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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Kajian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakuka oleh peneliti. 

Kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu 

beberapa jurnal diantaranya : 

 pertama, Analisis Usaha Pengolahan Kerupuk Ikan Gabus (Channa 

Striata Bloch) Peserta Program Pemberdayaan Konsultan Keuangan Mitra 

Bank (Kkmb) Di Kalimantan Selatan (Muhammad Aini dkk, 2014). Kedua, 

Pengaruh Pemasaran Hijau Terhadap Citra Merek Serta Dampaknya Pada 

Keputusan Pembelian (Survei Pada Konsultan Independen Di Oriflame 

Cabang Surabaya) (Fadilatul dkk, 2014). Ketiga, Dominasi Dalam Perspektif 

Teori Kritis (I. Ginting Suka, 2012). Keempat, Pemberdayaan Usaha Mikro, 

Kecil, Dan Menengah (Umkm) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan 

Kemiskinan (Supriyanto, 2016).  Kelima, Kedudukan Konsultan Hak 

Kekayaan Intelektual Serta Kebijakan HKI (Abdul Bari Azed, 2005). 

Keenam, Analyses Of Business Development At The Level Of Timis County 

(Andrea Feher dkk, 2016). Ketujuh, Competitiveness of Small Enterprises: 

Insights from a Developing Economy (Densil A. Williams, 2007). 
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No. Judul 
Temuan dalam 

penelitian 

Relevansi 

1. Analisis Usaha 

Pengolahan 

Kerupuk Ikan 

Gabus (Channa 

Striata Bloch) 

Peserta Program 

Pemberdayaan 

Konsultan 

Keuangan Mitra 

Bank (Kkmb) Di 

Kalimantan 

Selatan (Studi 

Pemberdayaan 

Kkmb Di Kota 

Banjarmasin). 

(Muhammad 

Aini,  

Idiannor 

Mahyudin,  

Emmy Sri 

Mahreda). 

 

1. Program  pemerintah  

untuk pengembangan  

UMKM  melalui 

perkreditan  rakyat  

dan  pembinaan  dan 

pendampingan dari 

instansi pembina dan 

KKMB dirasakan 

oleh pengusaha 

kerupuk ikan gabus 

karena terbantu 

dengan alat produksi 

yang ditambah. 

2. Hasil dari penjualan 

ditentukan oleh 

produksi. Jika 

produksi semakin 

banyak maka 

penghasilan pun 

semakin banyak 

dengan dukungan 

pengkreditan. 

Relevansi peneliti dengan 

jurnal adalah pemerintah 

melakukan usaha 

pengembangan UMKM 

dengan melalui beberapa 

pembinaan dan 

pendampingan. 

Perbedaannya adalah 

pendampingan tidak 

diberikan dengan bantuan 

alat tapi solusi dan saran 

oleh para konsultan dan 

peneiliti lebih mengkritisi 

profesi konsultannya. 

2. Pengaruh 

Pemasaran 

Hijau Terhadap 

Citra Merek 

Serta  

Dampaknya 

Pada Keputusan 

Pembelian 

(Survei Pada 

Konsultan 

Independen Di 

Oriflame 

Cabang 

Surabaya) 

(Fadilatul 

Silvia, 

Achmad Fauzi 

D.H., 

Andriani 

Kusumawati). 

1. Ketika sebuah 

perusahaan 

melakukan pemasaran 

Hijau, maka yang 

terjadi citra 

perusahaan akan naik. 

Karena berkaitan 

dengan isu 

lingkungan, dimana 

perusahaan 

melakukan 

kewajibannya dalam 

tidak merusak 

lingkungan dari hasil 

produksinya. 

2. Berlakunya 

pemasaran hijau 

meningkatkan 

konsumen, karena 

dengan citra baik 

yang telah dibentuk 

oleh perusahaan. 

maka konsumen lebih 

percaya kepada 

Relevansi peneliti dengan 

jurnal adalah dalam 

melakukan produksi 

pengusaha melakukan 

tindakan supaya dapat 

meningkatkan citra 

produksinya dengan ikut 

memberikan materi kepada 

para UMKM secara tidak 

langsung akan 

meningkatkan citra 

pengusaha. Perbedaannya 

adalah citra perusahan 

tidak diwujudkan dengan 

pemasaran hijau atau biasa 

dilakukan dengan kegiatan 

CSR dan peneiliti lebih 

mengkritisi profesi 

konsultannya.. 
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produk yang 

dihasilkan. 

3. Mudahnya produk 

yang didapatkan dan 

citra baik yang 

diciptakan maka 

semakin banyak 

konsultan independen 

yang gabung dalam 

perusahaan ini. 

3. Dominasi 

Dalam 

Perspektif Teori 

Kritis (I. Ginting 

Suka) 

1. Dominasi dapat 

berupa sistem 

birokrasi, hukum 

pasar, bentuk-bentuk 

kebudayaan yang 

memaksakan, Ilmu 

pengetahuan, 

ideologi, bahkan 

filsafat. 

2. Tujuan teori kritis 

adalah 

menghilangkan  

berbagai bentuk  

dominasi dan  

mendorong  

kebebasan,  keadilan 

dan persamaan. Teori 

ini menggunakan 

metode reflektif 

dengan cara 

mengkritik secara 

terus menerus 

terhadap tatanan atau 

institusi sosial, politik 

atau ekonomi yang 

ada, yang cenderung 

tidak kondusif bagi 

pencapaian 

kebebasan, keadilan, 

dan persamaan. 

Relevansi peniliti dengan 

jurnal adalah mendorong 

adanya kebebasan dan 

penekanan dari pihak 

manapun. perbedaannya 

adalah teori kritis yang 

dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah teori 

kritis emansipatoris yang 

di ungkapkan oleh jurgen 

habermas dan peneiliti 

lebih mengkritisi profesi 

konsultannya.. 

4. Pemberdayaan 

Usaha Mikro, 

Kecil, Dan 

Menengah 

(Umkm)  

Sebagai Salah 

Satu Upaya 

Penanggulangan 

1. Pengembangan 

UMKM di tekankan, 

karena dapat 

menghambat laju 

kemiskinan. 

Penyerapan tenaga 

kerja semakin 

meningkat. 

Relevansi penelitian 

dengan jurnal adalah 

membahas mengenai 

pengembangan UMKM 

yang secara tidak langsung 

memeberikan suatu usaha 

kepada masyarakat batu 

untuk lebih maju dalam 
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Kemiskinan 

(Supriyanto) 

2. UMKM dapat 

menahan krisis 

perekonomian lebih 

dari perusahaan. 

maka dari itu 

penguatan 

pemberdayaan 

pemerintah lebih 

ditekankan dan 

bersifat sustainable. 

berwirausaha sehingga 

menjadi salah satu bentuk 

peningkatan SDM dalam 

melakukan sebuah usaha. 

Perbedaannya adalah 

semua yang dilakukan oleh 

konsultan adalah salah satu 

bentuk realisasi dari 

keinginan para UMKM 

dan peneiliti lebih 

mengkritisi profesi 

konsultannya.. 

5. Kedudukan 

Konsultan Hak 

Kekayaan 

Intelektual Serta 

Kebijakan HKI 

(Abdul Bari 

Azed) 

1. Para konsultan HKI 

diharapkan mampu 

memberikan bantuan 

terhadap masyarakat 

dalam produk industri 

untuk mendapatkan 

Hak cipta merek 

produksi  

2. Para Konsultan di 

tuntut mampu 

memiliki pemahaman 

dalam hal legal 

praktis dan teknis, 

yang kemudian 

kinerja para konsultan 

akan di evaluasi oleh 

direktorat jenderal 

secara berkala 5 

tahun. 

Relevansi penelitian 

dengan jurnal adalah 

membahas tentang cara 

untuk memudahkan dalam 

memperoleh HKI. 

Perbedaannya adalah 

penelitian ini lebih 

menekankan kepada 

pengurusan P-IRT 

produksi dan peneiliti lebih 

mengkritisi profesi 

konsultannya. 

6. Analyses Of 

Business 

Development At 

The Level Of  

Timis County 

(Andrea FEHER 

, Tabita  

ADAMOV 

,Miroslav 

RAICOV) 

1. Daerah timsis 

memiliki usaha kecil 

yang dibilang 

banyak dan banyak 

pula meresap tenaga 

kerja yang ada 

disekitarnya. Adanya 

suatu perkembangan 

usaha kecil yang ada 

disuatu daerah maka 

akan terjadi 

penyerapan tenaga 

kerja pula. 

2. Kurangnya investor 

atau pihak yang 

mendukung usaha 

kecil di timsis 

Relevansi penelitian 

dengan jurnal adalah 

membahas tentang  Usaha 

kecil yang berkembang. 

Perbedaannya adalah 

peneliti tidak hanya 

menekankan pada Usaha 

Kecil saja, akan tetapi 

usaha mikro dan menengah 

dan peneiliti lebih 

mengkritisi profesi 

konsultannya. 
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mengakibatkan 

penurunan usaha di 

timisses. Jadi 

perlunya investor 

untuk mendukung 

usaha kecil yang 

berada di suatu daerah 

7. Competitiveness 

of Small 

Enterprises: 

Insights from a 

Developing 

Economy 

(Densil A. 

Williams) 

1. Jika suatu usaha 

melakukan strategi 

yang canggih, maka 

akan mendapatkan 

hasil yang baik pula 

tanpa harus tertinggal 

oleh usaha yang lain 

2. Ekonomi usaha di 

jamaika akan 

mendapat persaingan 

secara kompetitif, 

maka dari itu perlunya 

strategi, operasi 

canggih dan dibantu 

dengan kualitas yang 

baik 

Relevansi peneliti dengan 

jurnal adalah membahas 

tentang strategi untuk idak 

kalah saing dalam hal 

produksi. Perbedannya 

adalah peneliti ini tidak 

menekankan kepada 

strategi saja tapi orang 

yang berperan dalam 

melakukan perubahan 

seperti halnya konsultan 

dan peneiliti lebih 

mengkritisi profesi 

konsultannya. 

 

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Latar Belakang Historis dan Teoretis sekolah Frankfurt 

Sekolah Frankfurt 

Istilah “sekolah frankfurt” dipakai untuk menunjukkan sekelompok 

cendikiawan yang bergabung dalam Institut For Sozialforschung 

(Institute for sozal Research), yang didirikan di Frankfurt am Main. 

Pada tahun 1923.  

 

Pelopor institut tersebut adalah Felix J. Weil seorang serjana ilmu 

politik. Dengan dana yang diterima dari ayahnya. Hermann Weil, seorang 

saudagar kaya Jerman  yang hijrah ke Argentina, Felix J. Weil ingin 

menghimpun cendikiawan-cendikiawan kiri unutk menyegarkan  kembali 

ajaran Marx sesuai dengan kebutuhan saat itu. Sejak semula agar kelompok 

cendikiawan yang bergabung dengan institutenya benar-benar independen 
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dari kelembagaan maupun kepartaiannya. Di mana akan berfaliasi dengan 

Universitas Frankfurt. Anggota pertama dlam institut itu adalah Friedrich 

Pollock (ahli ekonomi), Theodor W. Ardono (musikus ahli sastra, psikologi 

dan filsuf), herbert Marcuse (murid filsuf Martin Heidegger yang mencoba 

memadukan fenomenologis dan marxisme yang kemudian terkenal sengai 

“nabi” dan” gerakan new left di Amerika), Erich Fromm (ahli psikoanalisa 

Freud) Karl August Wittfogel (ahli sinologi), Franz Neumann dan Otto 

Kicheimer (ahli-ahli hukum), Leo Lowenthal (Sosiolog), Walter Benjamin 

(kritikus sastra) dan Max Hokheimer sendiri. 

Perubahan ajaran Marx sudah muncul dalam karya George Lukacs 

History and class Consciousness (1923) atau Karl Korsch dengan karyanya 

Marxism and Philoshophy (1923), juga dalam tulisan-tulisan Antonio 

Gramsci. Peta politik baru  yakni kesuksesan revolusi Bolshevik di Rusia. 

Serta pengalaman-pengalaman politik nmereka yang khas pada percatutan 

politik saat itu sudah ikut mempengaruhi pemikiran mereka. Dalam 

kelemahan marx masyrakat meyakini bahwa sosialisme adalah satu-satunya 

peralihan dari kapitalisme yang saat itu sedang megalami krisis. Mereka 

percaya karena mereka kurang menganalisa secara realistis dan kritis 

kenyataan di negara barat yang saat itu tidak bia melakukan perubahan. 

Ketika institut ini di dirikan untuk menjadi direktur harus menjadi guru besar 

terlebih dahulu dengan terpaksa jabatan diberikan kepada Profesor Carl 

Gunberg yang pada akhirnya Pollock, Hokheimer dan Weil tidak bisa   engisi 

jabatan tersebut. Gunberg dijadikan sebagai direktur pada tahun 1923 sambil 
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menjabata menjadi guru di bidang eknomi dan ilmu pengetahuan sosial pada 

universitas Frankfurt. 

Kepemimpinan Gunberg dirasa ortodoks dan kurang imajinatif, pada 

tahun 1927 mulai non aktif. Pada saat itu-lah Weil mengusulkan Hokheimer 

sebagai direktur karena Hokheimer juga sudah mendapatkan gelar guru besar 

filsafat dan filsafat sosial di Universitas Frankfurt, menggantikan Grunberg  

Januari 1931. 

Pidato pembukaan yang dilakukan Hokheimer mengarisi bahwa 

konsepsinya tentang filsafat sosial sebagai “interpretasi filosofis tentang 

masib manusia sejauh manusia bukan dipandang sebagai individu,  tapi 

sebagi anggota masyarakat. Manusia di andaikan mempunyai kebebasan  tapi 

dalam kenyataannya terbelenggu oleh keteransingan, pengangguran dan 

paksaan. (20-23) 

Sejak semula sekolah Frankfurt menjadikan marxisme sebagai titik 

tolak pemikirannya. Namun sekolah frankfurt juga meletakkan dirinya dalam 

perspektif idealisme jerman, yang dirintis oleh immanuel Kant (kritisisme) 

dan memuncak pada ajaran Hegel (dialektika). Dan ketika Hokheimer 

menjadi direktur, ia memasukkan ajaran freud kedalam pemikiran sekolah 

Frankfurt. Meski hal tersebut dianggap melanggar keortodoksan marxisme, 

hokheimer tetap beranggapan bahwa psikoanalisa Freud merupakan 

kebutuhan mendesak bagi teori kritis untuk menghadapi tantangan jaman 

modern dimana terjadi kapitalisme monopolis dan fasisme. 
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Idealisme Kant dan Hegel, marxisme serta psikoanalisa “Freud 

memang merupakan sumbr pemikiran teori kritis, keempat aliran tersebut 

bukan hanya merupakan titik tolak dan cara kerja, melainkan juga menjadi 

objek kritis untuk memantapkan teori sekolah Frankfurt. Dengan beberapa 

modifikasi, aliran tersebut diperbaharui supaya tetap relevan menjawab 

tantangan jaman. Tentu tidak mungkin diutarakan secara luas keempat aliran 

di atas dalam kesempatan yang demikian terbatas. Di sini hanya akan 

dituturkan pengaruhnya yang sanat melatarbelakangi Hokheimer dan kawan-

kawanya, yakni sejauh menyangkut pengertian istilah “kritis” yang terdapat 

dalam keempat aliran tersebut. Maka berturut-turut akan dipaparkan 

pengertian kritis dalam kritisisme Kant, dan dialektika Hegel, lalu pengertian 

kritis dalam teori Marx tentang ekonomi politik dan ajaran freud sejauh 

mengandung pengertian kritisseperti ditafsirkan sekolah frankfurt. (29-30) 

2.2.2 Kelahiran Teori Kritis  

Teori kritis muncul pada tahun 1930-an, melalui interaksi dengan 

mazhab yang lain dan perubahan realitas sosial. Inti dari teori kritis ini adalah 

kebencian terhadap sistem filosofis yang tertutup, yang mendistoris kadungan 

yang tak terbatas dan memancing rasa ingin tahu. Hokheimer lebih suka untuk 

mengartikulasikan ide-idenya dalam beberapa esai, begitupun ardono dan 

marcuse tidak begitu suka dengan buku-buku meraka menjadikan buku 

tersebut sebagai pernyatan flosofis dengan nada positif dan disusun secara 

sistematis. Teori kritis, di ekspresikan melalui serangkaian kritik terhadap 

pemikir dan tradisi-tradisi filsafat lain. Perkembangannya berlangsung 
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melalui dialog, kelahiran berkarakter dialektis yang sesuai dengan metode 

yang ingin diterapkan kepada fenomena sosial (Matinjay, 1971:57-59). 

Di semua tulisan Hoikheimer tentang Lebensphilosophie, ada tiga kritik 

yang selalu dia ulangi. Dengan memahami ini kita akan lebih tahu alsan 

mendasar teori kritis. 

a) pertama, meskipun para filsuf kehidupan benar ketika mencoba 

menyelamatkan individu dari ancaman masyarakat modern, mereka 

terlalu jauh melangkah dalam memberikan tekanan terhadap 

subjektivitas dan dunia batin. Hal tersebut, mereka mengecilkan arti 

penting tindakan di dunia historis. 

b) Kedua, dengan perkecualian semisal kritik asketisme yang dikemukakan 

oleh Neitzsche, mereka cenderung menolak dimensi material realitas.  

c) Ketiga dam mungkin yang terpenting, ketika mengkritik merosotnya 

rasionalisme borjuis menjadi formal dan abstrak, kadang-kadang mereka 

terlalu menonjolkan kasus mereka dn menolak alasan yang ada 

didalamnya. Akhirnya hal ini menggiring kepada irasionalisme mutlak 

para pengumpat rasionalisme borjuis pada abad ke-20. 

Hokheimer mencatat bahwa adanya unsur dualistik yang dijelaskan 

oleh Kant, ada semacama kesenjangan anatara kewajiban dan kepentingan.  

Moralitas akal individu telah ditenetuka oleh akal budi praktis, 

diinternalisasikan dan diceraikan dari etika publik. Di sini sittlichkeit (etika) 

Hegel, dengan penenkanan upaya menjembatani oposisi antara publik dengan 

privat lebih dapat diterima ketimbang moralitas Kant. Hokheimer dan 
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anggota mazhab frankfurt berkeyakinan bahwa, bahaya yang lebih utama 

bukan terletak kepada orang yang mengedepankan subyektivitas dan 

individualitas, namun terletak kepada orang yang ingin menghapusnya 

dibawah panji-panji totalisme palsu. Ketakutan itu membuat Ardono menulis 

frase yang dikutip dalam buku Minima Moralia, bahwa “semua hal palsu 

adanya” (Martinjay, 1971:72-73). 

Sebagaimana anggota yang lainnya dalam mazhab Frankfurt, Habermas 

sangat dipengaruhi karya hegel dan Marx. Mekipun demikian, tidak seperti 

Adorno dan Hokheimer, Habermas menolak teori Marx tentang teori, seperti 

1juga pesimisme kultural yang ada pada generasi pertama dari Mazhab ini. 

Seperti pada Weber, Habermas juga yakin bahwa generasi pertama Mazhab 

ini keliru saat mengacaukan “rasionalitas sistem” dengan “rasionalitas aksi”, 

kekacauan yang sejajar dengan yang lain: ”tidak bersatunya sistem dan dunia 

kehidupan”. Habermas mengatakan bahwa hasilnya adalah sistem itu (seperti 

halnya ekonomi) akan dilihat sebagai yang mendominasi seluruh masyarakat. 

Hal ini berlangsung dengan mengorbankan suatu dunia yang disebut 

Habermas sebagai suatu “dunia kehidupan” (mengikuti Husserl dan Schutz), 

yang merupakan lingkungan pelaku sosial individual. 

2.2.3 Teori Kritis Habermas 

Habermas sebelum menggabungkan diri di dalam Mazhab Frankfurt ia 

telah membaca karya-karya Hoekheimer  dan Ardono di tahun ’30-an, antara 

lain Traditionelle und kritische Theorie, tetapi juga karya mereka yang 

diterbitkan setelah perang, Dialektika der Aufklaurung. Dari karya-karyanya 
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bahwa buku terakhir tersebut cukup mempengaruhi pemikiran-pemikirannya. 

Dialektik tidak hanya memikat hatinya, melainkan juga menggugah 

moinatnya untuk memperdalam permasalahan pokok yang dibahas di 

dalamnya, yaitu : masalah rasionalitas dan pencerahan, yang oleh Adorno dan 

Hokheimer dihadapi secara pesimistis. 

Segi isi dan latar belakang pemikiran-pemikirannya, habermas tetap 

berakar pada tradisi idealisme Jerman seperti para pendahulunya, khususnya 

trasendentalisme Kant, idealisme Fichte dan Hegel, dan materialisme Marx. 

Sebagaimana lazimnya Mazhab Frankfurt, Habermas juga mengintegrasikan 

psikoalanalisis Freud kedalam teori kritisnya. Bahkan perhatian pada 

psikoanalisis nampak mencolok bila dibandingkan dengan para 

pendahulunya. Dengan Habermas, Teori kitis mendapat juga wawasan baru 

yang diperoleh oleh tradisi Anglo-Amerika, yaitu Linguistic – analysis dari 

Wittgenstein, Searle dan austin. Jadi, melampaui para pendahulunya, ia 

mencoba mengintegrasikan pemikiran analitis ini ke dalam pemikiran 

dialektis Teori Kritisnya. 

Minatnya terhadap analisis bahasa dapat dimengerti dlaam konteks 

pemahaman baru Teori Kritisnya mengenai komunikasi sebagai salah satu 

dimensi dari praxis.  Selain filsafat analitis, Habermas juga dipengaruhi oleh 

pemikir pragmatis Amerika, seperti Peirce, Mead, dan Dewey. Dari aneka 

tradisi filsafat yang melatarbelakangi pemikirannya ini, ia mencoba 

mengintegrasikannya sebagai suatu teori yang integral dan sistematis dari 

teori-teorinya itulah yang secara tajam membedakannya dari para 

pendahulunya yang terkenal sebagai anstisistem. 
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Akhirnya, melalui pengetahuan ensiklopedianya, Habermas 

menegrjakan suatu Teori Komunikasi masyarakat sebagai jalan baru bagi 

Teori Kritis. Dari sudut generasi pertama, Teori Komunikasi itu justru 

menjadi alasan yang selayaknya untuk menempatkan Habermas sebagai 

pembaharu. Bersama para sahabatnya (Clauss Offe, Albercht Wellmer, Klaus 

Eder, Dan Rainer Dobert) (Hadirman, 1990:77-80). 

2.2.4 Jasa Konsultan 

Konsultan adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang 

tertentu dan memberi opini dari suatu sudut pandang, yang opininya 

dibayarkan sebagai biaya. Opini atau saran dibuat secara ekslusif untuk klien 

dan dapat berupa rangkuman, analisa, rekomendasi dan implementasi. Pada 

umumnya konsultan bekerjasama dengan pegawai yang mewakili klien, 

tetapi terkadang bekerja sama dengan pegawai, konsultan yang mendukung, 

atau bagian lain yang diperlukan dalam proyek tertentu dan sesuai dengan 

perjanjian. Konsultan bukan pegawai perusahaan tetapi bekerja sendiri dan 

biasanya dikontrak untuk menangani tugas tertentu dan dibayar secara per-

jam, atau per-hari atau tegantung kesepakatan.  

Industri konsultan dapat berkembang di kondisi ekonomi apa saja. 

Pendapatan yang diterima konsultan, tentu saja, tergantung dari banyak faktor 

termasuk ingkat pengetahuan dan tingkat penguasaan di bidang itu. Tingkat 

keuntungan juga secara langsung terkait dengan pengelolaan waktu dan 

seberapa efektif administrasi bisnis dikelola. Konsultan baru membutuhkan 

banyak waktu untuk mengelola tugas-tugasnya, melakukan penelitian, 
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menentukan dan terus meningkatkan teknik mereka dan memasarkan 

keahlian mereka. Tugas ini sangat penting tetapi membutuhkan lebih banyak 

waktu.   

Pada dasarnya seorang konsultan memiliki menjual kemampuannya 

dalam hal cerdas, menjual, dengan pikiran yang terbuka , mandiri, menyukai 

tantangan serta mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dan 

mempengaruhi orang lain agar mengikuti saran, berpikiran positif dan ingin 

membantu orang lain dengan cara efektif, dan ingin membuat perubahan ke 

arah yang positif. Umumnya jasa konsultan sebagai berikut : 

a. Mereka yang merasa putus asa atas pekerjaan yang mereka jalani, 

dimana mereka membutuhkan pemecahan masalah tetapi tidak 

tersedianya seorang ahli dalam bidang tersebut. 

b. Mereka yang memiliki karier dinamis, mempunyai keinginan untuk 

maju dan memberikan kepuasan pribadi. 

c. Mereka yang ingin menyingkirkan hambatan dalam mengembangkan 

kesempatan atau kreatifitas dalam pekerjaan mereka. 

d. Mereka yang mempunyai sedikit pengalaman (baru lulus sekolah) tetapi 

ingin bekerja di perusahaan terkenal. 

e. Mereka yang sudah bekerja tetapi masih mencari kesempatan untuk 

mengembangkan karier dan kesempatan baru. 

f. Mereka yang merasa bahwa mereka kehilangan pekerjaan tetapi masih 

tetap ingin bertahan dan ingin memulai bisnis sampingan selama mereka 

masih bekerja diperusahaan itu. 

g. Para pensiunan tetapi masih mempunyai keahlian dan kepandaian. 
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h. Mereka yang masih ingin menambah penghasilan dengan memakai 

keahlian teknis dan akademis mereka. 

i. Mereka yang memiliki pengalaman kerja dan pengetahuan industri yang 

memadai tetapi ingin bekerja secara mandiri di rumah. 

j. Mereka yang memahami cara kerja pemerintah dan proses kontrak, atau 

yang terlibat dengan pemerintah, politik, atau industri selama bertahun-

tahun (Ray, 2006:2-4). 

2.2.5 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Tatiek Koerniawati (2009) dalam beberapa kutipan merumuskan 

beberapa ciri UMKM. Usaha mikro dicirikan oleh beberapa kriteria berikut: 

a. jenis barang atau komoditas usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu 

dapat berganti 

b. tempat usahanya tidak tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat 

berpindah tempat. 

c. Belum melakukan adminitrasi keungan, yang sederhana sekalipun, dan 

tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. 

d. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa 

wirausaha yang memadai. 

e. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah. 

f. Umumnya, belum memiliki akses ke perbankan, tetapi sebagian dari 

mereka sudah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. 

g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, 

termasuk NPWP. 
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Usaha Kecil dicirikan sebagai berikut. 

a. Jenis barang atau komoditas yang diusahakan umumnya tidak mudah 

berubah. 

b. Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap dan tidak 

berpindah-pindah 

c. Pada umumnya, sudah melakukan administrasi keuangan (walau masih 

sederhana), keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dari keungan 

keluarga, dan sudah membuat neraca usaha. 

d. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk 

NPWP. 

e. Sumber Daya Manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam 

berwirausaha. 

f. Sebagian sudah memiliki akses ke perbankan dalam hal keperluan 

modal. 

g. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik, 

seperti business planning. 

Secara umum usaha menengah meliputi beberapa hal, yaitu : 

a. Umumnya telah memiliki manajemene dan organisasi yang lebih baik, 

lebih teratur, bahkan lebih modern dengan pembagian tugas yang jelas, 

seperti bagian keuangan, pemasaran dan produksi. 

b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem 

akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan pengauditan dan 

penilaian atau pemeriksaan, yang termasuk dilakukan oleh bank. 
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c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, 

sudah menyediakan Jamsostek, pemeliharaan kesehatan, dan lain 

sebagaianya. 

d. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas, anatar lain izin tetangga, 

izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan 

lain-lain. 

e. Sudah memiliki akses terhadap sumber-sumber pendanaan perbankan. 

f. Umumnya, telah memiliki sumber daya amanusia yang terlatih dan 

terdidik (Tanjung, 2017 : 95-96).      

Meskipun usaha mikro, kecil dan menengah telah menunjukkan 

peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih mengahadapi 

berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, 

dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain 

dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Sehubungan denga itu Usaha 

Mikro, Kecil dana Menengah perlu diberdayakan dengan cara: 

a. Penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah; dan 

b. Pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta 

kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perekonomian 

nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, Dunia usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, 

sinergis, dan berkesinambungan (Deputi bidang pengembangan dan 

restrukturisasi usaha, 2014 : 151-152). 
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2.3 Landasan Teori 

Jurgen Habermas adalah seorang anggota paling terkenal dari generasi 

kedua Mazhab Frankfurt bidang Penelitian Sosial.  Ia lahir pada tahun 1929 

di Dusseldorf. Gelar Ph.D. didapatkannya setelah berhasil menyelesaikan dan 

mempertahankan disertasi (yang kemudian diterbitkan menjadi buku pada 

tahun 1954) tentang pertentangan antara yang mutlak dan sejarah dalam 

pemikiran Schelling. Antara tahun 1958 dan 1959 ia menjadi asisten Theodor 

Adorno di Frankfurt. Setelah itu ia diangkat menjadi profesor filsafat dan 

direktur Institut Max Planck di Starbeg.  

Ciri khas Habermas dalam tahun 1960-an adalah sikap anti-

positivisme-nya. Secara khusus ia menolak positivisme Marx dalam karyanya 

yang lebih kemudian, dan berusaha mengubah karya awal Marx menjadi 

sebuah batu loncatan efektif untuk suatu kritik imanen terhadap masyarakat 

kapitalis dengan menekankan aspek-aspek hermeneutikanya. Pada kritik ini 

ada beberapa ciri yang tampak yang paling utama adalah Habermas 

berpendapat bahwa ilmu pengetahuan, bahkan aspek-aspek filsafat, sudah 

tidak lagi memiliki peranan kritis dalam menentukan pentingnya tujuan yang 

sedang diupayakan dan mereka menjadi budak asionalitas “instrumental” 

atau “yang bertujuan” (Zweckrationalitat, Menurut Weber).  

Demikian ilmu pengetahuan menyumbang rasionalitas teknis yang 

memungkinkan kapitalisme mengembangkan bentuk-bentuk komoditas yang 

semakin beragam dan kompleks, seperti juga persenjataan yang semakin 

anggih. Walaupun begitu, ia tidak mampu memberikan pembenaran yang 

mantap bagi sistem kapitalisme itu sendiri. Singkatnya pemahaman teknis 
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terhadap ilmu adalah bersifat positivistik, dan dari sini akhirnya menjadi 

ideologis. Ini karena ia menolak unsur hermeneutik dalam ilmu saat di 

praktekkannya. Hasilnya adalah bahwa Habermas melihat ilmu dan 

rasionalitas yang ada dalam era kapitalis diselewengkan untuk melawan 

manusia – memiskinkan kehidupan kultural dan memperparah situasi 

patologis – bukannya dimanfaatkan untuk kemanusiaan. Di sini diperlukan 

teori kritis  untuk melawan bentuk negatif ilmu positivistik ini dan 

mengubahnya menjadi satu bentuk kegiatan emansipatoris yang 

mengupayakan perbaikan politik dan sosial. 

Peneliti menggunakan teori kritis Habermas mengenai Pengetahuan 

dan Kepentingan Manusia. Pengetahuan dan kepentingan manusia, salah satu 

perhatian dialektika paling terkenal dari teori kritik adalah minat Jurgen 

Habermas (1970, 1971) terhadap hubungan antara pengetahuan dan 

kepentingan manusia – sebuah contoh dari perhatian dialektika yang lebih 

luas terhadap hubungan antara faktor subjektif dan objektif. Tetapi, 

Habermas berhati-hati untuk menunjukkan bahwa faktor subjektif dan 

objektif tidak dapat ditangani secara terpisah. Menurutnya, sistem 

pengetahuan ada pada level objektif, sedangkan kepentingan atau minat 

manusia adalah fenomena subjektif.  

Habermas membedakan tiga sistem pengetahuan dan kepentingannya 

yang saling berhubungan. Kepentingan yang berada di balik dan memandu 

setiap sistem pengetahuan pada umumnya tak dikenal oleh masyarakat awam, 

dan inilah tugas teori kritik untuk mengungkapkannya. 
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a. Tipe petama dari pengetahuan itu adalah ilmu analitik, atau sistem 

seintifik positivik klasik. Meurut Habermas, kepentingan dasar dari 

sistem pengetahuan semacam itu adalah kontrol teknis, yang dapat 

diaplikasikan untuk lingkungan, masyarakat, atau orang di dalam 

masyarakat. Menurut Habermas, ilmu analitik cenderung 

memperkuat kontrol opresif. 

b. Tipe sistem pengetahuan yang kedua adalah pengetahuan 

humanistik, dan kepentingannya adalah untuk memahami dunia. Ia 

beroperasi dari pandangan umum bahwa masa lalu kita pada 

umumnya membantu kita untuk memahami apa-apa  yang terjadi 

pada masa sekarang. Ia mengandung kepentingan praktis untuk 

memahami diri dan orang lain. Pengetahuan ini tak bersifat opresif 

ataupun membebaskan. 

c. Tipe ketiga adalah pengetahuan kritis, yang didukung oleh 

Habermas dan aliran Frankfurt pada umumnya. Kepentingan yang 

melekat pada pengetahuan jenis ini adalah emansipasi manusia. 

Diharapkan bahwa pengetahuan kritis yang dikemukakan oleh 

Habermas dan yang lainnya akan membangkitkan kesadaran diri dari 

massa (melalui mekanisme yang diartikulasikan oleh Freudian), dan 

menimbulkan gerakan sosial  yang akan menghasilkan harapan 

emansipasi (Ritzer, Goodman. 2010 : 185-186). 

Habermas menunjukkan implikasinya dalam tiga disiplin ilmu 

pengetahuan. Interests yang berkaitan dengan kebutuhan reproduksi dan 

kelestarian diri, lahirlah ilmu pengetahuan yang bersifat empiris-analitis 
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(analitis-empiris). Interests yang kedua berhubungan dengan kebutuhan manusia 

untuk melakukan komunikasi dengan sesamanya di dalam praktek sosial yang 

menimbulkan suatu ilmu pengetahuan yang bersifat histories-

hermeneutis(hermeneutis-historis). Dan interests yang ketiga berhubungan 

dengan kepentingan yang mendorong diri untuk mengembangkan otonomi 

dan tanggung jawab sebagai manusia, dan tercermin dalam ilmu pengetahuan yang 

bersifat social-kritis (emansipatoris-kritis).  
Fokusnya peneliti menggunakan tipe yang ketiga yaitu kepentingan 

emansipatoris. Bentuk dari pengetahuannya adalah tentang diri sendiri dari 

refleksi-diri. Habermas mengatakan bahwa dalam refleksi-diri, pengetahuan 

demi pengetahuan menjadi serupa dengan kepentingan akan otonomi dan 

tanggung jawab (Mundigkeit). Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa 

kepentingan yang paling mendasar dari rasio kita adalah kepentingan untuk  

membebaskan diri dari kendala-kendala kerja dan interaksi (Hardiman, 

1990:164).  

Hal ini akan dihubungkan dengan pengetahuan dan kepentingan profesi 

konsultan pendamping UMKM yang ada di Pusat Layanan Usaha Terpadu – 

Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Batu. Di mana interest / 

pengetahuan yang di miliki oleh konsultan dalam membangun dan 

mengembangkan usahanya digunakan sebagai sebuah refleksi-diri untuk 

melakukan kepentingan tanggung jawab sebagai seorang konsultan 

pendamping UMKM. 
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Hal ini juga dapat dilihat apakah konsultan dalam  menjalankan 

profesinya sebagai seorang konsultan pendamping UMKM, atas dasar 

kepentingan untuk membebaskan UMKM dari kendala-kendala kerja yang 

selama ini dirasakan oleh UMKM. Selain kendala kerja, apakah konsultan 

juga melakukan pembebasan interaksi yang mendominasi atau melegitimasi 

UMKM yang dilakukan oleh kebanyakan sistem yang selama ini dapat 

menyulitkan usaha UMKM seperti mengurus perijinan kelembagaan atau. 

Sehingga nanti dapat dilihat apakah konsultan pendamping UMKM ini dalam 

melakukan tugasnya memiliki pengetahuan yang dapat membebaskan 

UMKM dari belenggu permasalahan yang dihadapi dan nantinya dapat dilihat 

pula apakah konsultan memiliki sebuah kepentingan yang dapat 

membebaskan UMKM dari kendala-kendala kerja dan interkasi sehingga 

konsultan dapat melakukan pengetahuan dan kepentingannya yang bersifat 

social-kritis (emansipatoris-kritis). 


