
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengembangan ~ndustri plastik di Indonesia dimulai menjelang pertengahan tahun 1960- 

an, dengan berdirinya pabrik-pabrik yang memproduksi aneka ragam kebutuhan rumah 

tangga seperti keranjang, ember dan sandal jepit Selanjutnya pada tahun 1970-an, hampir 

semua jenis barang plastik, termasuk polymerisasi polyester yaitu sejenis serat sintetis yang 

digunakan untuk industri tekstil, telah dapat diproduksi di Indonesia Kini dikenal berbagai 

barang plastik buatan dalam negeri, mulai dari kebutuhan tradisional sampai kepada 

kebutuhan yang lebih canggih seperti untuk komputer, telepon, radio, t q e  recorder, televisi, 

video, bagian-bagian mobil, kapal pesawat terbang dan sebagainya. 

Hampir 60% keperluan sehari-hari terbuat dari plastik. Tanpa disadari kehadiran plastik 

telah menggeser bahan tradisional Kalau dulu penggunaan kemasan daun merupakan suatu 

kebiasaan rutin, sekarang kebiasaan tersebut telah diambil alih oleh plastik dengan aneka 

macam bentuk dan ukuran, dengan harga yang relatif murah, ringan, tahan lama, tahan 

terhadap asam dan basa, tidak disukai hama penggerek, tersedia setiap saat tanpa dipengaruhi 

oleh musim dan bisa didapat dalam jumlah yang relatif banyak. (Deperind, 1984) 

Selanjutnya, mengingat sifat dan keunggulannya dibanding bahan mentah lainnya, 

prospek penggunaan bahan plastik di masa depan akan semakin baik Menurut Scharnagl 

(19941, selain memiliki sifat dan keunggulan-keunggulan sebagaimana disebutkan, 

pengolahan dan pengangkutan barang-barang plastik juga relatif lebih hemat energi dibanding 

logam dan kayu misalnya 

Bagi Indonesia, prospek dan trend bisnis plastik dapat diiatakan sangat baik. Ada tiga 

faktor yang memberikan peluang besar bagi pengembangan industri dan bisnis plastik. 

Pertama, jumlah penduduk yang menempati urutan keempat pada rangking penduduk 

dunia Kedua, terdapatnya sumber bahan baku plastik yang cukup potensial, yang jarang 

I 
I 

dimiliki oleh negara-negara lain. Ketiga, konsumsi plastik perkapita yang masih amat rendah 

dibanding negara-negara maju 
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Dari pengelompokkan aneka ragam barang plastik yang dilakukan Departemen 

Perindustrian, terdapat 5 kelompok, yang terdiri dari 99 jenis barang. Kemasan plastik 

termasuk ketompok industri barang-barang. plastik laimya. Di dalam subkelompok kemasan, 

antara lain terdapat kemasan dengan jenis kemasan bentuk yang behngsi dan memberikan 

manfaat untuk kemasan makanan, minuman, obat-obatan, kontainer dan lain-lain. 

Kegiatan produksi kemasan dalam liigkup sistem agribisnis, adalah merupakan 

penunjang sistem agribisnis, terutama bagi subsektor produksi. Sebagai penunjang, 

perkembangan produksi kemasan bentuk akan mendorong perkembangan subsistem produksi 

dalam sistem agribisnis. 

Kegiatan produksi kemasan bentuk pada umumnya diusahakan oleh perusahaan kecil 

dan menengah (Departemen Perindustrian, 1995), hal ini cukup beralasan karena perusahaan 
...., 

kecil dan menengah cukup fleksibel dan memiliki kecepatan dgani menghadapi pasar. 

Secara umum, perusahaan kecil dan menengah memiliki potensi peran yang cukup 

besar dalam kegiatan ekonomi nasional. Pengalaman ekonomi Amerika Serikat menunjukkan 

bahwa 50% ekspomya diciptakan oleh perusahaan-pemsahaan dengan 19 orang karyawan 

atau kurang. Hal yang sama berlaku pula di Jerman (Naisbit, 1994). Untuk pengembangan 

usaha kecil di Indonesia, pada tahun 1995 Pemerintah telah memberlakukan Undang-undang 

mengenai pengembangan usaha kecil, dengan demikian usaha kecil telah memiliki landasan 

yang h a t  untuk dikembangkan menjadi usaha h a t  dan mandiri, dan selanjutnya dapat 

menjadi usaha menengah. Dari ha1 di atas perhatian terhadap kegiatan usaha menengah 

menjadi relevan dengan perkembangan dunia usaha di Indonesia saat ini. 

CV. Tijipi merupakan salah satu perusahaan yang tergolong dalam perusahaan 

menengah. Bidang usahanya adalah industri kemasan bentuk. Hasil produksi CV. Tijipi 

digunakan antara lain untuk kemasan minyak goreng, mentega, makanan, dan minuman. 

Meneliti perjalanan usahanya, CV. Tijipi memulai usahanya sebagai perusahaan kecil. 

~ e b a g h  perusahaan yang dimulai dengan usaha kecil, dan saat ini telah tumbuh menjadi 

pemsahaan menengah, pennasalahan antara lain datang dari perilaku individu yang 

membutuhkan keadaptasian. Pada saat memulai usaha sebagai perusahaan kecil, penyediaan 

pegawai dilaksanakan secara sederhana tanpa terlalu banyak pertimbangan dan persyaratan, 
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sedangkan saat organisasi teiah berkembang dan menghadapi banyak tantangan, bamlah 
i 
! 

dirasakan perlunya efektifitas dari perilaku individu yang kemudian diharapkan dapat 

mendorong organisasi kearah perkembangan yang lebih pesat lagi. 

Perspektif keefektifan menunjukkan bahwa efektifitas organisasi tergantung pada : 
efektifitas kelompok, dan efektifitas kelompok tergantung pada efektifitas individunya, 

sedangkan efektifitas individu dipengaruhi oleh perilaku individunya (Gibson et al, 1985). , 

Perilaku individu merupakan suatu ha1 yang dinamis, yang dapat menciptakan efektifitas 

organisasi, atau bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup organisasi. Dengan demikian, 

pertanyaan manajemen yang penting yang bertalian dengan keberadaan individu di dalam 

perusahaan yaitu : Bagaimana dampak perilaku individu terhadap perusahaan. 

Pertanyaan riset yang terkait dengan pertanyaan manajemen tersebut yaitu : Apa yang 

hams dilakukan oleh manajemen agar perilaku individu dapat diarahkan untuk menciptakan 

efektifitas individu. Dalarn kaitan untuk menjawab pertanyaan manajemen tersebut maka 

proposal ini dituangkan dalam bentuk geladikarya dengan fokus analisis pedaku individu 

pada perusahaan CV. Tijipi. 

B. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan pertanyaan tersebut maka perumusan masalah disusun dalam bentuk 

pertanyaan investigasi sebagai berikut : 

Bagaimana kebijakan adaptasi perusahaan terhadap perilaku individu. Untuk itu perlu 

dipahami terlebii dahulu bagaimana keadaan perilaku individu yang terjadi saat ini. Agar 

kebijakan tersebut berlaku dalam jangka cukup panjang maka perlu diantisipasi dinamika 

perilaku di masa yang akan datang. 

C. Tujuan Geladikarya 

Geladikarya ini bertujuan untuk mendapatkan alternatif kebijakan keadaptasian 

perusahaan terhadap perilaku individu, melalui : 
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- Pemahaman dinamika perilaku individu yang terjadi serta mengetahui hambatan - 
hambatan keefektifan individu saat ini. 

- Pemahaman kemungkinan arah dinamika perkembangan perilaku individu di masa 

yang akan datang, dengan melakukan proyeksi perilaku individu untuk lima tahun 

mendatang 

D. Batasan I Ruang Lingkup Geladikarya 

Geladikarya ini bersifat studi kasus pada CV. Tijipi, yang difokuskan pada variabel- 

variabel perilah individu melalui pendekatan teori perilaku individu, dengan periode 

geladikarya pada bulan Nopember - Desember 1996. 

E. Kegunaan / Manfaat Geladikarya 

Manfaat utama dari geladikarya ini adalah sebagai ajang latihan bagi penulis dengan 

rnembuat suatu aplikasi teori terhadap keadaan sebenarnya yang ada di lapangan. Sedangkan 

manfaat lainnya, hasil geladikarya ini dapat digunakan sebagai pembanding oleh manajemen 

petusahaan dalam mendapatkan alternatif kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan 

perilaku individu. 
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