mitra usaha 

maupun konsumen bisa menggunakan supportive 

communication. Kekuatan membangun relasi 

menjadi tujuan penting dalam komunikasi dalam 

konteks membangun usaha. Supportive 

communication juga membangun semangat dalam 

diri sehingga terus mampu meningkatkan 

kemampuan ibu rumah tangga dalam 

mengembangkan usahanya. 

Ada beberapa prinsip komunikasi yang 

sebaiknya diterapkan dalam supportive 

communication( Triwardhani, 2011: 17) 

a. Meningkatkan kredibilitas, karena akan 

membuat orang lain lebih percaya dan dapat 

mengubah pendapat dengan ketertarikan 

langsung. Umumnya semakin tinggi 

kredibilitas seseorang akan memberikan 

daya tarik yang lebih meyakinkan.  
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b. Bersikap sejajar, sikap kesejajaran 

ditunjukkan ketika kita tidak menganggap 

dirinya lebih tahu segalanya sehingga 

membuat orang merasa nyaman dan tidak 

memaksakan kehendak. 

c. Menghargai perbedaan, dalam berkomunkasi 

hendaknya menyadari perbedaan pendapat 

dan respon dari orang lain berbeda dari yang 

diharapkan. 

d. Mendampingi, komunikasi tidak akan efektif 

jika tidak dilakukan pendampingan. 

Pendampingan akan membuat orang  merasa 

nyaman 

Pendekatan Supportive communication juga 

dapat membangun karakter-karakter dasar yang 

harus dimiliki oleh seorang wirausaha. McGraith 

dan Mac Millan dalam Modul Kewirausahaan ( 

2010: 16) menyampaikan ada tujuh karakter dasar 

yang perlu dimiliki setiap wirausahawan, yaitu: 

action oriented, berpikir simpel, selalu mencari 

peluang-peluang baru, mengejar peluang dengan 
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disiplin yang tinggi, hanya mengambil peluang 

yang terbaik, fokus pada eksekusi, memfokuskan 

energi setiap orang pada bisnis yang digeluti. 

Karakter-karakter dasar yang disebut sebagai 

entrepreneurial mindset akan memberi kekuatan 

sekaligus memberikan nilai positif untuk 

peningkatan daya saing para ibu rumah tangga 

dalam menjalankan usahanya. 

Setiap kegiatan komunikasi memiliki 

tujuan.  Menurut Hermawan (2012:10) tujuan 

komunikasi meliputi empat hal. Empat hal dari 

tujuan komunikasi tersebut antara lain: 

1. Menemukan diri 

Tujuan komunikasi yang pertama adalah 

menemukan, hal ini berkaitan dengan 

penemuan diri. Berkomunikasi dengan orang 

lain dan menceritakan tentang diri sendiri 

akan membantu kita dalam menemukan 

siapa diri kita, selain itu kita pun dapat 

mengenal orang lain. 
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Selain untuk mengenali dan memahami diri 

sendiri, Hermawan  pun memaparkan bahwa 

komunikasi dilakukan untuk menemukan 

dunia luar yang dipenuhi oleh objek, 

peristiwa, dan manusia lain. Dengan 

berkomunikasi kita dapat menemukan dan 

mengetahui apa yang sedang terjadi di 

sekitar kita. 

2. Untuk menjalin hubungan dengan relasi 

Tujuan komunikasi yang kedua adalah untuk 

berhubungan. Melalui komunikasi, kita dapat 

menjalin hubungan 

dengan orang-

orang yang berada 

di sekitar kita. 

Komunikasi merupakan sarana untuk 

membangun serta memelihara hubungan 

sosial. 

3. Untuk meyakinkan pihak lain 

Tujuan komunikasi yang ketiga adalah untuk 

meyakinkan. Hal ini seringkali terlihat dalam 
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pertemuan antarpribadi, di mana seseorang 

yang berusaha untuk mengubah sikap dan 

perilaku orang lain. Sebagai contoh 

seseorang yang berusaha untuk mengajak 

orang lain mencoba 

cara diet baru kepada 

orang lain dengan cara 

meyakinkan orang tersebut bahwa program 

diet yang baru ini akan berhasil. 

4. Untuk bermain atau mengembangkan sebuah 

permainan 

Tujuan komunikasi yang keempat yang 

dipaparkan oleh Hermawan adalah untuk 

bermain. Banyak perilaku komunikasi kita 

gunakan untuk bermain dan menghibur diri. 

Seperti mendengarkan pelawak, 

mendengarkan musik, menonton film, hal 

tersebut sebagian besar adalah untuk 

menghibur. Banyak dari perilaku komunikasi 

yang kita lakukan dirancang untuk 

menghibur orang lain seperti menceritakan 
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lelucon atau menceritakan hal-hal yang 

menarik. Ada yang memiliki tujuan bahwa 

komunikasi untuk bermain dan menghibur, 

namun ada pula yang memiliki komunikasi 

untuk bermain hanya agar mendapatkan 

perhatian orang lain dengan tujuan-tujuan 

tertentu. 

 Merujuk pada tujuan komunikasi tersebut 

diatas,  dalam konteks kewirausahaan yang 

dilakukan ibu rumah tangga ini, tujuan kedua dan 

ketiga merupakan tujuan yang  dapat dicapai 

dengan komunikasi yang suportif.  Tujuan 

komunikasi yang kedua adalah untuk 

berhubungan atau dalam hal ini menjalin relasi. 

Melalui komunikasi, ibu rumah tangga yang 

menjalankan usaha rumahan  dapat menjalin 

hubungan dengan orang-orang yang berada di 

sekitar mereka dalam rangka mengembangkan 

usahanya. Menjalin relasi sangat penting dalam 

mengembangkan usaha, tanpa relasi usaha tidak 

dapat berkembang luas. 
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Apabila kita bersama-sama dengan mitra  

mampu membangun komunikasi yang suportif, 

maka hal ini antara lain akan membantu usaha ibu 

rumah tangga untuk meningkatkan produktifitas 

kerja dan mengurangi konflik yang terjadi. Hal ini 

sangat penting diaplikasikan dalam dunia usaha 

yang membutuhkan banyak relasi untuk 

mengembangkan usahanya.  

Tujuan komunikasi yang ketiga adalah untuk 

meyakinkan. Dalam menjalankan usahanya, ibu 

rumah tangga harus mampu meyakinkan orang 

lain, dalam hal ini meyakinkan konsumen dan 

calon konsumen bahwa produk yang dihasilkan 

mempunyai kualitas baik dan dibutuhkan oleh  

konsumen dan calon konsumen tersebut.  Selain 

itu komunikasi yang dilakukan juga harus dapat 

meyakinkan mitra usaha dan calon mitra usaha 

untuk bekerjasama dalam rangka mengembangkan 

usaha. 
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Karakteristik dalam komunikasi 

supportive adalah sebagai berikut:   
 

1. Komunikasi yang suportif berorientasi pada 

masalah dan bukan pada orang dan 

karakteristiknya. Dalam menjalin relasi 

dengan orang lain, tentu akan menemui 

berbagai masalah 

dan kendala. Maka 

sebagai pengusaha 

yang baik tentu akan 

berusaha mengatasi 

masalah tersebut 

demi kelangsungan 

hubungan yang baik, karena konsumen dan 

mitra usaha adalah jantungnya usaha, yang 

menentukan hidup matinya usaha yang 

dijalankan. 

2. Komunikasi yang suportif didasarkan atas 

kesesuaian antara hal-hal yang 

dikomukasikan secara verbal/non-verbal 
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dengan hal-hal yang dipikirkan dan 

dirasakan oleh seseorang. Di sini terkandung 

unsur kejujuran dalam melakukan 

komunikasi. Dalam menjalankan usaha 

prinsip kejujuran harus dipegang teguh, dari 

kejujuran akan lahir kepercayaan, yang 

kemudian akan melahirkan kesetiaan atau 

loyalitas.  Konsumen yang loyal, mitra yang 

loyal  tidak hanya dapat menjamin 

keberlangsungan usaha yang dijalankan, 

bahkan dapat membantu mengembangkan 

usaha. 

3. Komunikasi yang suportif bersifat deskriptif 

dan tidak evaluative. Seorang ibu rumah 

tangga seringkali bersikap evaluative 

terutama kepada anak-anaknya karena ingin 

anak-anaknya menjadi individu yang lebih 

baik.  Tetapi sikap ini tentu saja tidak boleh 

diterapkan ketika mereka menjalankan 

usaha.  Yang dibutuhkan oleh konsumen atau 

mitra adalah informasi yang lengkap 
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mengenai produk atau usaha yang 

dijalankan, informasi yang jelas dapat 

meyakinkan mereka untuk tetap menjalin 

hubungan yang baik. 

4. Komunikasi yang suportif membantu orang 

untuk merasa dihargai, diterima dan bernilai 

. Dalam dunia usaha konsumen dan mitra 

adalah raja, memperlakukan mereka dengan 

baik akan membuat mereka senang dan 

merasa dihargai.  Sekecil apa pun kontribusi 

mereka bagi usaha kita , terima dan buat 

mereka merasa berrnilai dimata kita, hal ini 

akan menjaga hubungan yang baik . dan 

suatu saat mereka membutuhkan produk 

atau jasa kita dalam jumlah yang banyak 

tentu mereka akan 

ingat kepada kita 

karena kita sudah 

menumbuhkan kesan 

yang baik dalam 

benak mereka. 
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5. Komunikasi yang suportif bersifat spesifik 

dan tidak umum.  Maksud dari spesifik disini 

adalah informasi yang disampaikan harus 

jelas.  Ibu rumah tangga ketika menjalankan 

usaha tentu saja harus dapat menyampaikan 

informasi secara jelas kepada konsumen 

mengenai produknya atau kepada mitra 

usaha mengenai usahanya agar mereka 

memahami apa yang dimaksud secara jelas.  

6. Komunikasi yang suportif, menghubungkan 

pesan baru yang disampaikan dengan pesan 

sebelumnya, sehingga dapat meningkatkan 

interaksi.  Komunikasi yang dilakukan secara 

terus menerus atau kontinyu dapat menjaga 

kelangsungan hubungan.  Dalam menjalin 

relasi dengan konsumen atau mitra 

komunikasi perlu terus 

dijalin komunikasi. 

Komunikasi tidak boleh 

terputus. 
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7. Komunikasi yang suportif mendorong kita 

untuk memiliki dan bertanggung jawab 

terhadap pernyataan-pernyataan yang kita.  

Dalam konteks menjalankan usaha, Ibu 

rumah tangga harus memiliki kemampuan 

berkomunikasi yang 

baik, sehingga pesan 

atau informasi yang 

berkaitan dengan 

produk atau usahanya dapat dipahami oleh 

orang lain dalam hal ini konsumen atau pun 

mitra usahanya.  Karena jika informasi yang 

diterima kurang tepat atau tidak sesuai 

dengan kondisi yang sebenarnya, maka ia 

harus dapat mempertanggungjawabkannya 

dan konsekuensinya tentu saja pada 

keberlangsungan usaha. 

8. Komunikasi yang suportif mendorong 

seseorang untuk mendengarkan dan 

memberikan tanggapan yang efektif terhadap 

penyataan-peryataan yang disampaikan oleh 
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orang lain.  Komunikasi bukan hanya sekedar 

bagaimana menyampaikan pesan, melainkan 

juga bagaimana komunikator dapat menjadi 

pendengar yang baik bagi komunikan.  

Kemampuan mendengarkan dibutuhkan oleh 

ibu rumah tangga yang menjalankan usaha.  

Dengan kemampuan mendengarkan, mereka 

dapat memahami apa yang diinginkan oleh 

konsumen atau pun mitra  usaha, dengan 

demikian dapat memenuhi keinginan dan 

kebutuhan konsumen atau 

pun mitra  usaha sehingga 

mereka merasa terpenuhi 

kebutuhannya dan akan 

datang kembali ketika 

membutuhkan. 

Dalam buku ini selanjutnya akan diuraikan  

langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam 

rangka Supportive Communication  sebagai berikut: 

1. menumbuhkan motivasi usaha dalam diri ibu 

rumah tangga  
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2. komunikasi pemasaran dalam memasarkan 

produk industri rumahan 

3. membangun dan menjaga relasi untuk 

mengembangkan usaha 

4. Kreatifitas dan  inovasi untuk 

mengembangkan usaha 

5. Menilai efektivitas supportive 

communication 
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BAB III 
                                                                                                              

Menumbuhkan Motivasi 

Usaha Dalam Diri Ibu Rumah 

Tangga 
  

Setiap orang punya potensi dan 

kemampuan. Potensi dan kemampuan itu harus 

kita gali dan kita kembangkan. Kita tidak mungkin 

tahu potensi kita alau kita tidak pernah 

mencobanya. Oleh 

karena itu, untuk 

mengetahui portensi diri 

kita, kita harus 

menggalinya dengan 

berani mencoba berbagai kesempatan yang ada. 

Kita lahir tidak akan langsung bisa, tetapi melalui 

belajar dan mencoba, lama-lama jadi bisa. Apa 

yang tadinya kita anggap tidak mungkin bisa, 

setelah kita berani mencobanya, boleh jadi kita 
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tercengang: ternyata kita mampu dan hebat dari 

yang kita bayangkan.  

Secara sederhana, terdapat dua faktor yang 

menyebabkan orang bergerak atau bertindak. 

Pertama, orang bergerak karena ingin 

menghindari sesuatu yang menakutkan atau tak 

menyenangkan. Kedua, orang bertindak karena 

ingin mencapai sesuatu yang menyenangkan atau 

diinginkannya.  

 

Pengertian Motivasi 

Daya gerak sering kita sebut sebagai 

motivasi, Kata “motif” diartikan sebagai daya 

upaya yang mendorong seseorang melakukan 

sesuatu.  Motif dapat dikatakan sebagai daya 

penggerak dari dalam dan di dalam subjek  untuk 

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi 

mencapai suatu tujuan. 

Menurut Mc. Donald dalam Sardiman ( 

2007: 73), motivasi adalah perubahan energy 

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

tanggapan terhadap adanya tujuan.   

Dari pengertian yang dikemukakan Mc. 

Donald tersebut mengandung tiga elemen penting 

yaitu: 

1. Motivasi itu mengawali terjadinya perubahan 

energy pada diri setiap individu manusia.  

Perkembangan motivasi akan membawa 

beberapa perubahan energy di dalam system 

“neurophysiological” yang ada pada organism 

manusia.  Karena menyangkut perubahan 

energy manusia, penampakkannya akan 

menyangkut kegiatan fisik manusia. 

2. Motivasi ditandai dengan munculnya 

rasa/feeling, afeksi seseorang. Dalam hal ini 

motivasi relevan dengan persolan-persoalan 

kejiawaan, afeksi dan emosi yang dapat 

menentukan tingkah laku manusia. 

3. Motivasi akan dirangsang karena adanya 

tujuan. Jadi motivasi dalam hal ini 

sebenarnya merupakan respons dari suatu 
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aksi, yakni tujuan.  Motivasi memang muncul 

dari dalam diri manusia, tetapi 

kemunculannya karena terangsang atau 

terdorong oleh adanya unsur lain, dalam hal 

ini adalah tujuan. Tujuan ini akan 

menyangkut soal kebutuhan. 

 

Macam-macam Motivasi 

Berbicara tentang 

macam atau jenis motivasi 

ini dapat dilihat dari 

berbagai sudut pandang. 

Dengan demikian, 

motivasi atau motif-motif 

yang aktif itu sangat bervariasi, Sardiman dalam 

bukunya Interaksi dan Motivasi dalam belajar 

mengajar menjelaskan macam-macam motivasi 

sebagai berikut : 

1. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya. 

a. Motif-motif bawaan. 
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Yang di maksud dengan motif bawaan 

adalah motif yang dibawa sejak lahir, jadi 

motivasi itu ada tanpa dipelajari. Sebagai 

contoh misalnya: dorongan unttuk makan, 

dorongan untuk minum, dorongan untuk 

bekerja, untuk beristirahat, dorongan 

seksual.  Motif-motif ini seringkali di sebut 

motif-motif yang disyaratkan sebagai 

biologis. Relevan dengan ini, maka Arden 

N. Frandsen memberi istilah jenis motif 

physiological drives. 

b. Motif-motif yang dipelajari. 

Maksudnya motif-motif yang timbul 

karena dipelajari. Sebagai contoh: 

dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu 

pengetahuan, dorongan untuk mengejar 

sesuatu di dalam masyarakat. Motif-motif 

ini seringkali disebut dengan motif-motif 

yang diisyaratkan secara social. Sebab 

manusia hidup dalam lingkungan social 

dengan sesama manusia yang lain. 
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Sehingga motivasi itu terbentuk. Frandsen 

mengistilahkan dengan affiliative needs. 

Sebab justru dengan kemampuan 

berhubungan, kerja sama di dalam 

masyarakat tercapailah suatu kepuasan 

diri. Sehingga manusia perlu 

mengembangkan sifat-sifat ‘ramah, 

kooperatif, membina hubungan baik 

dengan sesama, apalagi orang tua dan 

guru. Dalam kegiatan belajar-mengajar, 

hal ini dapat membantu dalam usaha 

mencapai prestasi. 

Di samping itu frendsen, masih 

menambahkan jenis-jenis motif berikut ini: 

a. Cognitive motives 

Motif ini menunjuk pada gejala intrinsic, 

yakni menyangkut kepuasan individual. 

Kepuasan individual yang berada di dalam 

diri manusia dan biasanya berwujud proses 

dan produk mental. Jenis motif seperti ini 

adalah sangat primer dalam kegiatan belajar 
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di sekolah, terutama yang berkaitan dengan 

pengembangan intelektual. 

b. Self-expression 

Penampilan diri adalah sebagaian dari 

perilaku manusia. Yang penting kebutuhan 

individu itu tidak sekedar tahu mengapa 

dan bagaimana sesuatu itu terjadi, tetapi 

juga mampu membuat suatu kejadian. 

Untuk ini memang diperlukan kreativitas, 

penuh imajinasi. Jadi dalam hal ini 

seseorang memiliki keinginanan untuk 

aktualisasi diri. 

c. Self-enhancement  

Melalui aktualisasi diri dan pengembangan 

kompetensi akan meningkatkan kemajuan 

diri seseorang. Ketinggian dan kemajuan 

diri ini menjadi salah satu keinginan bagi 

setiap individu. Dalam belajar dapat 

diciptakan suasana kompetensi yang sehat 

bagi anak didik untuk mencapai suatu 

prestasi.  
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2. Jenis motivasi menurut pembagian dari 

woodworth dan marquis 

a. Motif atau kebutuhan organis, meliputi 

misalnya: kebutuhan untuk 

minum,makan,bernapas,seksual,berbuat 

dan kebutuhan untuk beristirahat. Ini 

sesuai dengan jenis physiological drives 

dari Frandsen seperti telah disinggung di 

depan.  

b. Motif-motif darurat. Yang termasuk dalam 

jenis motif ini antara lain: dorongan untuk 

menyelamatkan diri, dorongan untuk 

membalas, untuk berusaha, untuk 

memburu. Jelasnya motivasi jenis ini 

timbul karena rangsangan dari luar. 

c. Motif-motif objektif. Dalam hal ini 

menyangkut kebutuhan untuk melakukan 

eksplorasi, melakukan manipulasi, untuk 

menaruh minat. Motif-motif ini muncul 

karena dorongan untuk dapat menghadapi 

dunia luar secara efektif.  



 

36 
 

3. Motivasi jasmani dan rohani  

Ada beberapa ahli yang menggolongkan 

jenis motivasi itu menjadi dua jenis yakni 

motivasi jasmani seperti misalnya: refleks, 

insting otomatis, nafsu. Sedangkan yang 

termasuk motivasi rohani adalah kemauan.  

Soal kemauan itu pada setiap diri 

manusia terbentuk melalui empat momen. 

a. Momen timbulnya alasan.  

Sebagai contoh seorang pemuda yang sedang 

giat berlatih olah raga untuk menghadapi 

suatu porseni di sekolahnya, tetapi tiba-tiba 

disuruh ibunya untuk mengantarkan seorang 

tamu membeli tiket karena tamu itu mau 

kembali ke Jakarta. Si pemuda itu kemudian 

mengantarkan tamu tersebut. Dalam hal ini si 

pemuda tadi timbul alasan baru untuk 

melakukan sesuatu kegiatan (kegiatan 

mengantar). Alasan baru itu bisa karena 

untuk tidak mengecewakan ibunya. 
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b. Momen pilih.  

Momen pilih, maksudnya 

dalam keadaan pada 

waktu ada alternatif-

alternatif yang 

mengakibatkan persaingan diantara 

alternatif atau alasan-alasan itu. Kemudian 

seseorang menimbang-nimbang dari 

berbagai alternatif untuk kemudian 

menentukan pilihan alternative yang akan 

dikerjakan. 

c. Momen keputusan.  

Dalam persaingan antara berbagi alasan, 

sudah barang tentu akan berakhir dengan 

dipilihnya satu alternatif. Satu alternatif yang 

dipilih inilah yang menjadi putusan untuk 

dikerjakan. 

d. Momen terbentuknya kemauan. 

Kalau seseorang sudah menetapkan satu 

putusan untuk dikerjakan, timbullah 
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dorongan pada diri seseorang untuk 

bertindak, melaksanakan keputusan itu. 

 

4. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik 

a. Motivasi intrinsic 

Yang dimaksud dengan motivasi intrinsic 

adalah motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari 

luar,karena dalam diri setiap individu sudah 

ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 

Sebagai contoh 

seseorang yang 

melakukan usaha 

karena hobi, tidak 

usah ada yang menyuruh atau 

mendorongnya, ia akan melakukan kegiatan 

usahanya dengan sepenuh hati. kalau dilihat 

dari segi tujuan kegiatan yang dilakukannya 

(misalnya kegiatan usaha), maka yang 

dimaksud dengan motivasi intrinsic adalah 
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ingin mencapai tujuan yang terkandung di 

dalam perbuatan usaha itu sendiri. 

b. Motivasi ekstrinsik 

Adalah motif-motif yang aktif dan 

berfungsinya karena adanya perangsang dari 

luar. Sebagai contoh seseorang belajar 

karena besok akan ujian dengan harapan 

mendapatkan nilai baik sehingga akan dipuji 

oleh pacarnya atau ingin dapat hadiah.  jadi 

kalau dilihat dari segi tujuan, kegiatan yang 

dilakukannya tidak 

secara langsung 

bergayut dengan 

esensi apa yang 

dilakukannya. 

Perlu ditegaskan bahwa motivasi ekstrinsik 

dalam kegiatan usaha merupakan hal yang 

penting, sebab kemungkinan besar keadaan 

ibu rumah tangga pengusaha  itu dinamis, 

berubah-ubah, dan juga mungkin komponen-

komponen dalam proses usaha ada yang 
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kurang menarik bagi yang bersangkutan 

sehingga diperlukan motivasi ekstrinsik. 

Dalam buku ini akan dibahas bagaimana 

motivasi internal dan eksternal yang dapat  

mendorong para ibu rumah tangga industri 

rumahan ini membangun usahanya.  

 

Motivasi internal 

 Menjalankan peran domestik 

Dorongan melakukan usaha dengan 

membangun industri rumahan pada ibu rumah-

tangga dapat dilakukan dalam  beragam cara. 

Motivasi internal adalah motivasi yang muncul 

dari dalam diri. Motivasi ini menjadi penggerak 

utama ketika seseorang melakukan sebuah 

kegiatan.  

Ditengah keterbatasan waktu dan peran 

sebagai ibu rumah tangga yang tidak bisa 

diabaikan, dorongan atau motivasi yang sangat 

kuat dibutuhkan untuk merintis usaha industri 

rumahan.  Biasanya motivasi muncul karena 
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kondisi keluarga. Misalnya Ibu yang bekerja 

dimana harus berangkat setiap hari bahkan dari 

pagi sampai sore dan terkadang sampai malam. 

Tangisan anak-anak 

yang setiap hari 

ditinggal bisa membuat 

seorang ibu tidak tahan 

lagi dan mungkin akan 

memilih keluar dari 

pekerjaannya. 

Seorang ibu yang memilih keluar dari 

pekerjaannya dan fokus untuk mengurus 

keluarga di rumah akhirnya perlu mencari 

aktivitas yang dapat dijalani sambil bisa 

mengurus anaknya karena sudah terbiasa 

dengan kesibukan, untuk mengganti kesibukan 

tersebut, ia perlu mencari aktivitas lain dan 

membuka usaha di rumah dapat menjadi 

pilihan.  

Dorongan untuk dapat mengurus 

keluarga dapat menjadi motivasi yang sangat 
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kuat untuk memiliki usaha sendiri di rumah. 

Apalagi bila anak-anak masih kecil dan masih 

membutuhkan pengawasan langsung dari 

ibunya.  Motivasi ini seharusnya juga diperkuat 

dengan dukungan suami atau anggota keluarga 

lain dalam menjalankan usaha di rumah.  

 

 Aktualisasi diri 

Setiap manusia membutuhkan 

aktualisasi diri, tak terkecuali ibu rumah tangga. 

Seringkali peran ibu rumah tangga dianggap 

sepele, tidak dihargai.  Padahal pekerjaan 

mengurus rumah tangga bukanlah pekerjaan 

yang sederhana, bahkan bisa dikatakan 

pekerjaan yang berat, 

membutuhkan energi yang 

besar untuk mengurus 

rumah tangga, dan jam 

kerjanya pun bisa tidak 

menentu. 
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Berbeda dengan ibu yang bekerja di 

kantor, mereka lebih dapat mengaktualisasikan 

dirinya lewat pekerjaannya.  Apalagi bila 

memiliki jabatan yang tinggi, ia akan mendapat 

penghargaan dari para bawahannya.  

Masyarakat pun lebih memandang karena ia 

bekerja. 

Ibu rumah tangga dapat memenuhi 

kebutuhan akan aktualisasi diri dengan 

membuka usaha di rumah.  Dengan memiliki 

penghasilan sendiri ia akan lebih dihargai oleh 

keluarga dan masyarakat, apalagi apabila 

usahanya dapat berkembang, memiliki pegawai 

yang banyak dan menghasilkan keuntungan 

yang banyak.  Kebutuhan akan aktualisasi diri 

dapat menjadi motivasi yang mendorong 

seorang ibu rumah tangga membuka usaha 

sendiri di rumah.   
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 Motivasi diri melalui didikan 

orangtua ketika kecil 

Lahir dari keluarga pengusaha  biasanya 

membuat seseorang menjadi terbiasa dengan 

dunia usaha.  Dalam kehidupannya sedari kecil 

melihat hiruk pikuk usaha yang dilakukan 

orangtuanya membuat dunia usaha menjadi 

tidak asing. 

Biasanya orangtua yang menjadi 

pengusaha sadar ataupun tidak sadar juga 

menyelipkan ilmu 

bisnis dalam 

pendidikan anaknya. 

Bahkan biasanya 

mereka juga melibatkan 

anak-anaknya dalam menjalankan usahanya 

sehingga anak belajar langsung bagaimana 

menjalankan usaha. 

Anak yang dilahirkan dari orangtua yang 

memiliki usaha sendiri di kemudian hari ketika 

ia tumbuh dewasa dan berkeluarga, cenderung 
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akan mengikuti jejak orang tuanya melakukan 

hal yang sama dengan orang tuanya yaitu 

menjalalankan usaha sendiri. Biasanya 

pengalaman dan didikan orang tua dapat 

menjadi motivasi seseorang untuk juga 

menjalankan usaha. Dan ini dapat menjadi 

motivasi yang sangat besar. 

 

 Motivasi dalam meraih masa depan 

yang baik 

Keinginan yang kuat untuk membuktikan 

kepada orang lain bahwa kita bisa berhasil 

dapat menjadi motivasi yang tumbuh dari 

dalam diri.  Terlebih lagi bila kita ingin 

membuktikannya kepada orang tua.  Tak jarang 

orang tua menganggap bekerja dikantor lebih 

menjanjikan masa depan, dan mengharapkan 

anaknya bekerja kantoran. 

Tak masalah bila kondisi anak ini belum 

berkeluarga, ia memiliki keleluasaan untuk 

beraktivitas di luar. Tetapi lain soal bila 
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dikemudian hari anak ini sudah berkeluarga, 

kembali ke kondisi keluarga yang 

membutuhkan perhatian penuh dari seorang 

ibu sehingga membuat seorang ibu rumah 

tangga tidak bisa leluasa  beraktivitas di luar 

rumah.  

Sementara ia perlu juga membuktikan 

kepada orang lain  terutama kedua orangtuanya 

bahwa ia juga bisa meraih masa depan yang 

baik. Bekerja di kantor bukanlah satu-satunya 

cara untuk meraih sukses, menjalankan usaha di 

rumah juga dapat menjadi pilihan menuju 

kesuksesan, karena membuka usaha berarti 

juga  membuka peluang untuk sukses. Jadikan 

keinginan untuk membuktikan kepada orang 

lain bahwa kita bisa sukses dan meraih masa 

depan yang gemilang sebagai motivasi yang 

kuat untuk menjalankan usaha rumahan dengan 

baik.  
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 Culture keluarga sejak kecil 

Jiwa kewirausahaan tidaklah bisa 

diturunkan, artinya tidak bersifat turun-

temurun.  Akan tetapi apabila sebuah keluarga 

yang kedua orang tuanya menjalankan usaha , 

kemudian anak yang paling besar juga 

menjalankan usaha, anak kedua juga membuka 

usaha sendiri , paman 

dan bibinya juga 

punya usaha sendiri, 

maka otomatis 

menjalankan usaha 

menjadi culture dalam 

keluarga.  Karena dalam keseharian mereka 

pastilah banyak obrolan-obrolan seputar dunia 

usaha yang mereka jalankan masing masing 

sehingga tanpa terasa menjadi pengusaha sudah 

menginternalisasi dalam keluarga, sehingga 

tidak akan terlintas dalam diri seseorang untuk 

menjalankan profesi lain selain membuka usaha 

sendiri.  Kultur dalam keluar dapat menajdi 
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motivasi yang sangat kuat yang mendorong 

seseorang menjalankan usaha. 

 

 Punya andil untuk keluarga 

Dalam sebuah keluarga peran ayah 

dianggap lebih besar dalam keluarga karena 

tanggungjawabnya mencari nafkah untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga , sehingga ayah 

lebih mempunyai andil dalam setiap keputusan 

yang diambil dalam keluarga tersebut.  Berbeda 

dengan seorang ibu 

yang berperan 

sebagai ibu rumah 

tangga, mengurus 

anak, suami dan 

rumah tangganya.  Ia 

kurang memiliki andil 

terhadap setiap 

keputusan penting dalam keluarga, semuanya 

yang menentukan adalah ayah sang kepala 

rumah tangga.   
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Ketika seorang ibu dapat membantu 

ayah dalam memenuhi kebutuhan keluarga, 

baik itu dengan bekerja di kantor ataupun 

dengan menjalankan usaha sendiri, suara ibu 

juga menjadi lebih didengar dalam keluarga.  

Ketika ibu memiliki penghasilan sendiri dan 

penghasilan itu digunakan untuk membantu 

ekonomi keluarga ibu menjadi memiliki andil 

juga dalam keluarga, misalnya dalam 

pengambilan keputusan dll. 

Untuk memiliki andil dalam keluarga 

dapat dijadikan dorongan atau motivasi dalam 

menjalankan usaha di rumah, agar ibu rumah 

tangga memiliki penghasilan sendiri terlebih 

bila dapat membantu ekonomi keluarga maka 

otomatis juga akan lebih berperan dan memiliki 

andil dalam setiap keputusan yang diambil 

untuk keluarganya. 
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 Hobi sebagai motivasi internal 

Biasanya setiap orang memiliki hobi, 

hobi merupakan sesuatu yang menyenangkan 

untuk dikerjakan, ada kepuasan tersendiri bila 

seseorang menjalankan hobinya.  Bagi ibu-ibu 

biasanya hobi berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari, seperti membuat aneka macam kue,  

membuat makanan , membuat pakaian, 

aksesories, hobi merias dan lain-lain. 

Selain untuk kesenangan sebenarnya 

hobi bisa dijadikan peluang usaha.  Misalnya 

seorang ibu yang hobinya membuat kue, ia bisa 

membuka usaha 

aneka macam 

pastry dirumah. 

Dan karena ia 

senang membuat 

kue, maka ketika ia 

menjalankan 

usahanya pastilah dengan perasaan senang. Ia 

akan membuat kue dengan sepenuh hati, 



 

51 
 

berusaha membuat kue seenak mungkin 

sehingga disukai oleh pembelinya, disamping 

itu ia juga akan berusaha memperkaya 

pengetahuan dan mengasah keterampilannya  

dalam membuat kue dengan cara belajar, baik 

otodidak maupun melalui kursus-kursus.   

Ketika kue yang dibuatnya laku dan 

disukai oleh konsumen tentulah ada kepuasan 

tersendiri yang dapat menjadi dorongan bagi 

dia untuk membuat kue lebih baik lagi, apalagi 

bila dari membuat kue ini dapat mendatangkan 

penghasilan, maka akan lebih termotivasi lagi 

dalam menjalankan usaha kuenya. 

 

Motivasi eksternal 

Motivasi eksternal muncul dari luar 

diri. Motivasi eksternal ini sangat dipengaruhi 

oleh lingkungan dimana para pengusaha ini 

secara keseharian berada, berkegiatan dan 

menjalankan berbagai aktivitasnya.  

Memelihara motivasi untuk menjalankan 
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usaha harus terus dilakukan. Bekerja sebagai 

pengusaha memang tidak mudah. Kerja keras, 

tahan banting, ketekunan dan kepintaran 

harus dimiliki. Motivasi dari dalam diri harus 

cukup kuat. Namun dorongan dari luar juga 

sangat diperlukan untuk membuat motivasi 

selalu bertahan.  

 

 Motivasi lewat dukungan keluarga  

Dukungan yang kuat dari keluarga dapat 

memotivasi ibu rumah tangga dalam 

menjalankan usaha. Dukungan ini bisa berasal 

dari anak, orangtua atau keluarga lainnya.  Tetapi 

dukungan dari suami adalah yang utama dan 

dapat sangat mendorong usaha yang dilakukan 

oleh ibu rumah tangga. Dorongan yang diberikan 

suami tidak hanya sekedar semangat, tetapi perlu  

juga suami terjun langsung membantu 

berjalannya usaha ini. Misalnya setiap sore 

sepulang kerja, Suami membantu membeli bahan 

baku pembuatan kue-kue. Hal ini dapat  
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menguatkan semangat Ibu rumah tangga dalam 

menjalankan usahanya. 

Ketika melihat suami mendukung penuh 

terhadap usaha sang istri, tentu saja akan 

menumbuhkan semangat yang luar biasa 

meskipun sedang menghadapi kendala ketika 

menjalankan 

usaha, dukungan 

suami itu dapat 

menjadi energi 

yang luar basa 

untuk sang istri 

dalam 

menghadapi kendala dalam usaha. 

Tidak hanya suami, anak-anak pun dapat 

memberikan motivasi lewat dukungan yang 

diberikan. Dukungan yang diberikan anak-anak 

misalanya dengan berusaha menjadi anak yang 

mandiri sehingga mengurangi beban ibu untuk 

mengurus rumah, atau bahkan bantuan kecil 

seperti membantu ketika mengemas produk, atau 
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membantu menjaga toko, mengantar pesanan, 

bahkan ketika hanya sekedar menemani pun itu 

dapat menjadi motivasi untuk seorang ibu untuk 

terus bekerja keras memajukan usahanya.  

Selain suami, anak-anak dan keluarga 

lainnya, dukungan dari pihak luar seperti  teman-

teman dan relasi yang dimiliki semasa bekerja 

atau teman masa sekolah juga dapat menjadi 

motivasi. Mereka dapat memberi semangat dan 

bahkan memberi order untuk berbagai acara baik 

yang berkaitan dengan kantor maupun dengan 

pribadi.  

   

 Memiliki karir dan status di 

masyarakat 

Memiliki karir kerja bagi seseorang 

menjadi prestise tersendiri. Menjadi pengusaha 

adalah karir tersendiri. Dan ini bisa menjadi 

kebanggaan bagi diri sendiri maupun keluarga.  

Apalagi bila usahanya terus maju, karirnya 

sebagai pengusaha tentu akan membuat ia 
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semakin dipandang di masyarakat. Statusnya 

sebagai ibu rumah tangga pengusaha akan 

dipandang di masyarakat.   Lebih dihormati 

sehingga tidak hanya dia, keluarganyapun ikut 

dihormati. 

 

 Tempat bergantung orang lain 

Ketika usaha mulai berkembang dan 

mulai menghasilkan keuntungan yang lumayan, 

usaha yang dijalankan dapat membantu 

perekonomian keluarga. Usaha ini bisa jadi 

dapat menjadi tempat bergantung bagi keluarga 

terutama dalam hal 

ekonomi. Dengan 

keuntungan yang 

besar ibu dapat 

membantu suami 

menyekolahkan 

anak-anaknya di tempat yang lebih baik, bahkan 

bisa juga membantu saudara-saudara yang lain. 
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Di samping itu ibu rumah tangga 

pengusaha  juga dapat membuka lapangan 

pekerjaan untuk orang lain, karena usaha yang 

sudah maju pasti membutuhkan pegawai.  

Tinggal bagaimana memperlakukan pegawai 

dengan baik, selain memberi gaji yang cukup, 

karyawan juga diberi fasilitas-fasilitas lain, 

misalnya diperbolehkan tinggal di rumah 

produksi dll. Selain motivasi fisik, menghargai 

pegawai juga selalu dilakukan agar mereka 

betah dalam bekerja.  Selain itu ibu rumah 

tangga pengusaha  juga dapat memberdayakan 

beberapa ibu rumah tangga yang tinggal di 

komplek seperumahan. Mereka diberi 

keleuasaan waktu bekerja dengan mengurus 

keluarganya. Namun bekerja tetap efektif 

dengan sistem target hasil. Sehingga dapat pula 

membantu ekonomi masyarakat sekitar. 

Tidak hanya itu konsumen dan 

pelanggan pun bisa jadi tergantung kepada 

usaha yang dijalankan oleh ibu rumah tangga 
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tersebut. Pelanggan yang sudah terbiasa 

memesan kue untuk berbagai acara baik untuk 

kebutuhan pribadi maupun instansi kantor akan 

kerepotan kalau harus pindah ke toko lain. 

Bahkan untuk tukang ojek langganan yang 

mengantar kue pesanan juga sangat tergantung 

pada job ini karena bisa memberikan 

pemasukan rutin setiap harinya. 

Melihat semangat pegawai dan suplier 

termasuk orang-orang yang terkait dengan 

bisnis ini secara langsung membuat pengusaha 

harus terus melanjutkan bisnisnya. Kondisi 

inilah yang membangun motivasi yang kuat 

pada diri pengusaha  untuk terus melanjutkan 

dan mengembangkan usahanya. Motivasi 

eksternal ini membuat seorang pengusaha 

termotivasi untuk  terus memiliki hubungan 

baik dengan pelanggan, supplier maupun 

pegawai. Relasi dapat dibangun dengan tetap 

berjalannya usaha ini.  
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 Kebebasan mengatur waktu  

Motivasi utama membangun usaha 

adalah kebebasan dalam mengatur waktu. 

Ketidakmampuan mendampingi anak karena 

harus terikat jam kantor menjadi faktor utama 

motivasi dalam 

membuat usaha. 

Membangun usaha 

walaupun 

membutuhkan 

waktu yang cukup 

panjang tetapi 

membebaskan pengusaha dalam mengatur 

waktu sehinga tetap bisa mendampingi anak-

anak terutama ketika sedang membutuhkan 

kehadiran ibunya.  

Dengan menjalankan usaha sendiri, 

seorang ibu memiliki keleluasaaan dalam 

mengatur waktu.  Pekerjaan dapat dilakukan 

setelah mengurus keluarga atau pun dilakukan 

disela-sela mengurus keluarga. Apalagi apabila 
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sudah memiliki pegawai,  pekerjaan yang berat 

dan membutuhkan waktu lama bisa 

dipercayakan kepada pegawai yang tentu saja 

sebelumnya sudah dilatih terlebih dahulu. 

Pengusaha tinggal melakukan kontrol saja 

terhadap pekerjaan yang dilakukan pegawai, 

dan itu bisa dilakukan disela-sela pekerjaan 

mengurus anak dan keluarga. 

 

  Menjadi bos 

Pada dasarnya setiap orang tidak suka 

di perintah, sebaliknya setiap orang pada 

dasarnya senang memerintah, senang menjadi 

bos. Menjadi bos bisa bebas memerintah 

pegawainya untuk melakukan sesuatu 

meskipun masih dalam konteks pekerjaan. 

Keinginan menjadi bos bisa menjadi motivasi 

yang kuat untuk menjalankan usaha. 

Meskipun menjadi bos memikul 

tanggung jawab yang besar, ia tidak hanya asal 

perintah saja, tetapi juga harus mengatur 
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pegawainya, memotivasi karyawannya.  Cara 

memotivasi karyawan bisa dilakukan dengan 

banyak hal. Misalnya ketika karyawan 

mengalami kendala dalam bekerja. Cara 

berkomunikasinya harus jelas dan mendorong 

mereka untuk menyelesaikan masalah dengan 

tenang. Sebagai contoh ketika karyawan 

kesulitan dalam mengoles kue. Kita dapat 

memberikan teknik yang dimilikinya dan 

meminta karyawan untuk mencoba dan belajar 

dan tidak diberi tekanan. Hal ini mendorong 

karyawan untuk mau terus belajar dan 

bertanya. Sehingga 

sering terjadi diskusi-

diskusi kecil antar 

para pegawai 

maupun dengan  

pemilik usaha. 
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 Memperluas pergaulan 

Menjadi seorang pengusaha menuntut 

seorang ibu rumah tangga memperluas 

pergaulannya, karena ia harus memiliki relasi 

yang banyak untuk menunjang kelancaran 

usahanya.  Ia harus memperluas pasar agar 

produknya bisa dipasarkan secara luas,  dan ini 

bisa dilakukan bia ia pandai bergaul. 

Tidak hanya memperluas pasar, 

memperluas pergaulan juga dapat membantu 

ketika usaha mengalami kesulitan, misalnya 

ketika kekurangan bahan baku, akan ada 

banyak relasi yang siap membantu.  Ketika kita 

kehabisan stok produk, relasi bisa membantu. 

Memiliki banyak teman dan relasi menjadi 

motivasi tersendiri dalam menjalankan usaha. 
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Bab IV 

Komunikasi Pemasaran dalam 
Memasarkan  Produk Industri 
Rumahan 
 

Pemasaran memerlukan lebih dari sekedar 

mengembangkan produk yang baik, menetapkan 

harga yang menarik, dan membuatnya dapat 

terjangkau.  Perusahaan-perusahaan juga harus 

berkomunikasi dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dan masyarakat umum.      

Komunikasi pemasaran menurut Kotler & 

Keller adalah sarana yang 

digunakan perusahaan 

dalam upaya untuk 

menginformasikan, 

membujuk, dan 

mengingatkan  konsumen – langsung atau tidak 

langsung- tentang produk dan merek yang mereka 

jual.  Dalam pengertian tertentu, komunikasi 

pemasaran menggambarkan “suara” merek dan 
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merupakan sarana yang dapat digunakannya 

untuk membangun dialog dan membangun 

hubungan dengan konsumen (2008 : 204). 

Komunikasi pemasaran merupakan 

gabungan dari komunikasi dan pemasaran. 

Komunikasi berperan untuk memfasilitasi 

hubungan pemasar dengan konsumen, baik ketika 

memperkenalkan produk maupun ketika produk 

tersebut telah sukses di pasaran. Menurut Shimp 

(2000:4), “komunikasi pemasaran 

merepresentasikan gabungan semua unsur dalam 

bauran pemasaran merek, yang memfasilitasi 

terjadinya pertukaran dengan menciptakan suatu 

arti yang disebarluaskan kepada pelanggan atau 

kliennya.” 

Untuk mengembangkan komunikasi 

pemasaran yang efektif, menurut Hermawan 

(2012 ; 630 ) ada delapan langkah  yang dapat 

dilakukan yaitu : 
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 Mengidentifikasi khalayak yang dituju 

Khalayak dapat diartikan sebagai calon 

pembeli produk perusahaan, pemakai saat ini, 

penentu keputusan, atau pihak yang 

memengaruhi.  Khalayak itu dapat terdiri dari 

individu, kelompok, masyarakat tertentu atau 

masyarakat umum. 

 Menentukan tujuan komunikasi tersebut 

Setelah pasar sasaran dan 

karakteristiknya diidentifikasi, komunikator 

pemasaran harus merumuskan tanggapan yang 

diharapkan dari khalayak.  Tanggapan terakhir 

yang diharapkan dari khalyak adalah 

pembelian, kepuasan yang tinggi dan cerita dari 

mulut ke mulut yang baik. 

 Merancang Pesan 

Setelah menentukan tanggapan yang 

diinginkan dari khalayak, komunikator 

selanjutnya mengembangkan pesan yang efektif.  

Idealnya pesan ituharus menarik perhatian 

(attention), mempertahankan ketertarikan 
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(interest), membangkitkan keinginan (desire), 

dan menggerakkan tindakan  (action). 

 Memilih Saluran Komunikasi 

Saluran komunikasi terdiri dari 2 jenis 

yaitu saluran komunikasi personal, mencakup 

dua orang atau lebih yang berkomunikasi secara 

langsung satu sama lain, dan saluran 

komunikasi nonpersonal yaitu menyampaikan 

pesan tanpa melakukan kontak atau interaksi 

pribadi, tetapi dilakukan melalui media, 

atmosfer dan acara. 

 Menentukan Total Anggaran Promosi 

Menentukan anggaran promosi dapat 

dilakukan dengan 4 metode yaitu : 

- Metode sesuai kemampuan 

- Metode persentasse penjualan 

- Metode keseimbangan persaingan 

- Metode tujuan dan tugas 

 Membuat Keputusan atas Bauran Promosi 

Perusahaan harus mendistribusikan total 

anggaran promosi untuk lima alat promosi. Alat 
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promosi digunakan untuk mengkomunikasikan 

suatu produk atau suatu merek agar produk 

terlihat lebih menarik dan lebih tertanam di 

benak konsumen. Kotler & Keller  (2008 : 204) 

mengungkapkan secara singkat tentang bentuk 

komunikasi pemasaran yang mereka sebut 

bauran Komunikasi Pemasaran yang terdiri dari 

enam cara komunikasi utama :  

1. Iklan – setiap bentuk presentasi yang bukan 

dilakukan orang dan berupa promosi 

gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor 

yang telah ditentukan. 

2. Promosi penjualan (sales promotion)- 

berbagai jenis insentif jangka panjang untuk 

mendorong orang mencoba atau membeli 

produk atau jasa 

3. Acara khusus dan pengalaman – 

perusahaan mensponsori kegiatan dan 

program-program yang dirancang untuk 

menciptakan interaksi setiap hari atau 

interaksi yang berkaitan dengan merek. 
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4. Hubungan masyarakat dan pemberitaan – 

berbagai program yang dirancang untuk 

mempromosikan atau melindungi citra 

perusahaan atau masing-masing 

produknya. 

5. Pemasaran langsung – penggunaan surat, 

telepon, faksimili, e-mail atau internet 

untuk berkomunikasi langsung atau 

meminta tanggapan atau berdialog dengan 

pelangga tertentu dan calon pelanggan. 

6. Penjualan pribadi (Personal Selling) – 

interaksi tatap muka dengan satu atau 

beberapa calon pembeli dengan maksud 

untuk melakukan presentasi, menjawab 

pertanyaan dan memperoleh pemesanan. 

 

Cara memasarkan produk Industri 

Rumahan 

Pemasaran yang dilakukan pengusaha 

industri rumahan banyak dilakukan dengan 

personal selling. Penjualan perorangan (personal 
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selling) adalah bentuk komunikasi antar individu 

di mana tenaga penjual/wiraniaga 

menginformasikan, meniddik, dan melakukan 

persuasi kepada calon pembeli untuk membeli 

produk atau jasa perusahaan (Shimp 2000:5). 

Kegiatan personal selling ini dilakukan dengan cara 

bertatap muka langsung antara penjual dan 

pembeli, di mana penjual dapat melihat langsung 

reaksi pembeli dan sebaliknya. 

Penjualan perseorangan ini merupakan alat 

promosi yang berbeda dari alat promosi yang lain. 

Dalam penjualan perseorangan ini komunikasi 

yang dilakukan tidak terpaku pada satu hal saja. 

Seperti yang dikatakan dalam Rangkuti (2009:26) 

bahwa “komunikasi yang dilakukan dalam 

penjualan perorangan dilakukan orang secara 

individu, sehingga dapat lebih fleksibel 

dibandingkan alat promosi lainnya.” Hal tersebut 

dikarenakan penjual bertemu langsung dengan 

calon pembeli potensial, sehingga dapat 

mengetahui keinginan, motif dan perilaku 
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konsumen. Selain itu penjual  dapat melihat reaksi 

konsumen terhadap produk yang ditawarkan 

Tujuan komunikasi yang dibangun ibu-ibu 

pengusaha industri rumahan dalam melakukan 

penjualan ini adalah untuk meyakinkan pembeli 

dan calon pembeli. Hal ini seringkali terlihat dalam 

pertemuan antarpribadi, di mana seseorang yang 

berusaha untuk mengubah sikap dan perilaku 

orang lain. Ibu-ibu ini  berusaha untuk mengajak 

orang lain mencoba dan mengenal produk nya 

dengan cara meyakinkan orang tersebut bahwa 

produknya bagus. Ini adalah inti dari komunikasi 

pemasaran yang dilakukan. Berbagai cara dapat 

dilakukan oleh ibu-ibu dalam memasarkan 

produknya. Cara dan tujuannya tentu berbeda.  

 

 Memberi service 100% untuk 

pelanggan 

Pelayanan terhadap konsumen dan 

pelanggan sangat penting diperhatikan, 

pelayanan yang baik dapat menumbuhkan 
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kepuasan dalam diri konsumen, apabila 

konsumen merasa puas atas pelayanan yang 

diberikan tentu ia akan kembali lagi, bahakan 

mungkin ia akan menceritakan kepuasannya 

kepada kerabat atau temannya, sehingga teman 

dan kerabat tersebut mungkin terpengaruh 

untuk mencoba membeli di tempat yang sama. 

Demikian terus dampak pelayanan yang baik 

akan semakin meluas. 

Seorang pengusaha harus  mempunyai 

pinsip pelanggan adalah segala-galanya. Moto 

ini harus diterapkan dengan mememuhi apa 

yang diinginkan oleh pelanggan. Sebagai contoh, 

bila seorang pelanggan menginginkan satu jenis 

makanan kecil tambahan yang tidak diproduksi 

oleh kita, untuk memberikan service excellent 

pada pelanggan, seorang pengusaha harus  

berusaha mencari makanan yang enak tersebut. 

Terkadang pelanggan hanya ingin datang ke 

satu toko dan semua tersedia. Sebagai 
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pengusaha harus  dengan senang hati 

memenuhi keinginan pelanggan.  

Contoh lain misalnya ada  pelanggan 

yang memesan kue andalan kita. Namun saat itu 

terkendala bahan baku yang langka dan 

kualitasnya kurang bagus. Tapi pelanggan 

memaksa. Bila perlu kita mengerahkan banyak 

orang untuk memenuhi pesanan yang dimaksud 

dan mencari bahan baku yang bagus karena 

agar tidak mengecewakan pelanggan. 

Sebenarnya pelayanan juga dapat 

dimulai dari hal yang sederhana, misalnya 

tersenyum ketika melayani konsumen, atau 

menanggapi keluhan pelanggan dengan baik, 

dan berusaha memberikan yang terbaik kepada 

pelanggan. Memberikan garansi atas produk 

yang dijual juga merupakan bagian dari 

pelayanan. 
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 Mempertahankan relasi lama yang 

sudah dibangun 

Bila kita dahulu bekerja sebagai 

karyawan di sebuah perusahaan dan memiliki 

posisi yang cukup bagus. Tentulah kita memiliki 

relasi yang cukup banyak. Awal membuka 

usaha, relasi yang dulu dibangun ketika menjadi 

karyawan tersebut sebagai modal utama 

pelanggan. Dan relasi tersebut bahkan dapat 

ikut memperluas relasi dengan bercerita kepada 

teman- temannya. 

Atau bila sebelumnya pernah bersekolah, 

atau kursus, tentunya memiliki banyak teman. 

Teman sekolah, teman kursus perlu dijaga 

hubungannya dengan 

baik, misalnya dengan 

menjaga kontak, 

karena mereka juga 

bisa menjadi modal 

kita dalam 

memperluas usaha. 
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Seorang ibu rumah tangga dalam 

menjalankan usahanya harus tetap berorientasi 

pada pelanggan, tujuan utama memasarkan 

produk adalah pada pelanggan yang sudah 

selama ini dimiliki.  Mempertahankan 

pelanggan bisa dilakukan dengan cara  tetap  

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. 

Pelayanan ini membuat pelanggan bertahan dan 

terus menjadi pelanggan. Pelanggan tetap yang 

sudah cukup banyak ini membuat usaha dapat 

bertahan lama. Kehadiran pemilik usaha disaat 

memasarkan produk dengan berkomunikasi 

langsung dengan pelanggan memberi suasana 

yang berbeda dan lebih memberi kepuasan 

kepada pelanggan. 

Selain pelayanan yang baik , komunikasi 

yang terus menerus dilakukan dengan 

pelanggan juga dapat mempertahankan relasi 

dengan pelanggan.  Misalnya memberikan 

informasi mengenai produk baru yang di 

produksi oleh perusahaan dan informasi-
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informasi lain yang berkaitan dengan produk. 

Informasi mengenai lokasi toko yang pindah 

misalnya, atau informasi mengenai pembukaan 

cabang baru dan informasi-informasi lainnya. 

Informasi dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, misalnya melalui komunikasi 

langsung dengan tatap muka maupun dengan 

media telepon misalnya.  Informasi mengenai 

produk dapat disampaikan melalui media cetak 

seperti katalog, brosur, flyer dan lain-lain , dan 

seiring dengan perkembangan teknologi kita 

juga bisa memanfaatkan media sosial untuk 

menyampaikan berbagai  informasi mengenai 

usaha yang dijalankan. 

Menjalin hubungan baik secara personal 

juga dapat dilakukan untuk mempertahankan 

relasi.  Misalnya menjalin komunikasi tidak 

hanya sebatas hal-hal yang berkaitan dengan 

usaha, tapi bisa juga menanyakan tentang 

kesehatan, kondisi keluarga, anak-anaknya.  

Memberi sedikit perhatian misalnya 
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mengucapkan selamat ulang tahun, atau ucapan 

selamat bila anaknya sudah diterima di sekolah 

favorit. 

 

 Mencari relasi baru 

Tujuan komunikasi diantaranya adalah 

untuk berhubungan.  Melalui komunikasi, kita 

dapat menjalin hubungan dengan orang-orang 

yang berada di sekitar kita. Komunikasi 

merupakan sarana untuk membangun serta 

memelihara hubungan sosial. Sebagai seorang 

pengusaha, ada baiknya ikut bergabung dalam 

organisasi wirausahawan di daerahnya. Bahkan 

bila perlu menjadi salah satu pengurusnya.  

Organisasi ini 

dapat memberikan 

banyak manfaat. 

Selain ilmu bisnis 

yang diperoleh 

melalui tukar menukar informasi antar anggota 

yang memiiki jenis usaha yang beragam, 



 

76 
 

manfaat lain adalah terbangunnya relasi baru. 

Misalnya ada anggota yang memiliki usaha lain, 

maka bekerja sama dengan perusahaan 

tersebut, misalnya dalam menyediakan 

konsumsi untuk kegiatan-kegiatan yang 

diadakan oleh perusahaan tersebut. 

Relasi baru dapat juga diperoleh lewat 

lingkungan sekolah anak-anak.  Biasanya 

aktivitas mengantar anak sekolah di pagi hari 

bisa menjadi ajang silaturahim dan saling 

mengenal bagi para orang tua siswa, di situlah 

kesempatan terbuka untuk membukapeluang  

relasi baru, di sekolah juga ada wadah 

persatuan orang tua murid yang bisa dijadikan 

sebagai ajang  memperluas relasi . 

Selain berdampak pada meningkatnya 

omset, relasi baru ini juga membantu mengatasi 

berbagai kendala yang muncul dalam bisnis 

dengan cara bertukar pikiran dan pengalaman. 

Dalam membangun relasi baru ini komunikasi 

yang dibangun menjadi penting. Kemampuan 
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untuk berinteraksi, menjadi pendengar yang 

baik dan harus mau berempati. Ketika orang 

nyaman maka akan lebih mudah untuk menjalin 

relasi.  Melalui komunikasi, ibu rumah tangga 

yang menjalankan usaha rumahan  dapat 

menjalin hubungan dengan orang-orang yang 

berada di sekitar mereka dalam rangka 

mengembangkan usahanya. Menjalin relasi 

sangat penting dalam mengembangkan usaha, 

tanpa relasi usaha tidak dapat berkembang luas. 

 

 Mengidentifikasi konsumen dan calon 

konsumen 

 Mengidentifikasi konsumen dan calon 

konsumen sangat 

penting dilakukan.  Dari 

sinilah pengusaha dapat 

menentukan strategi berbeda untuk konsumen 

yang berbeda, karena setiap konsumen dan calon 

konsumen memiliki karakter yang berbeda 
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sehingga memerlukan pendekatan komunikasi 

yang berbeda pula. 

Di awal mendirikan usaha untuk pelanggan dan 

calon pelanggan tidak memiliki kriteria khusus. 

Namun melalui pengalaman bertahun-tahun 

melayani pelanggan akhirnya setiap jenis usaha 

memiliki kriteria khusus pelanggang dengan 

karakter tertentu yang bisa menjadi pelanggan 

yang potensial dan awet.  

Apabila di identifikasi siapa saja yang bisa 

menjadi konsumen dan calon konsumen, ada 

beberapa golongan, yaitu : 

 

 Pihak perorangan yang potensial  

Pihak perorangan dapat menjadi sangat 

potensial bagi usaha yang dijalankan. Meski 

pihak perseorangan ini membeli dalam jumlah 

yang tidak banyak, tetapi mereka biasanya akan 

sering membeli bila merasa cocok dengan 

produk kita.  Pihak perorangan misalnya para 

tetangga yang ada di lingkungan sekitar, teman-
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teman, orang yang lalu lalang di tempat usaha 

kita. Mereka bisa menjadi konsumen dan calon 

konsumen yang potensial. 

 

 Lembaga / instansi yang potensial   

Lembaga atau instansi merupakan 

pembeli yang potensial, karena biasanya sekali 

membeli mereka akan membeli dalam jumlah 

yang banyak, sehingga dapat mendatangkan 

keuntungan yang banyak. Konsumen atau calon 

konsumen lembaga bisa diperoleh misalnya 

tempat kita bekerja sebelumnya ketika menjadi 

pegawai.  Kantor teman-teman kita, tempat 

bekerrjanya para tetangga kita, atau perusahaan 

atau instansi yang letaknya dekat dengan 

tempat usaha kita. 

 

 Calon konsumen diluar wilayah tempat 

tinggal (media sosial)  

Bila kita menggunakan pemasaran lewat 

media online, kita tidak hanya  bisa mejadikan 
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orang atau perusahaan di sekitar kita untuk 

menjadi konsumen atau calon konsumen.  

Lewat media sosial kita dapat memperluas  

sasaran meliputi luar daerah. 

Hubungan yang dijalin cukup lama 

membuat komunikasi yang terjalin juga cukup 

bagus. Mengedepankan empati terhadap pihak 

pelanggan sangat penting. Namun dengan 

pelanggan yang terlalu menuntut atau bahkan 

tidak memenuhi kewajibannya kadang-kadang 

susah dipertahankan. Kita sebaiknya  lebih  

percaya pada orang-orang yang mau diajak 

kerjasama. Sedangkan yang tidak bisa 

dipertahankan,  anggap saja itu bukan rejekinya 

dan biasanya mereka tidak menjadi pelanggan. 

Dalam menjalankan usahanya, ibu rumah 

tangga harus mampu meyakinkan orang lain, 

dalam hal ini meyakinkan konsumen dan calon 

konsumen bahwa produk yang dihasilkan 

mempunyai kualitas baik dan dibutuhkan oleh  

konsumen dan calon konsumen tersebut.  Selain 
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itu komunikasi yang dilakukan juga harus dapat 

meyakinkan mitra usaha dan calon mitra usaha 

untuk bekerjasama dalam rangka 

mengembangkan usaha. 

 

         Metode Pemasaran 

Beberapa ibu rumah tangga pengusaha  

tidak memiliki konsep khusus tentang metode 

pemasaran. Bahkan ada yang menjalankan bisnis 

dengan sangat konvensional. Namun karena lokasi 

toko yang diambil cukup bagus dan strategis 

sehingga dapat menjadi cara pemasaran yang 

bagus.  Jadi lokasi juga menentukan metode 

pemasaran . apabila lokasi sudah strategis, maka 

pemasaran tidak perlu 

rumit. Cukup dengan 

melayani konsumen 

dengan baik, Inovasi 

dalam pemasaran 
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dilakukan misalnya dengan menyajikan varian 

produk baru sehingga konsumen tidak jenuh 

hanya dengan produk yang sama setiap harinya.  

Pemasaran produk rumahan banyak 

dilakukan dengan cara personal selling .  Penjualan 

perorangan (personal selling) adalah bentuk 

komunikasi antar individu di mana tenaga 

penjual/wiraniaga menginformasikan, mendidik 

dan melakukan persuasi kepada calon pembeli 

untuk membeli produk atau jasa perusahaan 

(Shimp 2000:5). Kegiatan personal selling ini 

dilakukan dengan cara bertatap muka langsung 

antara penjual dan pembeli, di mana penjual dapat 

melihat langsung reaksi pembeli dan sebaliknya. 

Dalam personal selling pengusaha mengerahkan 

kemampuan komunikasi persuasifnya untuk 

membujuk konsumen dan atau calon konsumen 

membeli produknya. 

Metode pemasaran bisa juga dilakukan 

dengan cara berkolaborasi dengan pengusaha lain, 

dengan demikian jangkauan bisnisnya bisa lebih 
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luas. Selain memiliki toko, pemasaran juga bisa 

dilakukan lewat online. Komunikasi pemasarannya 

adalah dengan menggunakan media sosial dengan 

mengembangkan jaringan komunikasi dan 

memnafaatkan pertemanan di media sosial. Atau 

kolaborasi keduanya yaitu offline dan online.  

Pemasaran secara online dilakukan 

misalnya melalui media sosial seperti facebook, 

twitter, instagram dll. Pemasaran secara online 

melalui media sosial memiliki banyak kelebihan, 

diantaranya dapat mengirimkan pesan dengan 

cepat dalam berbagai bentuk, baik teks, suara, 

gambar maupun video. Media sosial dengan segala 

kemudahannya sangat cocok digunakan untuk 

menyampaikan informasi-informasi mengenai 

produk yang dipasarkan.  

Komunikasi yang dilakukan secara online 

harus dimanage dengan baik sehingga konsumen 

tertarik dengan produk dan merasa puas ketika 

membeli produk. Bagi karyawan yang ditugaskan 

sebagai admin harus memiliki kemampuan 
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komunikasi yang baik dan mengesampingkan 

berbagai masalah yang sedang dihadapi.  

Dampak pemasaran melalui instagram 

cukup besar. Banyak yang berminat melihat 

bahkan membeli produk tersebut. Komunikasi 

yang disampaikan melalui instagram harus pas dan 

menarik sehingga membuat orang untuk melihat 

informasinya dan tertarik membeli produk 

tersebut. 

Namun demikian 

pemasaran langsung 

rupanya masih tetap 

menjadi metode 

pemasaran yang utama bagi ibu rumah tangga. 

Pemasaran secara langsung dan bertemu dengan 

konsumen membutuhkan kemampuan komunikasi 

yang efektif terutama ketika melayani dan 

berkomunikasi langsung dengan konsumen, 

menawarkan, menjelaskan produk. Kemampuan 

komunikasi yang cukup bagus perlu juga diajarkan 

pada karyawannya terutama yang ada di bagian 
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toko. Memang tidak mudah mengajarkan pada 

karyawan, namun dorongan berkomunikasi yang 

baik pada karyawan ketika melayani konsumen 

harus sering dilakukan dan tidak cukup hanya 

sekali saja karena karyawan adalah ujung tombak 

yang berhadapan langsung dengan konsumen.  

Bagi sebagian besar pengusaha, 

memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada 

pelanggan, suplier, relasi bisnis maupun calon 

konsumen menjadi sesuatu yang mutlak untuk 

dilaksanakan. Bagian layanan yang penting adalah 

melalui komunikasi yang dilakukan karena akan 

memberi kesan positif bila dilakukan dengan 

efektif.  Lebih jauh lagi akan menumbuhkan 

kepuasan konsumen. 

Dari kepuasan yang diperoleh biasanya 

konsumen akan bercerita kepada teman-temannya 

dan disinilah  kekuatan word of mouth berperan 

dalam mengembangkan usaha, cerita dari teman 

ke teman akan sangat membantu menumbuhkan 

kepercayaan dan mengembangkan usaha. 
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BAB V  

Membangun dan 
Mempertahankan Relasi Untuk 
Mengembangkan Usaha 

 

Menjaga hubungan baik dengan berbagai 

pihak dalam menjalankan perusahaan merupakan 

hal yang sangat penting,   karena pihak-pihak 

tersebut bisa jadi penentu maju mundurnya 

ssebuah usaha yang 

dijalankan.   Seorang 

pimpinan perusahaan 

harus menjalin 

hubungan baik dengan pegawainya, karena 

pegawai merupakan roda perusahaan, pegawailah 

yang membantu perusahaan mengahsilkan sebuah 

produk, dan membantu juga memasarkan produk 

tersebut sampai ke konsumen.  Apabila tidak 

terjalin hubungan yang baik anatara pimpinan 

perusahaan dengan pegawai tentu suasana kerja 

tidak nyaman, kinerja pegawai pun akan menurun. 
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Produsen juga harus menjalin hubungan 

yang baik dengan konsumen, karena konsumen 

yang membeli produk yang dihasilkan perusahaan, 

konsumen tidak puas dengan produk yang 

dibelinya maka konsumen akan beralih ke 

produsen lain, kondisi ini tentu akan membuat 

perusahaan tidak maju bahkan sebaliknya malah 

bangkrut. 

 Pihak-pihak yang berhubungan dengan 

perusahaan biasa disebut stakeholders yaitu 

diantaranya karyawan, pemegang saham, 

konsumen, masyarakat sekitar, distributor, 

suplyer, pemerintah dll.   Sebuah perusahaan harus 

membina hubungan baik dengan para 

stakeholdernya dengan terus menjalin komunikasi 

dengan stakeholders tersebut  agar 

keberlangsungan perusahaan tetap terjaga.  

  

 Relasi dengan Karyawan 

Karyawan merupakan aset dalam 

perusahaan karena karyawan sangat 
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menentukan produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan,  bila karyawan bekerja tidak 

maksimal, maka produk yang dihasilkan pun 

kurang maksimal, akibatnya konsumen kurang 

puas terhadap produk dan tidak maumembeli 

lagi produk tersebut.  Karyawan dalam usaha 

yang dijalankan ibu rumah tangga mungkin 

jumlahnya tidak 

banyak, tetapi halini 

tidak mengurangi 

pentingnya menjalin 

hubungan yang baik 

dengan karyawan. 

Menurunnya kinerja karyawan mungkin 

disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang 

terjalin,  kurangnya  informasi kepada karyawan 

tentang kkebijakan perusahaan yang dapat 

menimbulkan kesalahpahaman dalam diri 

karyawan.  Karyawan jadi malas bekerja, kurang 

teliti, lamban dalam bekerja, kurang efisien 

dalam bekerja dan hal ini dapat menurunkan 
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produktivitas perusahaan yang berdampak 

menurunnya pendapatan perusahaan. 

Untuk menjalin hubungan baik dengan 

karyawan perlu dijalin komunikasi dua arah 

antara pimpinan perusahaan dengan karyawan.  

Dijelaskan oleh Moore (2000 : 7) bahwa 

komunikasi dua arah yang baik antara 

manajemen dan karyawan didasarkan pada 

asas-asas sebagai berikut : 

- Manajemen harus bersedia secara sadar 

memberrikan informasi kepada 

karyawannya.  Setiappelaksana harus 

memahami bahwa komunikasi merupakan 

tanggung jawab utama. 

- Komunikasi harus berfungsi sebagai suatu 

sistem yang lengkap antara manajemen dan 

karyawan 

- Pesan tertulis harus digunakan untuk 

menghindari penyimpangan arti yang 

mungkin terjadi dalam komunikasi lisan 
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- Pesan harus disampaikan dengan 

menggunakan kata-kata yang lazim yang 

sesuai dengan tingkat pendidikan karyawan 

- Media komunikasi harus dipilih dan pesan 

harus disiapkan 

- Komunikasi harus dilakukantepat pada 

waktunya dan pesan harus disampaikan 

dengan jelas untuk menghindari 

kesalahpahaman 

- Pengulangan adalah penting dalam 

komunikasi dengan karyawan.  Informasi 

harus diulang dengan cara yang berlainan 

agar mudah dipahami 

- Informasi harus dikomunikasikan dalam 

jumlah yang kecil agar mudah dipahami. 

 

 Relasi dengan pelanggan 

Relasi yang paling penting dalam 

menjalankan usaha adalah pelanggan, karena 

pelanggan menentukan keberlangsungan usaha, 
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tanpa pelanggan usaha tidak akan hidup karena 

tidak ada yang membeli produk. 

Pelanggan meliputi pelanggan baru dan 

pelanggan lama. Pelanggan-pelanggan baru 

kebanyakan memperoleh informasi  dari 

pelanggan lama  melalui  WOM atau Word of 

Mouth, sedangkan pelanggan lama biasanya 

bertahan menjadi pelanggan karena  

pelayananan yang memuaskan dan produk yang 

cocok dengan konsumen.  

Mempertahankan pelanggan dapat 

dilakukan dengan cara berusaha memenuhi 

keinginan pelanggan semaksimal mungkin 

sehingga pelanggan hanya dengan datang ke 

satu tempat dan semua produk yang diinginkan 

tersedia sehingga tidak perlu pindah-pindah ke 

tempat lain.  Selain itu kualitas produk yang 

cukup baik dan harga yang cukup murah juga 

dapat menjadi  faktor yang menentukan 

bertahan tidaknya pelanggan. Keramahan dalam 
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pelayanan juga turut mempengaruhi kepuasan 

pelanggan. 

Menjaga pelanggan juga dilakukan 

melalui komunikasi,  misalnya  menjalin 

komunikasi melalui media sosial, seperti 

whatsApp, facebook, instagram dan lain-lain, 

selain juga berkomunikasi secara langsung 

dengan pelanggan perlu dilakukan misalnya 

melalui keikutsertaan dalam bazar-bazar yang 

rutin diselenggarakan. Menjalin komunikasi 

secara personal juga bisa dilakukan , misalnya 

hanya sekedar menyapa menanyakan kabar, 

atau menanyakan bagaimana kondisi produk 

yang dibeli sebelumnya. Rutin memberikan 

informasi mengenai produk-produk baru yang 

dipasarkan juga penting dilakukan agar 

pelanggan tetap menjadi pelanggan yang setia.  

Kesetian pelanggan tergantung pada kesetiaan 

pengusaha menjalin komunikasi denga mereka. 
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 Relasi dengan suplier 

Supplier adalah sesama produsen yang 

menyetorkan produknya untuk dijual di toko 

kita. Seperti halnya pelanggan , supplier juga 

ada yang baru dan ada yang lama, bahkan ada 

yang sejak membuka toko, supplier sudah 

memasok produknya.  Menjalin Hubungan 

dengan supplier 

sangatlah penting, 

karena supplier juga 

adalah aset , dari 

supplier seorang 

pengusaha mendapat 

pasokan produk lain 

sehingga dapat mendatangkan keuntungan.   

Hubungan yang baik dengan supplier di 

bina atas dasar kepercayaan dan kredibilitas. 

Salah satu caranya adalah dengan melakukan 

proses pembayaran tepat waktu. Modal 

kepercayaan dan kredibilitas ini yang membuat 

relasi dengan suplier cukup bertahan.  Relasi ini 
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bertahan dengan baik karena kepercayaan yang 

tinggi. Masing-masing memiliki kredibilitas 

yang cukup baik.  

Komunikasi yang suportif, 

menghubungkan pesan baru yang disampaikan 

dengan pesan sebelumnya, sehingga dapat 

meningkatkan interaksi.  Komunikasi yang 

dilakukan secara terus menerus atau kontinyu 

dapat menjaga kelangsungan hubungan.  Dalam 

menjalin relasi dengan konsumen atau mitra 

komunikasi perlu terus dijalin,  komunikasi  

tidak boleh terputus. 

 

 Relasi dengan produsen lain 

Seorang pengusaha juga perlu membina 

hubungan yang baik dengan produsen lain. 

Salah satu caranya yaitu dengan menjalin 

komunikasi yang baik dan saling mendukung 

usaha masing-masing juga selalu dibangun.  

Relasi dengan produsen lain dibutuhkan 

manakala kita perlu kerjasama di bidang 
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pemasaran misalnya, dua buah merek produk 

berkolaborasi dalam pemasarannya di satu 

tempat. Contohnya sebuah butik terkenal di 

Bandung memasarkan dua merek yang berbeda, 

dua merek ini tidak menjadi pesaing melainkan 

justru bekerjasama. Hal ini tentu membutuhkan 

relasi yang baik yang terbangun cukup lama ini 

dan diharapkan tetap bisa dipertahankan.  

Selain kualitas produk yang bisa 

diperhitungkan, 

komunikasi dengan 

pemilik atau 

pengelola butik ikut 

menentukan relasi 

yang dbangun ini. 

Selain kredibel, empati dan ikut support 

terhadap pemilik menjadi kunci yang penting 

dalam relasi yang terbangun dengan baik.  
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 Relasi dengan kantor atau instansi 

pemerintahan maupun perusahaan-

perusahaan 

Memeliharan relasi baik instansi atau 

perusahaan maupun perorangan tidak terlalu 

jauh berbeda. Komunikasinya harus membuat 

konsumen puas dan tidak bingung mau kemana 

lagi. Caranya adalah dengan semampu mungkin 

memenuhi pesanan pelanggan walaupun 

terkadang mendadak dan tidak tersedia. 

Termasuk juga mengadakan jasa pengantaran 

apabila dibutuhkan.  

Menjaga relasi yang sudah dibangun 

memang sangat penting termasuk untuk 

memelihara kelangsungan bisnis.  Melayani 

pelanggan dengan ekspresi wajah yang ramah, 

selalu siap mendukung pelanggan termasuk 

mendukung kelancaran acara pelangggan 

dengan penyediaan konsumsi adalah cara 

dukungan terhadap pelanggan baik individu 

maupun instansi atau kantor. Begitu juga 
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dengan menyediakan apa yang dibutuhkan 

pelanggan sesuai anggaran yang dimiliki oleh 

Pelanggan. Empati terhadap kondisi pelanggan 

menjadi salah satu bentuk dukungan dari 

produsen untuk mempertahankan dan 

membangun relasi.  

Tidak terbatas pada mempertahankan 

relasi dengan pelanggan, pengusaha industri 

rumahan juga perlu memiliki perencanaan 

perluasan calon-

calon konsumen 

yang harus mulai di 

manage dengan 

komunikasi yang 

efektif.  Sekarang 

telah hadir media 

yang dapat membantu pengusaha dalam 

menjalin komunikasi dengan relasi, kehadiran 

media sosial seperti instagram , facebook, 

whatsApp dll dapat dimanfaatkan untk sarana 

komunikasi untuk menjalin relasi dengan 



 

98 
 

berbagai pihak baik pelanggan, supplier dan 

relasi yang lainnya. 

Yang perlu dilakukan dalam membangun 

relasi adalah fokus pada calon pelangan atau 

pelanggan yang potensial untuk usahanya. 

Pelanggan yang sudah ada bertahan lebih dari 

dua tahun dipertahankan dengan komunikasi 

yang baik diantaranya membuat mereka puas 

dan nyaman ketika memesan atau membeli 

produk. Selain itu Ibu rumah tangga pengusaha 

perlu merencanakan perluasan usaha tidak 

terbatas pada satu daerah saja, tetapi harus 

berkeinginan akan mengembangkan sampai ke 

luar daerah. Untuk mewujudkan usaha ini, 

dapat dilakukan dengan merintis menjadi 

suplier dahulu di beberapa toko luar daerah dan 

mulai menjain relasi dengan pemilik toko di 

daerah tersebut, juga menjalin relasi dengan 

lembaga atau instansi pemerintahan, rumah 

sakit dan beberapa perusahaan  serta beberapa 

pelanggan perorangan juga.  
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Mengembangkan relasi juga dapat 

dilakukan dengan membuat produk varian baru 

yang sedang menjadi Trend misalnya mengikuti 

membuat kue dari seorang artis yang sedang 

booming. Hal ini menjadi salah satu cara untuk 

membangun dan mempertahankan relasi 

dengan pelanggan. 

Membangun dan mengembangkan relasi 

dapat juga dilakukan melalui media sosial yang 

memang saat ini sedang populer. Walaupun 

tidak bertemu langsung dengan pelanggan atau 

calon pelanggannya, tetapi komunikasi dapat 

terjalin dengan baik sehingga kita dapat 

mengenal pelanggan atau calon konsumen yang 

akan menjadi pelanggan. Membangun relasi 

dilakukan dengan mengembangkan potensi 

relasi yang dimilikinya dan juga melalui 

pegawai yang menjadi ujung tombak di 

lapangan ketika menghadapi klien baik secara 

online maupun offline.  
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    Pesan yang Disampaikan Dengan 

Supportive Communication 

Komunikasi yang supportif didasarkan atas 

kesesuaian antara hal-hal yang dikomukasikan 

secara verbal/non-verbal dengan hal-hal yang 

dipikirkan dan dirasakan oleh seseorang. Di sini 

terkandung unsur kejujuran dalam melakukan 

komunikasi. Dalam menjalankan usaha prinsip 

kejujuran harus 

dipegang teguh, dari 

kejujuran akan lahir 

kepercayaan, yang 

kemudian akan 

melahirkan kesetiaan 

atau loyalitas.  Konsumen yang loyal, mitra yang 

loyal  tidak hanya dapat menjamin 

keberlangsungan usaha yang dijalankan, bahkan 

dapat membantu mengembangkan usaha. 

Pesan yang disampaikan lebih berkaitan 

dengan produk, harga, kemasan, dll. Hal ini yang 

disampaikan pada relasi, pelanggan maupun 



 

101 
 

suplier. Sedangkan dengan relasi lain yaitu pada 

organisasi yang diikuti pesan yang diasmpaikan 

adalah pengalaman organisasi secara umum, 

pengalaman usaha-usaha, menceritakan tentang 

produk maupun bertukar pikiran tentang kendala-

kendala yang dihadapi.  

Untuk perusahan yang komunikasi 

bisnisnya banyak menggunakan media sosial 

khususnya instagram, pesan yang disampaikan 

harus benar benar tepat. Selain menginformasikan 

tentang produknya sebaik mungkin sehingga 

konsumen tertarik.  

Pesan yang benar-benar harus dibuat 

sebaik mungkin adalah ketika menghadapi 

pertanyaan dari pelanggan. Bertemu pelanggan 

hanya melalui media sosial. Ini yang menjadi satu-

satunya kesempatan membangun relasi dengan 

berkomunikasi dengan pelanggan. Karena hal ini 

sudah diberi job khusus untuk pegawai 

menjalankan peran ini, maka kontrol terhadap 

pegawai dalam berkomunikasi sangat penting. Ini 



 

102 
 

karena komunikasi pegawai melalui media sosial 

adalah cerminan komunikasi dari pemilik. 

Pelayanan terhadap konsumen bertumpu dari 

komunikasi yang disampaikan secara online.  

Komunikasi yang supportif mendorong kita 

untuk memiliki dan bertanggung jawab terhadap 

pernyataan-pernyataan yang kita berikan.  Dalam 

konteks menjalankan usaha, Ibu rumah tangga 

harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang 

baik, sehingga pesan atau informasi yang berkaitan 

dengan produk atau usahanya dapat dipahami oleh 

orang lain dalam hal ini konsumen atau pun mitra 

usahanya.  Karena jika informasi yang diterima 

kurang tepat atau tidak sesuai dengan kondisi yang 

sebenarnya, maka ia harus dapat 

mempertanggungjawabkannya dan 

konsekuensinya tentu saja pada keberlangsungan 

usaha. 
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     Panduan dalam membangun relasi 

Dalam membangun relasi biasanya dapat  

mengalir begitu saja mengandalkan pengalaman 

sekian lama dalam berbisnis. Melayani pelanggan 

dan membangun relasi baru dengan prinsip 

berpihak pada kebutuhan pelanggan. Konsep 

Empati yaitu menempatkan diri kita pada posisi 

orang lain benar-benar perlu diterapkan ketika 

menghadapi pelanggan. Bahkan untuk tidak 

sekedar memahami apa yang dimiliki pelanggan, 

namun sampai pada membantu apa yang 

dibutuhkan pelanggan. Hal ini merupakan level 

empati lebih tinggi lagi sehingga pelanggan merasa 

senang.  

Ibu-ibu rumah tangga yang menjalankan 

usaha rumahan perlu memahami bagaimana 

mengelola pesan, berempati pada pelanggan dan 

menyampaikan pesan dengan menarik. Dalam 

berkomunikasi secara online yaitu melalui media 

sosial harus pandai menyampaikan sisi-sisi produk 

secara menarik, informatif dan mengundang orang 
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untuk membeli produk yang dipresentasikan. 

Begitu juga melayani komunikasi dengan 

konsumen yang dilakukan secara online. 

Dalam praktek komunikasi biasanya 

seseorang akan menemui berbagai hambatan yang 

jika tidak dapat ditanggapi dan disikapi secara 

tepat akan membuat proses komunikasi yang 

trejadi menjadi sia-sia karena pesan tidak 

tersampaikan atau bahkan terjadi penyimpangan 

sehingga komunikasi menjadi tidak efektif.  Fiske 

dan Hartley dalam Hermawan (2012 : 20) 

menunjukkan faktor-faktor umum yang 

mempengaruhi efektivitas suatu komunikasi. 

- Semakin besar monopoli sumber 

komunikasi terhadap penerima, semakin 

besarkemungkinan penerima akan 

menerima pesan tersebut. 

- Pengaruh komunikasi yang paling besar 

adalah pada saat  pesan yang disampaikan 

sesuai dengan pendapat, kepercayaan dan 

watak penerima. 
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- Komunikasi dapat menyebabkan perubahan 

yang efektif atas masalah yang tidak 

dikenal, dianggap ringan , dan bukan 

inti,yang tidak terletak pada pusat sistem 

nilai penerima. 

- Komunikasi akan lebih efektif jika sumber 

dipercaya memiliki keahlian, status yang 

tinggi, objektif, atau disukai, tetapi yang 

paling umum adalah sumber memiliki 

kekuasaan dan dapat diidentifikasi. 

- Konteks sosial, kelompok atau kelompok 

referensiakan menjadi penengah dalam 

komunikasi dan memengaruhi apakah 

komunikasi akan diterima atau ditolak. 

Untuk mengatasi hambatan dalam 

komunikasi tersebut,lebih lanjut Hermawan 

menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam berkomunikasi adalah : 

- Berkomunikasi sesuai dengan tingkatan 

bahasa para pendengarnya 
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- Mengerti keinginan arah pembicaraan dari 

para pendengarnya 

- Mengerti kelas sosial para pendengarnya 

- Memahami latar belakang serta nilai-nilai 

yang dipegang teguh para pendengarnya 

Dalam konteks kewirausahaan, intinya 

adalah dalam menyampaikan pesan harus meliah 

siapa sasaran , apabila berbicara dengan 

konsumen, fahami siapa konsumen itu, 

pengetahuan,  keinginan, kebutuhannya sehingga 

sebagai pengusaha bisa menyesuaikan diri. 

 

 Hambatan yang ditemui 

Komunikasi menjadi hal yang sangat 

penting dalam berbisnis. Salah satu faktor yang 

menentukan keberhasilan bisnis adalah melalui 

komunikasi. Komunikasi ini tidak hanya dilakukan 

untuk pelanggan, relasi tetapi juga untuk pihak 

internal yaitu karyawan. Bahkan untuk ibu-ibu 

rumah tangga yang memiliki bisnis dan tetap 

menjalankan perannya sebagai pengurus keluarga 
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mempunyai tugas mengembangkan komunikasi 

supportif untuk keluarga juga. Walaupun sebagai 

komponen yang sangat penting bukan berarti tidak 

ada hambatan dalam berkomunikasi. Berbagai 

hambatan akan 

muncul apalagi 

komunikasi yang 

tidak direncanakan 

dengan baik. 

Komunikasi antarpersonal yang efektif 

merupakan bagian penting dari kehidupan kita 

sehari-hari, namun ada saja berbagai hambatan 

yang sekaligus menjadi tantangan terhadap 

komunikasi yang efektif. Menurut Pauley dalam 

Liliweri (2014 : 459) “ tanggung jawab utama 

seorang komunikator bukan terletak pada telah 

terikirimnya suatu pesan tetapi terletak pada 

bagaimana mendapatkan komunikasi yang efektif, 

atau sekurang-kurangnya dapat mengembangkan 

komunikasi yang efektif.” Menurut Eisenberg 

dalam Liliweri (2014 : 459) terdapat empat jenis 
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hambatan komunikasi efektif yaitu : hambatan 

proses, hambatan fisik, hambatan semantik, 

hambatan psikososial. 

 Hambatan Proses  

Setiap langkah dan proses komunikasi 

memang perlu dilakukan, hal ini adalah untuk 

menghasilkan komunikasi yang efektif 

meskipun sangat sering kita berhadapan 

dengan komunikasi yang tida efektif. Beberapa 

hal yang harus dipertimbangkan adalah : 

hambatan pengirim, hambatan encoding, 

hambatan media, hambatan decoding, 

hambatan penerima, hambatan ada umpan 

balik.  

 Hambatan Fisik 

Hambatan fisik menjadi salah satu 

hambatan utama komunikasi antarpersonal 

yang biasanya berupa penghalang lingkungan 

fisik. Hambatan fisik terjadi karena jarak 

geografis atau ruang antara pengirim dan 
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penerima yang jauh yang membuat orang tidak 

bisa berkomunikasi dengan cepat dan leluasa. 

Meskipun dapat diatasi dengan komunikasi 

melalui media namun bisa saja tetap terhambat 

karena media yang digunakan mengalami 

kerusakan. 

 Hambatan Semantik 

Hambatan semantik ini adalah 

hambatan yang bersumber dari bahasa yang 

digunakan antara pengirim dan penerima 

pesan. Kata-kata yang kita pilih mungkin cocok 

secara denotatif namun tidak sesuai dengan 

ruang sosial, psikologis atau waktu sehingga 

penerima memberikan konotasi yang berbeda 

dari apa yang dimaksudkan oleh pengirim. 

Ketidak mampuan untuk berkomunikasi dalam 

bahasa yang dikenal oleh pengirim dan 

penerima merupakan penghalang terbesar 

dalam komunikasi antarpersonal efektif. 

 



 

110 
 

 Hambatan Psikologis 

Menurut Antos dalam Liliweri Sekurang-

kurangnya kita mengenal tiga konsep penting yang 

berhubungan dengan hambatan psikologis dan 

sosial, yaitu: bidang pengalaman, penyaringan, dan 

jarak psikologis.  (1) bidang pengalaman meliputi 

latar belakang sosial-kultur orang perorangan atau 

kelompok dalam masyarakat yang memengaruhi 

persepsi, sikap, nilai-nilai, bias, kebutuhan dan 

harapan yang konsepnya terwakili dalam kata-kata 

tersebut. Perbedaan pengalamn antara pengirim 

dan penerima pesan dapat mengakibatkan para 

pihak memberikan sandi secara berbeda pula. (2) 

penyaring, ada kemungkinan hambatan datang 

karena pendengar menyaring informasi yang dia 

terima. Penyaringan ini disebabkan oleh karena 

penerima memiliki kebutuhan dan kepentingan 

terhadap pesan yang dia dengar atau yang dia baca 

dalam komunikasi antarpersonal. (3) hambatan 

jarak psikologis antara seorang pemimpin tertinggi 

dengan seorang pegawai rendahan, antara lelaki 
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normal dengan waria, seorang wanita dengan 

lelaki yang baru ia kenal. Hambatan psikologis 

lainnya adalah emosi, setiap orang memiliki 

tingkat emosi yang berbeda tergantung dari 

pengaruh faktor eksternal dan faktor internalnya. 

Sekecil apapun emosi terutama yang negatif dapat 

menghambat jalannya kegiatan komunikasi 

antarpersonal. 

Bagi ibu rumah tangga pengusaha industri 

rumahan yang mengandalkan komunikasi secara 

langsung dan berbentuk antarpribadi, hambatan 

yang muncul bisa diminimalisir. Salah paham akan 

segera bisa diatasi. Namun memilih komunikasi 

antarpribadi dapat membuat jaringan komunikasi 

tidak berkembang dengan pesat. Salah paham 

dapat terjadi misalnya ketika pegawai salah 

menangkap apa yang disampaikan oleh konsumen 

sehingga terjadi salah pesanan, hambatan ketika 

berkomunikasi langsung dengan pelanggan 

terlebih sering terjadi khususnya yang melalui 
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karyawan. Masalah-masalah kecil ini akan sgera 

teratasi apabila cepat ditangani.  

Bagi pengusaha yang komunikasinya 

menggunakan media sosial sebagai sarana jual beli 

dengan toko onlinenya, berkomunikasi dengan 

media sosial ternyata banyak juga kendalanya. 

Banyak pertanyaaan dari konsumen yang kadang-

kadang tertunda jawabannya. Bisa juga foto yang 

mengkomunikasikan produk tidak mampu 

menjelaskan secara keseluruhan pada konsumen. 

Admin sebagai garda depan dalam berkomunikasi 

sering kali justru tidak tampil prima. Inilah salah 

satu kesulitan mengajarkan pentingnya 

komunikasi pada konsumen kepada karyawan 

yang bertugas sebagai admin. Untuk toko offline 

juga muncul kendala, khususnya ketika karyawan 

yang sedang bertugas sedang tidak dalam 

performa yang bagus. Sehingga sering tidak ramah, 

tidak komunikatif sehingga konsumen merasa 

tidak puas. Untuk itu pengusaha harus selalu 

menyempatkan diri berkomunikasi pada karyawan 
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dan menyampaikan cara-cara berkomunikasi yang 

baik dan mendorong karyawan untuk selalu 

berkomunikasi dengan baik kepada pelanggan. 

Termasuk dengan nonverbal yang harus positif 

karena itu yang dibaca oleh pelanggan. 

Berdasarkan hasil penelitian, 

berkomunikasi dengan karyawan menjadi faktor 

yang paling sulit. Butuh komunikasi yang baik. 

Pengusaha harus mengandalkan kemampuan 

empati untu memahami karyawan. Tetapi empati 

ini juga harus disertai dengan aturan dan tanggung 

jawab yang jelas, Tidak mudah menerapkannya 

dan sering muncul hambatan. Selagi masih bisa 

diselesaikan akan segera diselesaikan. Karyawan 

keluar atau mengganti karyawan dengan yang 

baru adalah pilihan yang terakhir. Jadi hambatan 

ini lebih baik diselesaikan.  

Komunikasi itu dimulai dari dalam. Apabila 

dalam diri kita terdapat kendala misalnya 

kebingungan, kesedihan maka dampaknya akan 

muncul pada komunikasi verbal yang disampaikan 
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dan terlihat lagi pada nonverbalnya. Misalnya pada 

ekspresi wajah kita, atau pada gerak tubuh yang 

kelihatan mengisyaratkan keadaan tersebut. Hal 

ini yang harus dikelola dengan baik. Dalam 

berbisnis komunikasi dengan pihak lain baik 

pelanggan maupun relasi lainnya menjadikan  

komunikasi sangat penting sehigga penting juga 

mengelola kemampuan komunikasi. Kesan 

pertama yang dibangun oleh seseorang akan 

tercermin melalui komunikasi yang disampaikan 

baik secara verbal maupun nonverbal.  

Komunikasi yang suportif mendorong 

seseorang untuk mendengarkan dan memberikan 

tanggapan yang efektif terhadap penyataan-

peryataan yang disampaikan oleh orang lain.  

Komunikasi bukan hanya sekedar bagaimana 

menyampaikan pesan, melainkan juga bagaimana 

komunikator dapat menjadi pendengar yang baik 

bagi komunikan.  Kemampuan mendengarkan 

dibutuhkan oleh ibu rumah tangga yang 

menjalankan usaha.  Dengan kemampuan 
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mendengarkan, mereka dapat memahami apa yang 

diinginkan oleh konsumen atau pun mitra  usaha, 

dengan demikian 

dapat memenuhi 

keinginan dan 

kebutuhan konsumen 

atau pun mitra  usaha 

sehingga mereka 

merasa terrpenuhi kebutuhannya dan akan datang 

kembali ketika membutuhkan . 

Kejenuhan dan kebosanan yang sering 

muncul bisa menjadi hambatan dalam berusaha. 

Namun dorongan dari orang-orang sekitar 

terutama suami dan keluarga dapat membantu 

mengurangi kejenuhan. Kemampuan mengatasi 

kejenuhan atau kebosanan dilakukan dengan 

membuat varian produk yang baru atau 

berorganisasi. Bertukar pikiran sesama anggota 

organisasi, selain bercerita tentang berbagai 

kendala akan membantu pengusaha keluar dari 

kejenuhan. dengan kemampuan keluar dari 
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kejenuhan ini akan membantu lebih kuat dalam 

memotivasi karyawannya.  

Pengusaha harus memiliki prinsip bahwa 

usaha yang sudah dijalani tidak boleh mundur lagi. 

Untuk mengatasi rasa jenuh dan bosan biasanya 

dengan menciptakan varian baru dari produk, atau 

bisa juga dengan mengikuti bazar-bazar kecil 

sehingga tidak terjebak pada rutinitas. Bagi 

pengusaha, bisnis yang sudah dirintis lama dan 

membutuhkan pengorbanan yang tidak kecil, 

sudah tidak ada kata mundur lagi. Kejenuhan atau 

rasa bosan diatasi dalam diri sendiri dan jangan 

sampai diketahui oleh karyawan karena akan 

menurunkan motivasi bagi karyawan juga.  

Pengusaha harus terus berusaha untuk 

selalu optimis dalam menjalankan bisnisnya.  

Membuat variasi-variasi dalam usaha juga dapat 

dilakukan untuk mengatasi kejenuhan. Selain 

melalui produk-produk baru, juga menjalin relasi-

relasi baru.  
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BAB VI 

Kreativitas dan Inovasi  

Untuk Mengembangkan Usaha 
 

Dunia usaha adalah dunia yang penuh 

dengan persaingan, ketika kita baru saja membuka 

usaha, akan 

bermunculan usaha-

usaha baru yang 

sejenis yang akan 

menjadi pesaing kita.  

Belum lagi banyak pula 

usaha-usaha yang sudah ada sebelumnya, 

menambah panjang daftar pesaing kita. Dalam 

menghadapi persaingan tersebut tentu saja 

seorang pengusaha harus selalu tampil dengan 

sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dengan 

para pesaingnya.  Dalam hal ini tentu diperlukan 

kreativitas untuk menemukan inovasi-inovasi baru 

agar produk yang dihasilkan  selalu menarik. Maka 
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kreativitas harus ditumbuhkan dalam diri 

pengusaha. 

Menciptakan inovasi membutuhkan 

kreativitas. Kreativitas yang dikembangkan akan 

memberikan dampak yang positif untuk 

perkembangan usaha. Menurut Elizabeth Hurlock 

(Hurlock,1999:3) kreativitas adalah adanya 

sesuatu yang baru baik dalam bentuk gagasan atau 

suatu hasil karya. Kreativitas menciptakan  sesuatu 

yang baru  dan berbeda dari yang telah ada  dan 

sifatnya unik. Keunikan dekat dengan keaslian 

(originalitas).  Pengusaha  hendaknya selalu 

didorong untuk mengeluarkan ide-ide kreatif. 

Kenampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru 

merupakan ide sendiri harus terus di dorong. 

Tentu saja hal ini harus didukung dengan 

pengetahuan dan informasi yang dimiliki, sehingga 

ada bekal untuk mengembangkan ide-idenya.  

Kreatif memiliki banyak makna. 

Mengajarkan kreativitas pada para ibu rumah 
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tangga pengusaha industri rumahan bisa melalui 

beberapa pengertian tentang kreativitas itu 

sendiri. 

1. Kemampuan untuk Mentransformasikan 

“Gagasan Lama” ke dalam “Bentuk-

Bentuk Baru” 

Kreatif tidak selalu menciptakan sesuatu 

yang baru. Ketika muncul kemampuan untuk 

menggabungkan ide-ide yang sudah ada dan 

kemudian melakukan modifikasi, adalah juga 

termasuk kemampuan yang kreatif. Kreativitas 

juga berarti mentransformasikan gagasan lama 

ke dalam bentuk baru: gagasan yang lama 

merupakan dasar dari yang baru. Jika orang 

ingin kreatif mereka memerlukan pengetahuan 

yang diterima sebelum mereka dapat 

menggunakannya  dengan cara yang baru dan 

orisinal. 
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Dalam bahasa lain, Linda K. Fouler 

(Shaffer, 2002) menjelaskan bahwa kreativitas 

juga terlihat pada kemampuan untuk membuat 

sesuatu yang umum menjadi khusus dan 

sesuatu yang khusus menjadi umum. MaryAnn 

Kohl (dalam “Earlychildhood News”, 2001) 

menambahkan bahwa kemampuan 

mentransformasi ini juga tercermin pada 

kemampuan melihat sesuatu dengan cara yang 

baru. 

2. Kemampuan untuk Membangun 

Imajinasi dan Fantasi yang Terarah 

Imajinasi bisa diartikan sebagai 

kemampuan membayangkan sesuatu yang 

tidak ada, mampu mengembangkan idenya dan 

menghubungkannya 

dengan sesuatu yang 

pernah diketahui atau 

dilihatnya. (Linda K. 

Fouler, Shaffer, 2002). 
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Mempunyai daya imajinasi, dapat juga menjadi 

salah satu ukuran kreativitas seseorang  

(Munandar, 1999:45). Daya imajinasi dapat 

dikembangkan dengan cara memberikan 

kebebasan untuk mengekspresikan dirinya 

secara kreatif . Menurut Hurlock, kreativitas 

merupakan imajinasi atau fantasi yang terarah. 

Mereka memerlukan pengetahuan yang 

diterima sebelum mereka dapat 

menggunakannya dengan cara yang baru dan 

orisinil (Hurlock,1999:3). Hasil yang dicapai 

terarah pada acuan dan pengetahuan yang 

mereka miliki sebelumnya jadi bukan fantasi 

semata, walaupun berbentuk sebuah hasil atau 

gagasan yang tidak lengkap.  

3. Kemampuan Berpikir Divergen 

Berpikir divergen adalah kemampuan 

untuk melihat berbagai kemungkinan jawaban 

untuk satu masalah. Cara berpikir yang kreatif 

menjajaki berbagai kemungkinan jawaban 

dengan kemampuan berpikir divergen, bukan 
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hanya mencari satu jawaban yang benar.  Hal 

ini dimungkinkan jika tercipta kebebasan 

psikologis. Kemampuan berfikir divergen dapat 

memicu  berkembangnya kreatifitas. 

 

4. Adanya Rasa Ingin Tahu yang Luas dan 

Mendalam 

Salah satunya parameter kreativitas 

adalah adanya rasa ingin tahu yang luas dan 

mendalam (Munandar,1999:45). Seorang Ibu 

pengusaha yang memiliki rasa ingin tahu yang 

luas akan selalu menggali pengetahuannya 

mengenai produk yag dihasilkan, cara 

membuatnya dll lewat berbagai media belajar, 

ia tidak akan mudah  puas dengan pengetahuan 

dan keterampilan yang dimilikinya , ia akan 

terus berusaha mengembangkannya. 
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5. Adanya Minat yang Luas dan Keinginan 

Bereksplorasi 

Minat yang luas ditunjukkan oleh 

pengusaha yang kreatif dengan cara keinginan 

untuk menjalani atau mempelajari hal-hal yang 

baru. Tingkat energi, spontanitas dan 

kepetualangan sering tampak pada pengusaha 

yang kreatif. Mereka mempunyai keinginan 

yang besar untuk mencoba aktivitas yang baru 

dan mengasyikkan. Dalam skala tertentu, 

mereka berani melakukan sesuatu yang 

berbeda dari yang dilakukan oleh pengusaha 

lainya dan melakukan sesuatu yang memang 

disukainya untuk selalu kreatif . 

Seorang Ibu rumah tangga pengusaha 

perlu juga belajar melakukan eksplorasi dengan 

dukungan sarana dan prasarana yang ada untuk 

melakukan eksplorasi sehingga dapat 

mendorong munculnya ide-ide kreatif. 
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6. Adanya Perhatian pada Proses, bukan 

sekadar Hasil Akhir 

Kreativitas dianggap sebagai suatu 

proses atau proses adanya sesuatu yang baru. 

Penekanannya adalah pada tindakan 

menghasilkan daripada hasil akhir tindakan 

tersebut (Hurlock, 1999:3). Hal senada 

diungkapkan oleh Barron dan Harrington yang 

lebih memfokuskan pada proses dan bukan 

pada hasil akhirnya. Melalui pendekatan pada 

proses, yang lebih dilihat adalah bagaimana 

munculnya ide-ide orisinal untuk kreatif dan 

tidak terpaku pada produk akhir . Hal yang 

sama diungkapkan oleh MaryAnn Kohl (dalam 

Earlychilhood News,2001) yang lebih 

mementingkan proses dari pada hasil akhirnya 

dalam suatu proses kreativitas. Kreativitas 

adalah proses bagaimana melakukan pekerjaan. 

Sehingga yang lebih dilihat adalah bagaimana 

proses dilahirkannya ide-ide orisinal dan tidak 

harus mementingkan produk akhir. 
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7. Adanya Kesenangan dan Kepuasan 

Pribadi dalam Melakukan Pekerjaan 

Kreativitas itu memberikan kesenangan 

dan kepuasan pribadi yang sangat besar  

(Hurlock, 1999:4). Pengusaha akan 

mendapatkan kesenangan dan kepuasan bila 

mampu menciptakan produk yang di desainnya 

sendiri. Pujian dari orang lain akan 

membuatnya senang, terlebih lagi bila produk 

ciptaannya dapat diterima konsumen.   

 

8. Adanya Pengetahuan Awal sebagai 

Modal 

Kreativitas tidak dapat berfungsi dalam 

kekosongan, ia menggunakan pengetahuan yang 

sudah diterima sebelumnya sebagai rangsangan 

dan ini tergantung juga dari individu yang 

menerapkannya (Hurlock ,1999:3). Barron dan 

Harrington (Gable, 2002), menyebutkan bahwa 



 

126 
 

ide orisinal didukung oleh pengetahuan dan 

informasi yang telah diperoleh sebelumnya. 

 

9. Kepekaan akan Keindahan (Sense of 

Beauty) 

Mempunyai rasa keindahan  akan 

menunjukkan salah satu kriteria kreatif 

(Munandar, 1999:45). Pengusaha seharusnya 

mampu mengapresiasi rasa keindahan yang 

ditimbulkan oleh suatu 

benda atau karya. Rasa 

keindahan ini 

dikembangkannya dengan 

menciptakan gagasan-

gagasan baru terhadap 

benda atau karya yang 

dilihatnya.  
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10. Kemampuan Berpikir Asosiatif  dan 

Bermain dengan Gagasan  

Berpikir asosiatif berarti mencoba 

mengaitkan hal-hal yang berlainan dalam suatu 

pemahaman tertentu.Kreativitas dalam bisnis 

sangat penting karena akan menjaga 

kelangsungan bisnis itu sendiri. Kreativitas yang 

dibangun juga dapat dijadikan nilai positif 

dalam mengembangkan relasi bisnis. 

Menghasilkan varian produk baru, pelayanan 

baru, promosi-promosi baru dapat menjadi 

pesan yang menarik ketika berkomunikasi 

dengan relasi maupun calon relasi.  Bentuk 

kreativitas tidak hanya dengan menghasilkan 

produk baru tetapi juga mengembangkan lokasi 

toko misalnya.  

Berbisnis harus kreatif, sebagai ibu 

rumah tangga pengusaha industri rumahan, 

sebaiknya sselalu mengamati perkembangan 

trend baru. Sebagai contoh sekarang ini 

berkembang kue-kue yang menggunakan nama 
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para artis. Ibu rumah tangga pengusaha bisa 

ikut membuat kue sejenis yang sedang booming 

tersebut. Hal ini membuat pelanggan senang 

karena dapat diperoleh dengan mudah dan 

harganya lebih murah. Komunikasi tentang 

kreativitas ini juga disampaikan kepada 

karyawan, sehingga karyawan juga bisa 

menyampaikannya kepada konsumen.  

Untuk bisnis fashion, desain-desain baru 

harus selalu muncul karena memang perubahan 

selera masyarakat begitu cepat. Setiap 

pengusaha biasanya memiliki kekhasan dalam 

produk fashionnya, mengikuti trend bukan 

berarti melepaskan identitas atau kekhasan 

produknya tetapi menyesuaikan dngan trend 

tanpa harus lepas dari ciri khas yang dimiliki. 

Inovasi baru pada produk yang tidak terlepas 

dari karakter yang dimiliki inilah yang selalu 

dikomunikasikan kepada pelanggannya.  

Berbagai inovasi ini tenti harus 

dikomunikasikan kepada para pelanggan, baik 
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secara online maupun offline. Secara online 

inovasi produk ini disampaikan dengan foto 

produk yang diusahakan mampu membuat 

tertarik pada siapa saja yang melihatnya dengan 

disertai caption yang informatif dan menarik. 

Secara offline dikomunikasikan melaui 

karyawan yang bertugas menjaga toko maupun 

melalui word of mouth. Untuk itu mensupport 

karyawan sangat penting karena kayawan yang 

bisa menyampaikan secara menarik, berempati 

terhadap apa yang disampaikan oleh konsumen 

menjadi penting.  

 

     Menumbuhkan daya inovasi untuk 

mengembangkan usaha 

 Menciptakan sesuatu yang baru, yang 

berbeda, yang lain daripada yang lain  merupakan 

salah satu cara untuk  menang dalam persaingan 

usaha. Inilah yang disebut inovasi. Menurut 

Stopper (Setijaningrum, 2009:82) Inovasi adalah 

memperkenalkan sesuatu yang baru ke dalam 
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pasaran (Innovation is simply the introduction of 

something new into the marketplace). 

 Inovasi tidak melulu hanya menciptakan 

sesuatu yang sama sekali baru yang belum pernah 

ada sebelumnya.  Inovasi berarti juga melakukan 

perubahan dari sesuatu yang sudah ada.  Dari 

produk yang sudah ada, dengan sentuhan  

kreatifitas bisa tampil menjadi sesuatu yang baru 

yang bisa jadi lain daripada yang lain.  jadi intinya 

inovasi adalah melakukan perubahan. 

 Berfikir inovatif merupakan salah satu 

karakter entrepreuneur.  Berfikir inovatif dapat 

menjadi modal yang sangat penting bagi seorang 

wirausaha.  Dengan pola fikir inovatif kita dapat 

memenangkan persaingan. Dengan kekuatan 

inovatif kita akan selalu melakukan perubahan, 

dengan demikian kita bisa survive karena akan 

selalu menemukan hal-hal baru , baik itu produk 

baru, strategi baru, jalan keluar baru, terobosan-

terobosan baru yang dengan semua itu kita dapat 
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melangkah lebih maju meninggalkan para pesaing 

kita. 

 Inovasi merupakan sebuah proses dalam 

menemukan sesuatu yang baru.  Dimulai dari 

memikirkan sesuatu, kemudian 

mengimplementasikannya hingga dapat 

menemukan atau menciptakan sesuatu yang baru. 

Inovasi juga berarti sebuah proses melakukan 

perubahan. Dimulai dari memikirkan perubahan , 

kemudian mengimplementasikannya hingga dapat 

merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain ,  

menambah nilai, merubah bentuk, menampilkan 

sesuatu menjadi sesuatu yang baru. Menemukan 

cara baru, melukukan terobosan-terobosan baru. 

 Karena inovasi merupakan sebuah proses, 

maka perilaku inovasi juga merupakan proses 

yang bertahap.  Berikut 4 tahapan inovasi : 

1. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan untuk mengenali 

permasalahan, memperoleh pengetahuan 
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mengenai hal-hal yang berada di sekeliling yang 

dapat menghantarkan kita pada sebuah ide. 

2. Mendapatkan ide 

Ide merupakan solusi dari permasalahan 

yang kita temukan pada tahap pertama. Ide 

dapat berupa penemuan sesuatu yang baru atau 

adaptasi dari sesuatu yang sudah ada. 

3. Mengimplementasikan ide 

Dalam mengimplementasikan ide kita 

perlu mencari hal-hal yang dapat mendukung 

terwujudnya ide seperti informasi, peralatan , 

bahan-bahan sehingga ide kita dapat 

diwujudkan dalam bentuk model atau 

prototype. 

4. Mengembangkan ide 

Setelah prototype dibuat, kemudian ide 

dapat dikembangkan ke arah penggunaan yang 

produktif. 

Dalam kewirausahaan, karakter inovatif 

sangat diperlukan dan merupakan modal yang 
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sangat penting. Adapun manfaat inovasi 

diantaranya : 

- membuka peluang merintis usaha baru 

- membuka peluang menghasilkan 

produk/jasa baru 

- membuka peluang menghasilkan nilai 

tambah baru 

- membukapeluang melakukan proses/teknis 

baru 

- membuka peluang mengembangkan 

organisasi  

Daya inovasi dalam bisnis dipelajari dan 

dikembangkan melalui komunikasi. Pengusaha 

yang tergabung dalam sebuah organisasi bisa 

belajar banyak dari anggota organisasinya. 

Organisasi bisa  menjadi ajang berkomunikasi 

tentang berbagai hal yang berkaitan dengan bisnis. 

Aktif di organisasi tersebut dapat memperoleh  

manfaat yang cukup besar. Bisa menjadi sarana 

untuk bertukar informasi yang berkaitan dengan 

bisnis diantaranya inovasi tentang pemasaran, ide-
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ide baru tentang produk, apa saja yang sedang 

dibutuhkan oleh konsumen, inovasi menjalin relasi 

baru bahkan saling melengkapi antar bisnis yang 

berbeda. Bergabung dengan organisasi dapat 

terasa sekali manfaatnya.  

Selain itu pengetahuan tentang inovasi juga 

dapat diperoleh dengan mengikuti berbagai 

macam kursus dan pelatihan, belajar dengan 

mengamati berbagai produk dari berbagai toko. 

Dan selalu membuka wawasan khususnya yang 

berkaitan dengan produk yang dihasilkan. 

Mengembangkan inovasi dapat dilakukan 

dengan melihat apa yang sedang trend sekarang. 

Dengan meniru dan melakukan modifikasi 

berbagai produk baru dihasilkan sehingga 

pelanggan tidak merasa bosan dengan produk-

produk yang di produksi.  

 Mengamati desain yang selalu berkembang 

dapat dilakukan pengusaha  yang bergerak 

dibidang fashion. Namun inovasi yang dilakukan 

dalam bidang desain baru selalu dilakukan selaras 
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dengan pemasaran. Evaluasi terhadap pemasaran 

dilakukan dengan cepat. Produk yang cukup laku 

akan diulang desainnya dengan warna dan 

sentuhan detail yang berbeda. Selera pasar melalui 

novasi ini sering diluar dugaan keberhasilannya. 

Untuk itu menggabungkan antara informasi dari 

luar, mengkomunikasikan pada pelanggan dan 

keberhasilan inovasi sangat berkaitan. Begitu juga 

dengan mendorong karyawan berkomunikasi 

denan baik kepada pelanggan termasuk 

menyamaikan inovasi yang baru baik secara online 

maupun offline . 

Ibu rumah tangga dalam menjalankan 

usahanya melakukan berbagai macam tindakan 

komunikasi terhadap konsumen, calon konsumen 

ataupun mitra usaha atau calon mitra usahanya.  

Tindak komunikasi tersebut dilakukan atas dasar 

pemaknaan dia terhadap interaksi yang dilakukan 

dengan orang-orang tersebut (interpretive 

process). 
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Sebaliknya konsumen, calon konsumen 

ataupun mitra usaha atau calon mitra usaha 

tersebut  juga bertindak berdasarkan 

pemaknaan/penafsiran yang  diperoleh dari 

interaksi yang terjadi dengan  Ibu Rumah tangga 

pengusaha industri rumahan.  Ibu rumah tangga 

pengusaha tersebut harus dapat menafsirkan 

tindakan/komunikasi konsumen, calon konsumen 

ataupun mitra usaha atau calon mitra usaha untuk 

kemudian dapat menentukan komunikasi  yang 

tepat untuk menjalin relasi dengan mereka 

sehingga komunikasi yang dilakukan ibu rumah 

tangga dalam rangka menjalin relasi tersebut 

berlangsung efektif dan dapat mengembangkan 

usahanya lebih luas lagi. 
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BAB VII 

Menilai Efektivitas  Supportive 

Communication yang 

Dilakukan Ibu Rumah Tangga 

Pengusaha 

 

Komunikasi menjadi hal yang penting dan 

tidak terpisahkan dari kegiaatan manusia sehari-

hari. Dalam dunia kerja komunikasi  yang 

dibangun menentukan tingkat keberhasilan dan 

profesionalitas dalam bekerja. Komunikasi yang 

suportif (Supportive Communication), dibangun 

dengan tujuan untuk memelihara hubungan yang 

positif, dan pada saat yang sama dapat 

mengungkapkan masalah yang ada dengan baik. 

Sebagai pengusaha rumahan, ibu-ibu 

rumahtangga ini menjalankan berbagai aktivitas 

sehari-hari dengan tim yang harus selalu kompak. 

Dalam membangun kekompakan tersebut 

komunikasi khususnya supportive communication 
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terus dibangun untuk mencapai hasil yang optimal. 

Berbagai tujuan dapat dicapai dengan komunikasi 

yang suportif.  Salah satu tujuannya adalah apabila 

kita bersama-sama dengan karyawan lainnya 

mampu melakukan komunikasi yang suportif ini, 

maka produktifitas kerja akan meningkat. dan 

mengurangi konflik yang terjadi. Hal ini sangat 

penting diaplikasikan dalam dunia kerja yang 

membutuhkan motivasi tinggi bagi tim dalam 

bekerja atau mencapai suatu target tertentu.  

Keberhasilan supportive communication 

yang dikelola oleh Ibu rumah tangga pengusaha 

industri rumahan Pengelolaan komunikasi yang 

efektif biasanya diukur dari kemampuan untuk 

menyelesaikan berbagai permasalahan yang 

muncul dalam menjalankan bisnis sehari-hari 

dengan karyawan. Dalam menjalin relasi dengan 

orang lain, tentu akan menemui berbagai masalah 

dan kendala. Maka sebagai pengusaha yang baik 

tentu akan berusaha mengatasi masalah tersebut 

demi kelangsungan hubungan yang baik , karena 
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konsumen dan mitra usaha adalah jantungnya 

usaha, yang menentukan hidup matinya usaha 

yang dijalankan. 

Permasalahan yang muncul diantaranya 

adaah perselisihan antar karyawan, komplain dari 

pelanggan atau terjadinya kesalahpahaman 

dengan supplier. Hal ini bisa diatasi dengan 

menggunakan komunikasi yang supportive. 

Komunikasi yang dibangun berorientasi pada ke 

dua belah pihak dan ditujukan untuk 

menyelesaikan masalah. Komunikasi yang suportif 

didasarkan atas kesesuaian antara hal-hal yang 

dikomukasikan secara verbal/non-verbal dengan 

hal-hal yang dipikirkan dan dirasakan oleh 

seseorang. Di sini terkandung unsur kejujuran 

dalam melakukan komunikasi. Dalam menjalankan 

usaha prinsip kejujuran harus dipegang teguh, dari 

kejujuran akan lahir kepercayaan, yang kemudian 

akan melahirkan kesetiaan atau loyalitas.  

Konsumen yang loyal, mitra yang loyal  tidak 

hanya dapat menjamin keberlangsungan usaha 
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yang dijalankan, bahkan dapat membantu 

mengembangkan usaha. 

Hal yang harus dihindari dalam 

berkomunikasi adalah melakukan evaluasi 

terhadap komunikan atau lawan bicara. Ketika 

konsumen menyampaikan pesannya baik dalam 

bentuk permintaan atau keluhan harus dihindari 

melakukan evaluasi. Yang harus dilakukan adalah 

mendeskripsikan kembali pesan yang disampaikan 

dengan penjelasan yang tetap menggunakan 

empati ketika berbicara.      Komunikasi yang 

supportif bersifat deskriptif dan tidak evaluative. 

Yang dibutuhkan oleh konsumen atau mitra adalah 

informasi yang lengkap mengenai produk atau 

usaha yang dijalankan, informasi yang jelas dapat 

meyakinkan mereka untuk tetap menjalin 

hubungan yang baik. 

Efektivitas supportive communication juga 

terlihat pada sejauhmana dalam komunikasi yang 

dilakukan saling menghargai pihak-pihak yang 

terlibat di dalamnya. Bagaimana sebagai 
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pengusaha menghargai karyawan. Walaupun 

penghargaan tidak selalu dalam bentuk uang. 

Menghargai konsumen juga penting sebagai 

bentuk dari pelayanan prima. Begitu juga dengan 

suplier. Hal ini harus dilakukan secara timbal balik 

sehingga komunikasi menjadi efektif. Komunikasi 

yang suportif membantu orang untuk merasa 

dihargai, diterima dan bernilai . Dalam dunia usaha 

konsumen dan mitra adalah raja, memperlakukan 

mereka dengan baik akan membuat mereka 

senang dan merasa dihargai.  Sekecil apa pun 

kontribusi mereka bagi usaha kita , terima dan 

buat mereka merasa berrnilai dimata kita, hal ini 

akan menjaga hubungan yang baik . dan suatu saat 

mereka membutuhkan produk atau jasa kita dalam 

jumlah yang banyak tentu mereka akan ingat 

kepada kita karena kita sudah menumbuhkan 

kesan yang baik dalam benak mereka. 

Komunikasi supportive dinilai  efektif juga 

dinilai dari kejelasan pesan yang disampaikan. 

Informasi yang jelas akan memudahkan 
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pemahaman dan tercapainya tujuan komunikasi. 

Maksud dari spesifik disini adalah informasi yang 

disampaikan harus jelas.  Ibu rumah tangga ketika 

menjalankan usaha tentu saja harus dapat 

menyampaikan informasi secara jelas kepada 

konsumen mengenai produknya atau kepada mitra 

usaha mengenai usahanya agar mereka memahami 

apa yang dimaksud secara jelas.  Informasi yang 

jelas juga penting disampaikan ketika 

berkomunikasi dengan karyawan sehingga mudah 

untuk memahami dan melaksanakan instruksi 

yang disampaikan.  

Dalam berkomunikasi, membangun relasi 

menjadi tujuan penting. Supportive 

communication yang dijalankan oleh ibu umah 

tangga pengusaha industri rumahan ditujukan 

untuk membangun relasi. Relasi dengan karyawan, 

supplier, konsumen maupun calon konsumen. 

Salah satu keberhasilan komunikasi ini adalah 

terjalinnya relasi dan kemampuan 

mempertahankan relasi. Komunikasi yang 
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dilakukan secara terus menerus atau kontinyu 

dapat menjaga kelangsungan hubungan.  Dalam 

menjalin relasi dengan konsumen atau mitra 

komunikasi perlu terus dijalin komunikasi. 

Komunikasi tidak boleh terputus. 

Komunikasi yang suportif mendorong 

seseorang untuk mendengarkan dan memberikan 

tanggapan yang efektif terhadap penyataan-

peryataan yang disampaikan oleh orang lain.  

Komunikasi bukan hanya sekedar bagaimana 

menyampaikan pesan, melainkan juga bagaimana 

komunikator dapat menjadi pendengar yang baik 

bagi komunikan.  Kemampuan mendengarkan 

yang baik untuk ibu rumah tangga pengusaha 

industri rumahan ketika mendengarkan keluh 

kesah pegawai. Hal ini hampir terjadi tiap hari. 

Mendengarkan termasuk memberi tanggapan 

terhadap apa yang disampaikan pegawai. Begitu 

juga terhadap konsumen. Kemampuan 

mendengarkan yang baik akan mampu 

membangun  loyalitas konsumen. Relasi dengan 
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mitra juga dapat dibangun melalui kemampuan 

mendengar.  

Kemampuan mendengarkan dibutuhkan 

oleh ibu rumah tangga yang menjalankan usaha.  

Dengan kemampuan mendengarkan, mereka dapat 

memahami apa yang diinginkan oleh konsumen 

atau pun mitra  usaha, dengan demikian dapat 

memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen 

atau pun mitra  usaha sehingga mereka merasa 

terrpenuhi kebutuhannya dan akan datang 

kembali ketika membutuhkan . 
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