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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam dunia kerja, hanya ada dua opsi yang dapat dipilih yaitu untuk 

bekerja kepada suatu perusahaan atau membuka usaha sendiri. Pilihan 

untuk membuka usaha sendiri atau yang lebih dikenal dengan wirausaha / 

entrepreneur sebenarnya dapat dilakukan oleh semua kalangan, baik pria 

maupun wanita, pada usia muda maupun tua. Jenis usaha yang dapat 

dibuka pun sangat banyak variannya, dari usaha jasa, usaha dagang 

maupun manufaktur, juga dari skala mikro, usaha rumah tangga hingga 

usaha yang harus berawal dengan modal besar. Namun tidak banyak orang 

yang mau memilih untuk berwirausaha, karena mayoritas masyarakat 

menganggap pilihan untuk membuka usaha sendiri atau berwirausaha 

dianggap lebih sulit dan memiliki resiko yang lebih tinggi. Hal ini terbukti 

dengan fakta bahwa di tahun 2015, jumlah populasi pengusaha di 

Indonesia hanya 1,65% dari total penduduk di seluruh Indonesia (sumber: 

SWA.co.id, 2017 ) dan dengan tingkat pertumbuhan sekitar 1% per tahun. 

Data ini juga menunjukan bahwa jumlah pengusaha di Indonesia jauh 

tertinggal dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti Thailand, 

Malaysia dan Singapura dengan tingkat populasi pengusaha sebesar 

masing-masing 3%, 5% dan 7% dari jumlah penduduk di negara tersebut. 

Angka ini masih jauh tertinggal dari negara-negara maju seperti Amerika 

Serikat dan Jepang, dimana menurut GEM (Global Entrepreneurship 
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Monitor) jumlah populasi pengusaha untuk negara maju mencapai 10% 

bahkan lebih.  

Namun dengan pertumbuhan wirausahawan yang sangat sedikit 

dibanding negara-negara lain di Asia, Indonesia memiliki pertumbuhan 

pengusaha wanita yang baik. Data dari Kementrian Koperasi dan UKM 

pada tahun 2015, tercatat dari sekitar 52 juta pengusaha di seluruh 

Indonesia (sumber: republika.co.id), sebanyak 60 persen usaha dijalankan 

oleh perempuan dan dikatakan bahwa pengusaha perempuan ini paling 

bertahan dari krisis moneter, ekonomi, pangan dan energi yang menimpa 

dunia dan Indonesia dalam waktu 10 tahun terakhir. Padahal pada 

umumnya, pria dianggap lebih dapat memimpin suatu organisasi termasuk 

perusahaan dengan lebih baik dan juga biasanya pria dianggap dapat 

bekerja lebih baik daripada wanita. 

Motivasi utama dari seorang entrepreneur atau pengusaha baik wanita 

maupun pria adalah sama, yaitu kebutuhan dalam pencapaian prestasi, 

kepuasan kerja, pemenuhan kebutuhan ekonomi dan juga kebebasan. Hal 

ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Henry Murray yaitu 

Manifest Needs Theory dalam artikel berjudul Manifest Needs and 

Leadership in Nascent Entrepreneurs yang ditulis oleh Collin Rhoade at 

al. (2012)  menggambarkan kebutuhan manusia tercermin melalui 

tindakan, pilihan atau perilaku dimana ada 44 variabel yang terkait dengan 

kepribadian, dan diantaranya ada 22 variabel yang dianggap kebutuhan 

nyata (manifest) dan sekarang ini Murray mengacu pada empat kebutuhan 
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nyata yaitu kebutuhan akan dominasi, prestasi, afiliasi dan otonomi. Untuk 

mengukur motivasi pengusaha, Steers and Braunstein mengembangkan 

Manifest Need Questionnaire (MNQ) sebagai parameter untuk mengukur 

empat kebutuhan pokok yang menjadi motivasi utama dari pengusaha, 

yaitu kebutuhan akan prestasi, afiliasi, dominasi, dan otonomi. Kebutuhan 

akan prestasi adalah hasrat untuk menjadi terus lebih baik dalam bekerja 

sehingga menjadi motivasi pengusaha untuk selalu mengembangkan 

usahanya. Kebutuhan akan afiliasi merupakan salah satu hal yang 

terpenting dalam entrepreneurship karena sebuah bisnis atau perusahaan 

pasti akan berhubungan dengan pelanggan maupun pemasoknya, sehingga 

dibutuhkan hubungan yang baik antara seorang pengusaha dengan orang – 

orang lain yang terkait dengan jaringan perusahaan yang dijalankan. 

Kebutuhan akan dominasi dalam hubungannya dengan 

entrepreneurship adalah jiwa kepemimpinan, seorang pengusaha akan 

menjadi pemimpin untuk mengatur karyawan maupun mengatur dan 

mengawasi seluruh kegiatan dalam suatu perusahaan maupun dalam 

bisnis. 

Kebutuhan akan otonomi dalam wirausaha dikaitkan sebagai 

kebebasan untuk mengambil keputusan, dengan menjadi membuka usaha 

sendiri maka seorang pengusaha memiliki kebebasan dalam bekerja karena 

dirinya sendiri yang memiliki bisnis atau perusahaan yang dijalankan. 

Apabila kebutuhan – kebutuhan tersebut terpenuhi maka seorang 

pengusaha akan memiliki motivasi yang tinggi untuk menjadi seorang 
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pengusaha sehingga memiliki kinerja yang baik dan dapat 

mengembangkan usahanya. 

Berdasarkan penelitian dari Quest (2016) mengenai perkembangan 

bisnis dari para pengusaha wanita, menyatakan bahwa pengusaha wanita 

dapat mengembangkan bisnisnya lebih cepat daripada para pengusaha pria, 

namun jarang yang dapat mengalahkan pengusaha pria dalam segi 

pendapatan yang tinggi. Penelitian mengenai pengusaha wanita juga 

disarankan dalam penelitian Ahl (2006) yang berisi riset atas pengusaha 

wanita dan merekomendasikan penelitian selanjutnya untuk mengetahui 

bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pengusaha wanita. Fakta ini 

menandakan tidak banyak pengusaha wanita yang memiliki kinerja yang 

dapat mengungguli pengusaha pria. Dalam penelitian Adawiyah (2016) 

menyatakan bahwa untuk penelitian yang selanjutnya dapat dilakukan 

adalah riset untuk mengetahui pengaruh faktor – faktor yang memotivasi 

pengusaha terhadap kinerja pengusaha wanita. Di Indonesia sendiri, bisnis 

kuliner merupakan salah satu jenis bisnis yang banyak digandrungi para 

pengusaha, terutama para perempuan yang berwirausaha (sumber : 

kompas.com), hal ini dikarenakan semua masyarakat membutuhkan 

kebutuhan primer yang paling utama yaitu pangan, sehingga banyak 

pengusaha yang memilih bidang kuliner karena memiliki target pasar yang 

sangat luas. 
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 Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti akan melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Wanita 

Pengusaha di Bidang Kuliner di Kota Semarang“. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti 

merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu : 

a) Apakah kebutuhan akan prestasi mempengaruhi kinerja wanita 

pengusaha?  

b) Apakah kebutuhan akan afiliasi mempengaruhi kinerja wanita 

pengusaha? 

c) Apakah kebutuhan akan dominasi mempengaruhi kinerja wanita 

pengusaha? 

d) Apakah kebutuhan akan otonomi mempengaruhi kinerja wanita 

pengusaha? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Untuk mengetahui pengaruh kebutuhan akan prestasi terhadap 

kinerja wanita pengusaha. 

b) Untuk mengetahui pengaruh kebutuhan akan afiliasi terhadap 

kinerja wanita pengusaha. 
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c) Untuk mengetahui pengaruh kebutuhan akan dominasi terhadap 

kinerja wanita pengusaha. 

d) Untuk mengetahui pengaruh kebutuhan akan otonomi terhadap 

kinerja wanita pengusaha. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat dari hasil penelitian kali ini nantinya diharapkan 

akan memberikan kontribusi yaitu : 

Kontribusi praktek di organisasi maupun perusahaan : 

a) Memberikan informasi pada para pengusaha, baik wanita pada 

khususnya dan pria pada umumnya, mengenai pengaruh yang dapat  

memotivasi para pengusaha sehingga pengusaha dapat memiliki 

kinerja yang baik dan dapat mengembangkan usaha yang dimiliki 

secara optimal. 

Kontribusi bagi peneliti dan penelitian selanjutnya : 

b) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan pengetahuan 

mengenai pengaruh motivasi para pengusaha turut berdampak pada 

kinerja dalam bisnis maupun perusahaan. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi dibagi dalam lima bab, yaitu : 

BAB I    Pendahuluan 

Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir, 

serta sistematika pembahasan dalam penelitian ini. 

BAB II    Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 

 Bab ini akan menguraikan berbagai teori, konsep, penelitian 

sebelumnya yang relevan sampai dengan hipotesis yang 

dikembangkan dalam penelitian ini. 

BAB III  Metodologi penelitian 

Bab ini berisi tentang obyek dan lokasi eksperimen, 

partisipan, metode pengumpulan data, definisi operasional 

dan pengukuran variabel, desain eksperimen dan alat 

analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini. 

BAB IV  Hasil analisis dan Pembahasan 

Bab ini berisi hasil dan analisis data yang akan menguraikan 

berbagai perhitungan yang diperlukan untuk menjawab 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 

BAB V  Kesimpulan dan Saran 

 Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, 

saran dan keterbatasan dari analisis yang telah dilakukan 

pada bagian sebelumnya. 


