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ABSTRAK 

Latar belakang penelitian ini berangkat dari ancaman menghadapi perubahan 

harga kedelai akibat dari pelemahan Rupiah atas Dollar Amerika yang dialami 

oleh UKM perajin tahu tradisional. Kesulitan bersaing dan mengadaptasikan 

usahanya mengakibatkan kebingungan untuk menentukan arah pengambilan 

keputusan. Tujuan penelitian ini adalah memetakan dinamika pengambilan 

keputusan pada perajin tahu. Penelitian ini perspektif studi kasus melalui proses 

wawancara, observasi dan dokumentai. Hasilnya menunjukkan bahwa UKM 

membangun manajmen dan pengembangan diri,  melalui penyalarasan peran dan 

fungsi internal dan eksternalnya. Model ini akan termanifestasi dalam penyikapan 

kerja keras, disiplin, jujur dan inovasi. Kemudian akan dikembangkan dalam lima 

model pengambilan keputusan (1) naluri survival, (2) intuisi, (3) kesepakatan 

bersama, (4) pengalaman dan (5) berfikir spontanitas. Model pengambilan 

keputusan ini bersifat tidak terstruktur dan tidak selalu ditentukan oleh individu, 

tetapi didukung oleh peran lingkungan, sosial seperti respon konsumen di pasar, 

dan respon para perajin tahu. Menyebabkan ada kemungkinan model pengambilan 

keputusan mengalami perubahan dan perkembangan ke arah lebih baik. Informan 

cederung memilih model pengambilan keputusan atas dasar pengalaman dan 

kesepakatan bersama sebagai strategi mengembangkan usahanya di setiap situasi 

berubah-ubah.  

 

Kata kunci: Dinamika pengambilan keputusan, UKM perajin tahu, perubahan 

harga 
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ABSTRACT 

 

The background of this research is begining from threat trough alteration of 

soybean price because Indonesian Currency was lower of American Dollar 

currency. Competetion difficulty and adaptation their UKM was consequence to 

confused way of dicision making. The research aimed maps dicision making to 

Tofu Craftsman. This research is case study perspective using interview process, 

observation and documentation. The result showed that UKM built  management 

and self development, trough role equevalent and internal and external function of 

role. This model will be manifestation in hard work attitude, dicipline, honest and 

innovation. Than would be developed in five models dicision making (1) Survivel 

instinct, (2) Intuition, (3) Collective agreement, (4) self-experience, (5) 

Spontanious Thinking. Dicision making models is unstructure  and nor decided by 

individual, but  supported by environment, social roles as consumer respond at 

market, and Tofu Craftsmans respond. This case motivate any prospect dicission 

making model  perceiving alteration and develop to better situation. The 

informant dominant choose dicision making model based on experience and 

Collective agreement as strategy for built their UKM every changes situation. 

Key Woards: Decision Making Dinamics, Tofu Craftsman UKM, Price Cange 
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PENDAHULUAN 

Kehidupan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) beberapa tahun terakhir 

mengalamai tekanan untuk menyesuaikan diri menghadapi perubahan globalisasi. 

Tekanan untuk mampu beradaptasi dan bersaing menjadi refleksi nyata yang tidak 

bisa dihindarkan, kemudian memunculkan kompleksitas permasalahan bagi 

pelaku UKM untuk terampil mengambil keputusan yang cepat dan tepat 

menghadapi perubahan. Sisi lain, hasil studi lapangan peneliti di UKM 

menunjukkan bahwa motivasi pelaku UKM untuk berkembang ke arah lebih baik 

telah meningkat akan tetapi hal tersebut menjadi sebuah spekulasi belaka untuk 

mewujudkannya. Usaha memahami dinamika yang terjadi di internal maupun 

eksternal UKM dalam mengadaptasikan dirinya atas perubahan cukup penting 

diungkapkan agar mampu bersaing dan survive bagi pelaku UKM.  Perubahan 

bersifat continue dari berbagai aspek sosial, politik, krisis ekonomi dunia, 

kemajuan teknologi dan perkembangan globalisasi menuntut kesiapan individu, 

kelompok dan organisasi untuk menyesuaikan dirinya agar mampu bersaing 

(Cummings & Worley, 2005; Negra, 2012).  

Individu maupun kelompok dituntut untuk mempertimbangkan arah strategi 

pengambilan keputusannya setiap menghadapi permasalahan karena akan 

berdampak pada bagaimana proses managerial mengambil keputusan yang efektif 

(Albert & Whetten, 2004). Permasalahannya, menghadapi perubahan di Indonesia 

seperti pelemahan Rupiah atas Dollar USD yang akan mempengaruhi perubahan 

harga akan menjadi ancaman psikologis perajin tahu dalam mengambil keputusan 

sebagai sektor industri Usaha Kecil dan Menengah (UKM).  

Pelemahan Rupiah atas Dollar USD tersebut, dapat menambah 

kompleksitas permasalahan para pelaku UKM di Indonesia. Sebab, pelaku UKM 

yang kurang mampu mengelola setiap pengambilan keputusan akan berdampak 

mengalami kekalahan untuk bersaing. Hal ini ditunjukkan pada bisnis industri 

kecap dalam botol, seperti kecap Udang Sari dan kecap Sindang Sari dari Cirebon, 

kecap Kuda Jempol dari Kediri, kecap Sukasari dari Semarang, kecap Benteng 

dari Tangerang dan seterusnya. Jenis-jenis usaha tersebut, hampir mulai jarang 

ditemukan di setiap daerah, meskipun terdapat beberapa merek yang masih 
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bertahan disebabkan oleh kesetiaan pelanggan dan keunikan yang dimilikinya. 

Mencerminkan bahwa pelaku perajin UKM tersebut kurang terampil mengelola 

dan melakukan perubahan dalam setiap pengambilan keputusannya (Kasali, 

2012).  

Fakta selanjutnya, pada usaha jamu sempat gulung tikar karena persepsi 

orang tidak suka minum jamu, rasa pahit, bau, warnanya tidak sedap dipandang, 

tidak enak di mulut, pengelolaan pembuatan kurang bersih, dan minuman 

masyarakat kelas bawah. Telah melakukan pembenahan dirinya dengan 

menerapkan prinsip belajar, mengubah persepsi masyarakat dan memeriksa 

kembali tata nilai jamu menjadi bersih dan baik untuk kesehatan. Keberhasilan 

menyesuaikan diri pelaku Jamu tradisional menghadapi perubahan pasar dan 

kebutuhan konsumen adalah manajmen pengambilan keputusan yang efektif yakni 

telah mengubah kesulitan bisnis usaha jamu tradisional tumbuh menjadi bisnis 

usaha terbesar di Indonesia menjadi PT. Industri Jamu Sido Muncul dinikmati 

masyarakat (Kasali, 2005).  

Gambaran perajin industri kecap dan jamu tradisional menggambarkan 

situasi dan kondisi psikologis perajin UKM setiap pengambilan keputusan untuk 

bersaing menghadapi perubahan ekonomi, politik, sosial bahkan krisis secara 

global. Sejarah panjang menunjukkan partisipasi UKM di Indonesia mampu 

bertahan menghadapi perubahan krisis global dari tahun 1997-2006, 2006-2007 

dan 2008-2009. Pertumbuhan UKM mencapai 99% dari semua unit usaha di saat 

krisis global 1997-2006, selanjutnya pada tahun 2009-2012 UKM menyerap 

tenaga kerja sekitar 6,65% (Kemenkop, 2013). Data statistik UKM dari tahun 

2006-2007 memperlihatkan jenis usaha UKM pada sektor pengolahan 80% 

memberikan output terbesar di antara jenis usaha lainnya karena industri 

pengolahan memiliki ciri khas input bahan baku dan output menjadi makanan siap 

saji (Afiah, 2009). Keterlibatan pelaku UKM pada sektor Industri Pengolahan 

cukup signifikan dalam upaya penyesuain diri menghadapi perubahan.  

Kondisi beberapa UKM di Indonesia tidak terlepas dari berbagai 

permasalahan seperti pengelolaan dilakukan secara personal, modal dari usaha 

sendiri, jumlah karyawan 2-4 orang, prasarana tempat masih perumahan dan 
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keuntungan masih dikategorikan menengah. Kendala tersebut akan mempengaruhi 

exsistensi UKM dalam bersaing, bertahan dan menimbulkan kekhawatiran setiap 

pengambilan keputusan. Lingkungan UKM pada sektor Industri Pengolahan 

perajin pabrik tahu sebagai usaha perumahaan tradisional masyarakat minoritas 

daerah Sukoharjo, Propinsi Jateng. Kesulitan menerapkan strategi tepat 

menghadapi perubahan harga kedelai akibat pelemahan Rupiah atas Dollar AS 

yang terjadi pada September 2015 berdampak pada kekhawatiran pelaku dalam 

pengambilan keputusan.  

Perubahan tersebut mengancam perajin UKM usaha tahu untuk 

mengembangkan peran dan fungsinya akibat pelemahan Rupiah atas Dollar AS 

yang terjadi secara tiba-tiba. Menciptakan kondisi ketidakpastian, dan tekanan 

karena masih menggantungkan usahanya pada barang mentah impor kedelai 

dengan perubahan harga tidak seperti biasanya. Sebagai implikasinya, para perajin 

tahu kesulitan untuk merumuskan strategi mengambil keputusan yang tepat ketika 

beradaptasi dengan situasi barunya.  

Kompleksitas permasalahn yang dirasakan oleh perajin tahu dapat 

diidentifikasi yaitu pertama, perubahan kuantitas penjualan produksi tahu di pasar 

berdampak pada self-interest bagi anggota, karyawan maupun pelaku UKM 

pabrik tahu, kedua perubahan kuantitas bahan produksi kedelai berkurang akibat 

dari harga impor kedelai yang semakin mahal memunculkan kecemasan untuk 

mengembangkan strategi bisnisnya, ketiga perubahan daya beli pasar karena harga 

jual tahu berubah sesuai dengan penyesuaian harga kedelai impor menimbulkan 

penolakan (resistance) dari masyarakat dan akan mengganggu setiap langkah 

pengambilan keputusan selanjutnya bagi perkembangan UKM di masa depan.  

Perubahan strategi pengambilan keputusan pelaku UKM memegang 

peranan penting terhadap perkembangan suatu organisasi karena keputusan yang 

diambil merupakan penentu pertama masa depan usahanya. Individu yang tidak 

memiliki kemampuan mengambil keputusan yang tepat akan berdampak pada 

perkembangan organisasi ke depannya. Individu akan mengalami proses evaluasi 

diri dan perubahan ketika berhadapan dengan kondisi baru (Himam, 2005).  
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Setyasari & Afiatin (2015) mengemukakan bahwa kemampuan untuk 

memaksimalkan diri melalui proses countinuos learning dan melibatkan pilihan 

lainnya berdasarkan perubahan sosial, hukum, politik dan ekonomi mempunyai 

kemungkinan untuk mengembangkan setiap pengambilan keputusan yang lebih 

baik. Pengambilan keputusan atas dasar tanpa mengurangi resiko dapat mengarah 

pada hasil keputusan yang lebih baik. Banyak UKM mampu survive dalam 

merespon perubahan karena memperhatikan ulang strategi keputusannya untuk 

mengembangkan bisnis dan potensi dirinya (Kasali, 2014). 

Salah satu alasan kesiapan menghadapi perubahan adalah kemajuan 

teknologi, tekanan sosial dan politik, perubahan segmen pasar, dan kekuatan 

internal organisasi (Akin & Palmer, 2000). Perubahan bersifat ketat dan dinamis 

akan memaksa dan memotivasi individu, kelompok maupun perajin tahu UKM 

memperhatikan kembali posisi dirinya sebagai acuan membandingkan diri dengan 

UKM lainnya sejauh mana perkembangannya.   

Peristiwa pengambilan keputusan dipahami secara komprehensif  seperti 

melibatkan proses continuos learning, exsperience, pendidikan, sosial, hukum, 

tata nilai dan aturan standar moral mencakupinya (Setyasari & Afiatin, 2015; 

Purwwanto & Moordiningsih, 2005). Lappe (2013) kesiapan anggota organisasi 

menghadapi perubahan akan berimplikasi positif untuk merumuskan strategi 

pengambilan keputusan yang tepat sehingga dapat mengembangkan dan 

membedakan organisasinya. Ahli lain, mendefinisikan individu, kelompok 

organisasi yang mampu mengelola diri menghadapi perubahan merupakan hasil 

dari proses simbiosis mutualisme melalui interaksi contineu self dengan sosialnya 

maupun organisasinya sehingga menyebabkan self  dapat menentukan potensinya 

(Hogg & Ridgeway, 2003; Himam, 2012). Kajian lain dilakukan oleh Mustadin 

(2014) menjelaskan bahwa akan terjadi perkembangan tahap-tahap dialog diri 

karyawan dengan organisasi ketika menghadapi perubahan sehingga dapat 

melahirkan proses sikap pengambilan keputusan yang tepat melalui proses 

pencarian diri dan identifikasi diri.  

Berdasarkan studi para ahli sebelumnya yang berkaitan dengan 

pengambilan keputusan masih memberikan kesempatan untuk dikaji secara 
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mendalam khususnya dalam konteks bagaimana proses pengambilan keputusan 

UKM menghadapi perubahan harga. Sehingga dapat menemukan model 

pengambilan keputusan yang mana yang terbaik maupun yang rentan dalam 

menghadapi perubahan globalisasi.  

Pengambilan Keputusan Menghadapi Perubahan Harga 

Setiap pengembangan individu dalam organisasi akan selalu diikuti oleh 

bagaimana perilakunya menyikapi persoalan pengambilan keputusan. Individu 

yang tidak siap menghadapi perubahan maka akan mengalami ketakutan dan 

berdampak pada kehilangan jati dirinya (Kasali, 2005). Pengambilan keputusan 

akan memicu proses identifikasi diri sebagai proses evaluasi anggota organisasi 

sehingga memunculkan rasa tidak pasti, kurang nyaman bagi mereka yang tidak 

siap menghadapi perubahan (Mustadin, 2014). 

 Ancaman atas perubahan tersebut mengakibatkan individu kesulitan untuk 

identifikasi dirinya, kehilangan kendali dan cemas ketika perubahan terjadi 

sewaktu-waktu. (Himam, 2012) menjelaskan masa depan organisasi yang terukur 

diidentifikasikan dalam human capital individu, kelompok organisasi dipahami 

secara dinamis, seperti siklus kehidupan akan siap melakukan perubahan dalam 

merespon isu-isu perubahan yang muncul sewaktu-waktu di lingkungannya. 

Whetten (2006) memperjelas bahwa strategi memahami arah perkembangan 

organisasi akan membantu untuk menafsirkan isu-isu, mengidentifikasi setiap 

ancaman baru, menemukan strategi, dan menyelesaikan konflik. Perubahan yang 

terjadi sewaktu-waktu dalam merumuskan kesiapan untuk pengambilan keputusan 

tepat bagi mengembangkan organisasi ke depannya.  

Akin & Palmer (2000) perubahan organisasi seperti kemajuan teknologi, 

tekanan sosial, politik, perubahan segmen, dan kekuatan internal organisasi akan 

memaksa individu untuk membenahi diri sebagai bentuk kesiapan menghadapi 

perubahan. Perubahan tersebut bersifat ketat dan dinamis akan memaksa individu 

sebagai upaya menemukan strategi pengambilan keputusan tepat. 

Teori perubahan berkembang ke dalam konteks pemahaman organisasi 

disebabkan oleh kompleksitasnya permasalahan yang menuntutnya untuk bisa 

menyesuaikan diri dengan kondisi pasar, ekonomi dan pesatnya perkembangan 
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globalisasi dan teknologi (Cummings & Worley, 2005). Menurutnya tuntutan 

perubahan dalam segala aspek kehidupan baik individu, kelompok, struktur, 

lingkungan dan sistem organisasi adalah starategi yang efektif untuk bertahan dan 

mampu mengikuti perkembangan tuntutan pasar. 

METODE  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus untuk memahami pengalaman perajin tahu yang sedang menghadapi 

perubahan harga dan strategi pengambilan keputusan yang digunakan. Menurut 

Baxter & Jack (2008) mengeksplorasi suatu perilaku melalui berbagai sumber 

data ketika menghadapi peristiwa, akan dapat menjelaskan strategi pengambilan 

keputusan yang digunakan oleh individu.  Penelitian dirancang dengan 

pendekatan studi kasus  oleh Yin (2001)  bertujuan dapat menjawab pertanyaan 

‘bagaimana’ dan ‘mengapa’. Ada  tiga perajin UKM  dengan bisnis usaha yang 

sama yakni usaha produksi tahu yang selalu menghadapi perubahan harga akibat 

pelemahan rupiah atas Dollar AS 15 September 2015.  

Peneliti menggunakan wawancara yang mendalam (in-depth 

interview). Interview yang dilakukan lebih dari satu kali pada satu informan, 

significant others dan dokumentasi (ketika membuat tahu dan menjualnya). Proses 

pengumpulan data dengan pola zig-zag (Creswell, 2003), dimana peneliti ke 

lapangan mencari informasi kemudian menganalisis data yang telah di peroleh, 

kembali ke lapangan lagi untuk mendapatkan lebih banyak informasi, 

menganalisis data dan seterusnya. Adapun bentuk pertanyaan besar penelitian 

sebagai berikut: 

1. Apa saja kesulitan perajin tahu sejak peristiwa perubahan harga terjadi selama 

menekuni sebagai perajin tahu ? 

2. Apakah dampak dari peristiwa perubahan harga bagi diri perajin tahu dan 

usahanya ? 

3. Bagaimana cara pengambilan keputusan anda menghadapi perubahan harga ? 

Kriteria pemilihan informan penelitian dilakukan dengan teknik saturated, 

dimana peneliti melakukan wawancara awal dengan beberapa perajin tahu di 

lokasi atau kampung pabrik tahu yang ada di wilayah Solo, Kartosuro. Hasil 
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wawancara awal tersebut, hanya ada 9 informan yang diambil dalam penelitian 

karena 9 informan tersebut cukup mewakili variasi data yang sifatnya 

berkembang. Identifikasi dari 9 informan tersebut yaitu 1) 3 perajin tahu sebagai 

informan primer yang terdiri dari pemilik utama pabrik tahu, pemproduksi tahu, 

penyuplayer hasil produksi tahu, dan penjual tahu, 2) 3 perajin tahu sebagai 

informan significan other yang terdiri dari istri, dan anak kandung informan 

utama, dan ke-3) tiga perajin tahu sebagai karyawan masing-masing pemilik 

pabrik tahu. Creswell (1998) variasi  perkembangan data akan berhenti ketika 

jawaban penelitian sudah tidak ditemukan lagi atau tidak ada keterangan-

keterangan baru yang dihasilkan guna memberikan kontribusi bagi penelitian.  

Profil informan utama dan significan other yang diwawancara adalah 

sebagai berikut: 

No Nama Jenis 

kelamin 

Usia Status Profesi Lama kerja 

1 HA L 40 th Menikah Pemilik pabrik tahu, 

perajin tahu, penyuplayer 

hasil produksi tahu dan 

penjual tahu 

15 th 

2 HO P 58 th Menikah Perajin tahu dan penjual 

tahu 

37 th 

3 HR P 78 th Menikah Pemilik pabrik tahu, 

perajin tahu, dan 

penyuplayer hasil 

produksi tahu 

59 th 

4 HS P 37 th Menikah Istri informan HA 15 th 

5 HD L 27 th Menikah Anak informan HO 6   th 

6 HF L 45 th Menikah Karyawan HO 23  th 

7 HN L 28 th Menikah   Anak kandung HR 

sekaligus sebagai  

karyawan  

5 tahun  

 

Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan 

berdasar karakteristik yang ditentukan oleh peneliti. Peneliti menentukan 

informan dengan pertimbangan yaitu; 1) pelaku adalah pemilik utama usaha tahu, 

2)  sistem pengelolaan secara individu, kekeluargaan, kerabat serta tenaga kerja 

dari kalangan keluarga, 3) sumber pembiayaan sebagai modal dari pemilik usaha 

sendiri, kerabat, keluarga, 4) jenis usahanya termasuk home industry yang tidak 

berbadan hukum atau tidak berakta notaris, 5) masih bergantung dengan 

pengadaan bahan baku seperti kedelai impor sehingga perubahan harga kedelai 
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sewaktu-waktu berubah akan menjadi ancaman bagi UKM pabrik tahu, 6) 

memiliki penghasilan 10-20 jutaan setiap bulannya dan terakhir 4) bersedia untuk 

diwawawncarai dan dokumentasi semua pengalamannya hingga berakhir.  

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa 

tahapan, antara lain; 1) mengklasifikasikan proses awal semua transkrip hasil 

wawancara, mengkoding dengan mengesampingkan prejudment, opini dan pra-

konsepsi terkait penelitian sebagai usaha untuk memahami dan menjelaskan 

fenomena sebagai sesuatu hasil yang baru, 2) proses menganalisis, peneliti 

melakukan proses analisis jawaban informan, mereduksi bias-bias yang dianggap 

bukan data sebenarnya sehingga dapat ditemukan, dikembangkan pemahaman 

fenomena yang sebenarnya, 3) menginterpretasi data, langkah terakhir ini 

dilakukan dengan pengembangan atas pemahaman dasar hasil interpretasi data 

yang kemungkinan akan membantu mengelompokkan, mengkategorisasikan data 

studi kasus. Proses akhir akan menyusun satu kesimpulan tentang penjelasan 

akurat atas fenomena dari informan hingga berbentuk satu pernyataan utuh 

berdasarkan hasil analisis dari kumpulan sumber data (Yin, 2011). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Model pengambilan keputusan menghadapi perubahan harga  

Kajian pengambilan keputusan dari hasil riset beberapa ahli terdiri dari 

beberapa tahapan pertama yaitu: 1) memahami persoalan, 2) melihat dari berbagai 

sudut pandang, 3) merumuskan pilihan, 4) mempelajari kembali alternati dari 

pilihan lainnya, 5) mengevaluasi pilihan yang dipilih, 6) mengambil keputusan, 

dan 7)  memantau kembali perkembangan keputusan (De Janasz, at al., 2002).  

Konsep tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa proses 

penggambilan keputusan dapat dilakukan sistematis, terstruktur dan bergantung 

pada individu sebagai peran utama penentu hasil keputusan optimal. Hasil 

penelitian ini menunjukkan sebaliknya, dinamika pengambilan keputusan tidak 

selalu dilakukan secara terstruktur seperti penjelasan di atas. Meskipun analisis 

permasalahan sebagai dasar melakukan pengambilan keputusan, pada konteks 

UKM pengrajin tahu ketika berhadapan dengan situasi lingkungan yang berubah-

ubah maka akan ada upaya pengambilan keputusan berubah dan berkembang ke 



 
 

11 
 

arah lebih baik. Pada kondisi ini individu, lingkungan dan sosial ikut berperan 

menentukan hasil keputusan tercapai atau disebut pengambilan keputusan melalui 

kesepakatan dan negoisasi. Pendekatan kedua taktik ini dilakukan atas dasar 

berbagai pertimbangan untuk menghindari konflik di internal maupun ekstrenal 

UKM. Sesuai dengan temuan hasil penelitian dari Kirchler et al. (2001) 

menemukan empat konsep pengambilan keputusan berdasarkan perbedaan jenis 

kelamin yakni penyelesaian masalah, taktik mempengaruhi melalui 

berkomunikasi dengan positif, dan terakhir taktik tawar-menawar.  

Pengambilan keputusan tersebut yang kemungkinan berubah dan 

berkembang sebagai konsep yang akan menggambarkan model umumnya 

pengambilan keputusan pengrajin tahu sebagai berikut. Pertama, pengambilan 

keputusan ditandai dengan individu sebagai survival instinct, informan hanya 

mengedepankan semangat untuk bertahan hidup, mencintai pekerjaanya, sabar, 

kerja keras, tekun, disisplin  untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. 

Pada tema ini, subjektif informan tidak begitu mengkhawatirkan ancaman 

atas perubahan harga kedelai dan kesulitan menyesuaikan dengan harga tahu di 

pasar. Ancaman perubahan harga akan disikapinya dengan terampil mengelola 

naluri survival instinct untuk bertahan hidup dan menjalani usahanya, cara 

demikian akan termanifestasikan sebagai pengambilan keputusan yang tepat. Hal 

ini didukung oleh gambaran karakteristik informan untuk tetap menyukai 

usahanya tanpa berkeinginan menjadi pengusaha lebih besar (exspansionist). 

Strategi ini pula yang membuat informan merasa cepat puas meskipun usahanya 

berjalan dengan pelan-pelan. Glasser (1998) berpendapat bahwa, setiap individu 

memiliki motivasi memilih dan bertahan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya 

yakni kebutuhan dasar (basic needs) seperti kebutuhan bertahan hidup (survival), 

mencintai dan dicintai (love and belonging), kekuasaan (power), kebebasan 

(freedom), dan kesenangan (fun). 

 Kedua, pengambilan keputusan melalui intuisi, tema ini menjelaskan 

informan  mulai merasakan ancaman dari luar atas dirinya. Merasakan karena 

kebutuhan dasarnya terganggu akibat ancaman harga kedelai dan tahu sulit untuk 

disesuaikan dengan harga di pasar. Proses intuisi yang sudah terasah menjadikan 
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alam bawah sadarnya sensitif untuk menilai, menyusun, bertindak, menganalisis 

dan memutuskan alternatif  pilihan yang didasari oleh subyektifnya tanpa 

menghindari alternatif pilihan lain yang lebih berisiko. Pada saat situasi yang 

menuntutnya cepat untuk bersikap, mengambil keputusan dengan dasar intuisi 

secara kasat mata akan jauh lebih diutamakan tercapainya keputusan lebih baik. 

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Walgito (2006); Vaughan 

(1990) bahwa proses pengambilan keputusan individu ketika ada tuntutan 

mengambil sikap maka peran interaksi personal maupun interpersonal akan 

memberikan kemampuan dan pemahamaan secara psikologis untuk menganalisis 

permasalahan dan dapat menghasilkan keputusan yang komprehensif dan lebih 

baik.  

Dasar pengambilan keputusan melalui intuisi mempersyaratkan sensitifitas 

hati nurani secara cepat dan sifatnya tidak nyata tanpa banyak pertimbangan 

(intangibles) karena pilihan itulah yang paling terbaik dibandingkan dengan 

pilihan keputusan yang nampak, rasional (tangibles). Proses pengambilan 

keputusan melalui intangibles didapatkan melalui informan menekuni, melatih 

secara terus-menerus sebagai pengrajin tahu sehingga menjadi kebiasaan dalam 

berprilaku seperti memahami apa yang harus dilakukan, kelincahan dalam 

menjual tahunya, sensitif dalam bersikap, memahami dan mampu menempatkan 

yang mana pembeli lama maupun baru.  

Ketiga, pengambilan keputusan akan diperoleh dari hasil kesepakatan 

sesama pengrajin tahu sebagai standar pencapaian keputusan yang harus diikuti. 

Setelah informan merasakan (intuisinya) terancam atas situasi tidak stabil maka 

keputusan tidak lagi ditentukan oleh intuisi individu sendiri melainkan keputusan 

ditentukan dari hasil musyawarah bersama seprofesi. Anggapannya, dasar 

pengambilan keputusan melalui intusi kurang memuaskan karena ada individu 

lain terganggu. Usaha untuk mengevaluasi, menyesuaikan perubahan harga 

kedelai dengan harga di pasar menjadi keputusan secara bersama. Hasil keputusan 

bersama akan direkonstruksi sebagai keputusan final untuk pengembangan peran 

dan fungsi usaha dengan baik. Pengambilan keputusan atas dasar kesepakatan 

merupakan perkembangan dan adaptasi keputusan yang tidak sesuai dengan 
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perubahan kondisi sosial dan lingkungan berdasarkan kreatifitas individu maupun 

kelompok. Perkembangan keputusan bisa terjadi karena kombinasi emosi, 

kognitif, kepribadian, persepsi, kreatifitas dan value dalam individu, kelompok 

dan lingkungan (Verplanken & Holland, 2002; Wilson, 2001). 

Proses pengambilan keputusan tersebut didukung oleh lokasi satu tempat 

sebagai nilai yang dipertahankan dan akan menyebabkan mereka core value 

memilih keputusan secara bersama ketika disesuaikan dengan harga tahu di pasar. 

Peran mengambil keputusan melalui kesepakatan bersama penting dilakukan 

ketika penderitaan, kebangkrutan, bersaing di lokasi yang sama, dan produksi 

yang sama di dunia usaha sebab pilihan tersebut akan melahirkan saling 

memotivasi menghasilkan strategi pengambilan keputusan satu komandu (Kasali, 

2012). 

Keempat, pengambilang keputusan melalui pengalaman sebagai tempat 

belajar yang efektif (learning exsperience). Informan dipaksa untuk cepat 

menyesuaikan usaha tahunya dengan lingkungan pasar ketika ada tuntutan 

perubahan harga kedelai dan ketika sudah ada kesepakatan bersama. Proses ini 

membuat informan lebih mudah menyelaraskan perubahan harga tahu dengan 

perubahan harga kedelai di lingkungan pasar. Meskipun menghadapi 

permasalahan di pasar yakni penolakan dari beberapa konsumennya akan tetapi 

informan merasa mampu memperkirakan apa yang akan dilakukan terbaik bagi 

konsumennya. Model ini akan termanifestasikan sebagai pengambilan keputusan 

solustif dan sangat ditentukan oleh pengalaman masing-masing informan. Hal ini 

sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Beach & Connolly (2005) menekankan 

peran pentingnya proses penyeleksian ketat pilihan-pilihan sementara sebelum 

terjadi pengambilan keputusan.  

Menunjukkan UKM pengrajin tahu ketika mengambil keputusan atas dasar 

pengalaman tidak bersfiat stagnan tetapi ada indikasi terjadi proses evaluasi, 

penyeleksian secara continue sebagai refleksi pembelajaran dari pengambilan 

keputusan sebelumnya. Di antara ketiga UKM pengrajin tahu ditemukan 

perbedaan motif dasar dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan usia 

yakni informan HA lebih dimotivasi mengejar tujuan yang rasional, berani 
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mengambil resiko, agresif dan inovasi. Sedangkan informan HO dan HR 

dimotivasi untuk kesejahteraan sosial dirinya dan dipertimbangkan atas dasar 

bawah sadarnya. Keputusan bersifat berubah dan berkembang dan sesuai dengan 

kondisi psikologis dan usia dari pengambil keputusan yakni usia muda didasari 

oleh superioritas dan usia lanjut didasari oleh subyektif well-being self dan sosial 

(Brouthers & Werner, 2000); (Mather, 2006). 

Kelima, pengambilan keputusan memainkan cara berfikir spontanitas 

dalam situasi tertentu yang berubah-ubah, dianggapanya cukup efektif tanpa harus 

berfikir panjang terkait untung dan rugi ketika menjual tahunya. Pengambilan 

keputusan dilakukan atas dasar proses kognitif atau mental dasar manusia berupa 

intuitif, empiris, heuristic, dan rasional (Wang Y & Ruhe G, 2007). Bagi UKM 

pengrajin tahu, berfikir spontanitas mendukung tercapainya tujuan misalnya 

dikarenakan usaha tahu memiliki karakteristik tidak lama bertahan maka 

mengambil keputusan spontanitas cenderung sering dipilih sebagai alternatif 

pilihan tanpa menghilangkan pilihan lain. Pola berfikir spontanitas ditandai tanpa 

mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi akan tetapi memahami 

asumsi dasar, nilai-nilai dari keputusan yang dipilih dan bersifat statis dan 

dinamis. Peristiwa pengambilan keputusan selalu ditandai dengan dua dasar 

pengambilan keputusan tanpa mempertimbangkan berbagai kemungkinan tetapi 

mempertimbangkan asumsi nilai-nilainya.  

Pengambilan keputusan dengan kelima dasar tersebut merupakan 

umumnya dilakukan oleh ketiga informan. Kelima metode ini didasari oleh situasi 

perubahan harga yang tidak stabil akan diselesaikan melalui proses penyesuaian 

dengan individu, kelompok, dan lingkungan. Sesuai dengan hasil penelitian dari 

Himam, (2002); Mustadin, (2014); Kasali, (2012) bahwa perubahan situasi, 

kondisi tidak menentu akan diikuti dengan lingkungan sebagai cara untuk 

mengadaptasikan dirinya ke arah yang lebih baik. Proses beradaptasi dengan 

lingkungan termanifestasikan dalam proses tercapainya pengambilan keputusan 

yang tepat.   

Model pengambilan keputusan ini disebabkan oleh penyelarasan dimensi 

internal maupun eksternal. Cara ini juga disebut strategi resolusi konflik yang 
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digunakan khususnya ketika ada masalah internal UKM, dimana salah satu 

faktornya seperti kedewasaan kepribadian, individu, pengalaman, usia, sosial dan 

lingkungan dalam satu tempat sehingga keputusan akan mudah disesuaikan dan 

dikembangkan. Sejalan dengan pendapat Kwai-Choi & Collins (2000); Su et al., 

(2003); Ridha (2005) mengatakan faktor kepribadian individu, kelompok, 

lingkungan, kreatifitas, usia akan mempermudah kreatifitas, manajmen resolusi 

konflik pengambilan keputusan yang sesuai. Proses menyeimbangkan dimensi 

internal dan eksternal melalui pribadi yang positif, kesepakatan antar individu, 

kelompok, sosial dan lingkungan. Individu yang mengambil keputusan 

berdasarkan dirinya sendiri akan dapat sangsi sosial dari teman sesama profesinya 

karena dianggap bersaing tidak sehat.  

Purwanto & Moordiningsih (2005) menjelaskan bahwa keadaan kognitif di 

saat pengambilan keputusan cenderung memusatkan perhatian penuh jika 

berhadapan dengan situasi berulang-ulang. Kondisi kognitif dan beberapa faktor 

pendukung tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan berdasarkan perbedaan 

pilihan profesi usaha informan dengan lima model pengambilan keputusan 

umumnya di saat menghadapi perubahan harga sebagai berikut: 

 

Tabel 6. Model pengambilan keputusan ketiga informan berdasarkan karakteristik 

pilihan profesi usaha 

 

Informan 

dan Jenis 

Kelamin 

Pilihan profesi 

usaha 

 

Kelebihan  

 

Kelemahan   

Model 

Pengambilan 

Keputusan 

HA/L Memiliki 

pabrik tahu 

sendiri, 

mengelola 

sendiri, 

penyuplai tahu, 

penjual tahu  

Bekerja lebih keras, 

pengetahauan lebih 

luas terkait tata 

kelola usaha tahu, 

bekerja sama 

dengan semua 

aspsek, berfikir 

lebih rasional, siap 

menghadapi 

berbagai macam 

tantangan 

Beban 

tanggung jawab 

lebih besar 

mulai dari 

sistem 

pengelolaan 

sendiri, 

kesejahteraan 

karyawan, 

keseimbangan 

pemasukan dan 

pengeluaran, 

pengalaman, berfikir 

spontanitas, 

kesepakatan 

bersama. 

HO/P Penjual hasil 

produksi tahu,  

Bergantung pada 

hasil produksi 

terbaik, menerima 

Cenderung 

menghindar 

resiko dari 

pengalaman, intuisi, 

intuisi, memenuhi 

naluri survival 
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apapun resikonya, 

hubungan positif 

dengan 

pelangganya, 

kreatifitas variasi 

model tahu 

ancaman 

perubahan 

harga kedelai, 

bergantung dari 

hasil penjualan 

tahu saja 

instinct, hasil 

kesepakan bersama 

HR/P Pemilik pabrik 

tahu sendiri 

dan penyuplai 

produksi tahu 

dari titipan 

orang 

Tidak terlalu 

memikirkan 

ancaman perubahan 

harga kedelai 

karena sifat 

usahanya hanya 

menerima titipan 

orang yang mau 

produksi kedelai 

Tidak mau 

mengambil 

resiko, kurang 

berani.  

Pengalaman, 

intuisinya, dan 

kesepakatan bersama  

 

Berdasarkan tabel 6, maka dapat disimpulkan bahwa tiga informan 

memiliki model pengambilan keputusan berbeda-beda. Hal ini didasarkan  

karakteristik pilihan profesi usahanya yang tidak sama, tetapi secara umumnya 

mengambil keputusan dengan lima model yakni 1) memenuhi naluri survival 

instict, 2) intuisi, 3) pengalaman, 4) kesepakatan bersama, 5) berfikir spontanitas. 

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dari Purwanto & Moordiningsih, 

(2005) bahwa ada empat metode pengambilan keputusan yang cenderung 

dilakukan oleh individu di saat keadaan darurat meskipun memiliki karakteritik 

profesi berbeda-beda yakni berdasarkan pengalaman, standar atau prosedur yang 

sudah ada, pemahaman atau pendidikannya dan pertimbangan ahli lain.  

Berdasarkan pemahaman tersebut maka dapat dikategorikan ketiga 

informan cenderung mengambil keputusan berdasarkan pengalaman dan hasil 

kesepakatan bersama. Membuktikan jika pengrajin tahu baik sebagai pemilik 

pabrik, penyuplaier tahu dan penjual tahu ketika mengadapi ancaman perubahan 

harga kedelai maupun harga produksi tahu cenderung memilih keputusan melalui 

kedewasaan pengalaman dan kesepakatan bersama di lingkungan yang sama. 

Senada dengan yang disampaikan oleh Ridho (Moordiningsih, 2005) bahwa 

lingkungan yang kondusif akan mempengaruhi penyatuan aspek emosi, motivasi, 

etika dan kepatuhan individu sebagai salah satu penyebab penting mengambil 

keputusan. Pengambilan keputusan melalui pengalaman dan kesepakatan bersama 

tersebut juga dapat dirincikan sebagai berikut:  
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Pertama, informan menikmati keadaan rasa nyaman. Pada keadaan seperti 

ini informan masih menikmati aturan atau prinsip lama, tidak memikirkan dan 

menyadari ancaman perubahan harga sewaktu-waktu. Pada saat terjadi perubahan 

harga kedelai dan berdampak pada perubahan harga tahu baru kemudian 

merasakan kekahawatiran. Informan umumnya akan mengkomunikasikan terlebih 

dahulu jika ada perubahan harga sesuai dengan harga kedelai yang baru didasari 

atas pengalaman sebelumnya.  

Kedua, tetap menjaga hubungan emosional baik dengan pembeli sambil 

menginformasikan, negoisasi dan dialog alternatif solusi pilihan yang lain. 

Informan lebih memilih berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan pembeli, 

karyawan dan pelanggannya. Pertimbangan ini bertujuan agar pelanggan dan 

karyawan tidak pindah tempat ke penjual yang lain, sehingga pemikiran bahwa 

tahu tidak habis terjual hari ini tidak apa-apa tetapi yang penting pelangganya 

tidak pindah. Berfikir sambil mencari solusi, perasaan tetap positif, dan berusaha 

merespon atas masalah yang dialaminya. Membuat informan tetap bertahan 

karena sudah terbiasa menghadapi permasalahan yang sama sambil menunggu 

kesepakatan bersama dalam menyikapinya.  

Ketiga, merumuskan pilihan. Pada tahap ini, informan melakukan 

akumulasi pengembangan berbagai alternatif pilihan lain seperti mengelurkan 

produk tahu yang bervariasi sebagai alternatif pilihan. Dengan menghasilkan 

kualitas hasil produksi tahu lebih renyah, gurih dan memanfaatkan kesepakatan 

lokasi produksi tahu yang berkumpul di satu tempat sebagai magnet menarik 

minat pembeli baru. Strategi ini diharapkan dapat membantunya dalam 

mengalihkan persepsi konsumen yang awalnya keberatan dengan perubahan harga 

sehingga menjadi menerima. 

Proses kognitif informan saat ini bertujuan untuk membenahi diri dan 

produknya agar bisa diadaptasikan berdasarkan berbagai karakteritik pembeli. 

Umumnya langkah ini dilakukan semua informan bahkan sudah menjadi aktivitas 

berulang-ulang yang akan berdampak pada penciptaan kebutuhan selera pembeli. 

Meskipun ada beberapa informan seperti HR yang lebih memilih menunggu 



 
 

18 
 

penyikapan dari informan lain baru melakukan keputusan atau disebut keputusan 

bersama.   

Keempat, menilai alternatif pilihan. Pada fase ini masing-masing informan 

melakukan telaah kembali atas rumusan pilihan, informan akan menimbang aspek 

resiko yang terjadi dari setiap alternatif pilihan. Membutuhkan kondisi emosi 

yang baik, pengalaman, pemikiran untuk kerja keras, tekun, kesepakatan bersama 

yang sudah melekat sebagai norma bagi pelaku UKM tahu dan mengedepankan 

kepribadian yang baik. Semua aspek tersebut tersebut akan mendukung pilihan 

yang sudah dibuat dan akan segera diuji di lapangan apakah respon menerima atau 

menolak dari pembeli. Sebagai usaha untuk melihat pilihan yang mana yang 

paling diterima dan paling sedikit resikonya.  

Beberapa kondisi kognitif dan emosi dari informan seperti 

menghawatirkan produksi tahu yang baru tidak laku, berfikiran ketakutan jika 

sudah memproduksi tahu tetapi justru tidak habis terjual, prinsip hidup sabar, 

bersyukur dan mengembalikan apapun hasilnya ke Tuhan yang Maha Esa. 

Keadaan kognitif dan emosi terjadi secara berulang-ulang membuat informan 

belajar dari pengalamannya sehingga menjadi suatu norma kesepakatan bersama.  

Kelima, mengambil keputusan.  Informan akan menentukan keputusan 

setelah melakukan uji coba dari berbagai percobaan sebelumnya dan akan 

menentukan pilihan yang paling sedkit resikonya. Usaha ini dilakukan oleh ketiga 

informan, pasca melewati semua proses seleksi dan percobaan dengan harapan 

segala produksi tahunya bisa diterima dan sesuai dengan harga yang ditentukan 

secara maksimal. Tahap ini informan akan merasa senang dan bahagia ketika 

segala usaha sudah dilakukan, gambaran pemikiran merasakan nyaman tanpa 

beban psikologis meskipun hasil keputusan tidak memuaskan. Hal ini teruangkap 

berdasarkan jawaban dari ketiga informan bahwa perasaan pasrah dan 

mengembalikannya ke Tuhan Yang Maha Esa sebagai cara memotivasi diri agar 

tetap survive. Hal ini sesaui dengan temuan penelitian dari Ridha (2003); 

Purwanto & Moordiningsih (2005) bahwa setiap proses akhir penentuan 

pengambilan keputusan sudah ditentukan maka individu akan akan lebih 

menerima keadaan meskipun tidak sesuai dengan harapan.  



 
 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dinamika 

pengambila

n keputusan 

UKM 

Dinamika 

pengambilan 

keputusan 

informan 

Pelemahan rupiah  

 

Personal 

 

Perubahan harga 

Kekhawatira

n  subjeck/intside 

 

Aspek  

- Berprilaku baik dengan 

lingkungan dan sosialnnya  

- Menjunjung dan menjaga nilai-

nilai, moral  di lingkungan 

masyarakat pengrajin tahu 

Proses  model pengambilan 

keputusan  

Pada UKM Informan 

a. Stagnan  

b. Proses dialog 

dengan sesama 

pengrajin tahu 

c. Evaluasi  

d. Menawarkan 

alternatif pilihan  

e. Mengambil 

keputusan 

a. stagnan 

b. Memahami  

permasalahan 

c. Mengevaluasi 

d. Memilih 

alternatif pilihan  

e. Menguji pilihan 

f. Mengambil 

keputusan   

 

Model pengambilan 

keputusan paling dominan 

Paling 

dominan 

Kurang 

dominan 

- Pengalaman 

- Kesepakatan 

 

- Berfikir 

rasional 

- Survival 

instinct 

- Intuisi  

  

Respon dialami ketiga 

informan 

Positif  Negatif  

- Pribadi, 

pikiran dan 

emosi positif  

- Motivasi 

bersaing 

meningkat 

- Inovasi  

- Beban 

pemikiran 

- Menolak  

- Menerima  

 

 

Model 

perencanaan 

 Kerja keras 

 Tekun  

 Kerja sama 

 Keterbukaan  

 Saling 

menghargai 

 Jujur  

 Menjaga lokasi 

satu tempat 

 

Faktor 

- Emosi yang positif 

- Berkeyaninan abstrak 

- Inovasi  

- Membangun  dan menjaga hubungan 

baik dengan keluarga, pembeli, 

pelanggan, sesama pengrajin tahu 

- Lokasi berkerumunan sebagai tempat 

Gambar 4. Dinamika Pengambilan Keputusan 

UKM  Ketiga Informan 

Obyek/outsider 

Model 

pengambilan 

keputusan 

1. Survival instinct 

2. Intuisi  

3. Kesepakatan 

bersama 

4. Pengalaman 

5. Berfikir 

spontanitas  

 

Kriteri UKM 

HA: penjual tahu, 

pemilik pabrik tahu, 

penyuplayer tahu  

HO: penjual tahu 

dan pengrajin tahu 

sedangkan HR: 

penyuplayer tahu, 

pemilik pabrik tahu 

dan pengrajin tahu 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis dan uraian terkait dengan dinamika pengambilan 

keputusan UKM pengrajin tahu menghadapi perubahan harga kedelai akibat 

pelemahan Rupiah atas Dollar Amerika. Maka dapat disimpulkan bahwa kesulitan 

dan dampak yang paling berat informan adalah proses penyesuaian harga produksi 

tahu yang mengakibatkan ketidakseimbangan situasi dan diri informan. Hal ini 

menjadi beban psikologis dalam menjalani usahanya, meskipun hal ini disikapi 

dengan menghindar resiko melalui jenis profesi usaha yang berbeda-beda. 

Sedangkan model pengambilan keputusan bersifat tidak sistematis, tidak 

terstruktur atau ditentukan oleh individu sendiri, tetapi pengambilan keputusan 

juga ditentukan oleh peran lingkungan dan sosial. Di samping itu, terdapat 

kemungkinan keputusan mengalami perkembangan dan perubahan ke  arah lebih 

baik sewaktu-waktu berdasarkan perubahan harga.  

Pemahaman keputusan solutif tidak selalu stabil akan tetapi, ada 

kemungkinan terjadi perubahan dan berkembang secara kontinue sesuai dengan 

keadaan. Lima model pengambilan keputusan yakni (1) survival instinct, (2) 

intuisi, (3) melalui kesepakatan bersama sebagai standar keputusan final, (4) 

berdasarkan pengalaman, dan (5) berfikir secara spontanitas. Ketiga informan 

kecenderungan menggunakan pengambilan keputusan dari hasil pengalaman dan 

hasil kesepakatan bersama berdasarkan perbedaan kriteris profesinya. Sisi lain, 

kedua model pengambilan keputusan ini menjadi strategi beradaptasi dan bersaing 

dengan usaha lain maupun ketika terjadi ancaman perubahan lagi. Selain itu, 

model pengambilan keputusan yang bergantung pada survival instinct, intuisi, 

berfikir spontanitas akan mudah rentan, rapuh ketika ancaman perubahan harga.  

Manfaat penelitian ini menggambarkan proses pengambilan keputusan 

final dilakukan melalui kesepakatan bersama dan atas dasar akumulasi 

pengalaman dalam situasi berubah-ubah. Pengambilan keputusan bersifat dinamis, 

ditentukan oleh individu, kelompok, sosial, dan lingkungan. Sehingga melalui 

cara ini akan terkonstruksi pemahaman pengambilan keputusan yang bersifat 

komprehensif. Manfaat secara praktis dapat memperluas kajian psikologi pada 

bidang industri aplikatif yakni Usaha Kecil Menengah. Misalnya, usaha ini dapat 
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mengangkat peristiwa usaha tahu tradisional ke permukaan untuk memberikan 

referensi untuk bersikap bagi informan sendiri dan umumnya pemerintah. Bagi 

penelitian selanjutnya, perlu dieksplorasikan dinamika pengambilan keputusan 

baik yang ditentukan oleh individu, sosial, lingkungan yang tidak stabil.  

Adapun saran yang bisa peneliti kemukakan antara lain sebagai berikut: 

pertama, bagi peneliti selanjutnya, perlu dilakukan kajian dengan pendekatan 

penelitian kuantitatif sebagai upaya melihat variabel mana saja yang berpengaruh 

dan penentu pengambil keputusan. Penentuan informan penelitian perlu 

dibedakan jenis kelamin untuk menentukan perkembangan dinamika pengambilan 

keputusan. Kedua, untuk informan, mengambil keputusan yang tepat menjadi 

peran vital penentu kelangsungan hidup usahanya untuk itu diharapkan agar 

proses pengambilan keputusan dengan sistem kesepakatan bersama dan 

pengalaman tetap dipertahankan. Sebab, mekanisme fungsi kerja usaha tahu 

tradisional bersifat berlokasi  di satu tempat sehingga keputusan menjadi milik 

bersama. 
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