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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan pijakan bagi perkembangan  

ekonomi di Indonesia. Pengusaha bisnis menjadi promotor inovasi dan perkembangan 

ekonomi karena bisa membuka lapangan pekerjaan, menyediakan barang dan jasa 

nasional dan membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Sebagian besar 

wirausaha yang berkecimpung di usaha mikro dan kecil merupakan seorang perempuan 

(Tambunan, 2012). 

Menurut Manurung (2007), perempuan sebagai individu juga mempunyai 

keinginan berbisnis, walau secara tradisional diharapkan mendidik anak dan mengurusi 

rumah tangga. Sudah bukan zamannya lagi perempuan mengikuti kebiasaan tradisional 

seperti itu, tetapi bergerak maju, terlihat dengan banyak perempuan yang memimpin 

bisnis besar dan juga profesional ulung. 

Perempuan pengusaha mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Partisipasi wanita untuk mandiri dengan 

berwirausaha menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Data dari 

Kementrian Koperasi dan UKM pada tahun 2015 tercatat, dari sekitar 52 juta pelaku 

UKM yang ada di seluruh Indonesia, sebanyak 60 persen usaha dijalankan oleh 

perempuan (Rizal, 2015). Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa kaum 

perempuan ikut memiliki andil besar dalam kemajuan perekonomian suatu negara. 

(Yuldinawati, 2015). 
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Menurut Hisrich, Peters dan Sheperd (2008), pengertian kewirausahaan erupakan 

proses mencipatakn sesuatu yang baru dengan menggunakan waktu dan upaya yang 

diperlukan, menaggung beban keuangan, fisik dan risiko sosial yang mengiringi, 

menerima imbalan monter yang dihasilkan serta kepuasan dan kebebasan pribadi. 

Adanya peran perempuan sebagai pengusaha didorong oleh peluang di tanah air untuk 

mendapatkan pendidikan yang baik dan kebebasan dalam menentukan jalan hidup 

pribadinya, termasuk keputusannya untuk menjadi pengusaha atau memiliki usaha 

sendiri. Dan mereka berkonsentrasi terutama di usaha mikro dan kecil (Tambunan, 

2012). 

Menurut Segal, Borgia dan Schoenfeld (2015), faktor-faktor yang mendorong 

seseorang untuk menjadi pebisnis yaitu keinginan merasakan pekerjaan bebas, 

keberhasilan diri dan toleransi akan adanya resiko. Kebebasan bekerja merupakan 

bentuk kerja dimana seseorang bebas melakukan pekerjaan dengan cara dan aturannya 

sendiri. Walau seorang pengusaha membutuhkan kedisiplinan tetapi dengan 

mempunyai usaha sendiri, dapat mengatur waktu sesuai keinginan sendiri tanpa diatur 

oleh atasan. Bila bisnisnya berjalan dengan baik tidak perlu ke kantor setiap saat karena 

bisa dilimpahkan kepada orang lain. Waktu yang ada bisa digunakan untuk aktifitas 

lain. 

Keberhasilan diri adalah tujuan kerja yang dicapai, hal ini meliputi kepuasan dalam 

bekerja serta kenyamanan kerja. Lingkungan yang dinamis menyebabkan seorang 

pengusaha harus menyesuaikan dan mengembangkan diri agar suatu keberhasilan bisa 

dicapai. Seorang pengusaha tidak saja mengikuti perubahan yang terjadi dalam bisnis 

tapi perlu berubah disesuaikan dengan perkembangan jaman dan bisnis. 
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Toleransi akan risiko adalah seberapa besar kemampuan seseorang dalam 

menyelesaikan suatu risiko yang diambil untuk mendapatkan penghasilan yang 

diharapkan. Semakin besar seseorang percaya pada kemampuan dia sendiri, semakin 

besar pula keyakinanya terhadap kesanggupan mendapatkan hasil dari keputusannya 

dan semakin besar kepercayaannya untuk mencoba apa yang dilihat orang lain. Setiap 

orang mempunyai tingkat toleransi risiko yang berbeda – beda. Ada orang yang suka 

risiko tapi dengan hasil yang besar, ada orang yang tidak suka risiko dengan hasil 

pengembalian yang kecil. 

Seperti riset kecil yang dilakukan oleh penulis, melalui wawancara singkat kepada 

responden pemilik Soto Banyumas di Jl. Indrapasta. Beliau menyatakan bahwa  

memilih membuka usaha sendiri dikarenakan ada keinginan merasakan pekerjaan 

bebas. Berangkat kerja tanpa terikat pada aturan atau jam kerja formal, tidak  ada 

atasan, tidak ada kunjungan dinas. Karena sebelumnya beliau bekerja sebagai karyawan 

di sebuah perusahaan. 

Berbeda dengan salah satu responden penjual soto di Jl. Puri Anjasmoro Semarang, 

motivasi pemilik menjadi enterprenur adalah toleransi akan risiko. Membuka usaha 

sendiri merupakan suatu tantangan bagi beliau. Bagaimana kita mampu mengatur 

keuangan yang bagus agar usaha tetap berjalan dan tidak bangkrut. Memperhitungkan 

berapa keuntungan dari usaha ini, mengatur perencanaan keuangan yang rapi dan bagus 

agar usaha tetap berjalan. Sebab, kita sadar bahwa tujuan dari membuka usaha soto 

ayam ini adalah untuk mendapat keuntungan. 

Menurut responden lain, keberhasilan diri lah yang paling mendorong mereka 

untuk menjadi wirausaha. Mereka percaya entrepreneur mempunyai lebih besar 
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kemungkinan untuk berhasil daripada bekerja ikut dengan orang lain untuk 

mendapatkan hasil yang berharga. 

Perempuan merupakan suatu sumber daya yang sering tidak dipandang dalam 

usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini membuat  perempuan  

dipandang sebelah mata, karena kesalahan pandangan perekonomian tadi. Padahal 

potensi seorang perempuan yaitu meningkatkan roda ekonomi sangat besar, termasuk 

peluang untuk menjadi women entrepenreur, sebagai pilihan bagi perempuan untuk 

menyumbang dalam ekonomi Indonesia untuk mengangkat derajat diri, keluarga dan 

masyarakat. Jadi, perempuan harus lebih didorong lagi untuk meningkatkan perannya, 

termasuk menjadi women entrepenreur. 

Berdasarkan hal di atas tadi maka perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis 

faktor-faktor apa yang menyebabkan perempuan memutuskan untuk memilih 

berwirausaha sebagai profesi mereka. Oleh sebab itu penulis memilih judul “ Analisis 

Pengaruh Kebebasan Dalam Bekerja, Toleransi Akan Risiko, dan Keberhasilan 

Diri Terhadap Tujuan Berwirausaha Pada Perempuan Di Kota Semarang” 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana pengaruh kebebasan dalam bekerja terhadap tujuan berwirausaha 

pada perempuan di Kota Semarang ? 

2. Bagaimana pengaruh toleransi akan resiko terhadap tujuan berwirausaha pada 

perempuan di Kota Semarang? 

3. Bagaimana pengaruh keberhasilan diri terhadap terhadap tujuan berwirausaha 

pada perempuan di Kota Semarang ? 

4. Bagaimana analisis pengaruh kebebasan dalam bekerja, toleransi akan resiko, dan 

keberhasilan diri secara simultan terhadap tujuan berwirausaha pada perempuan 
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di Kota Semarang ? 

 

 

 
C. Batasan Masalah 

 

Penelitian hanya dilakukan pada perempuan pengusaha kuliner di kota Semarang. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh kebebasan bekerja pada tujuan berwirausaha pada 

perempuan di Kota Semarang 

2. Untuk mengetahui pengaruh toleransi akan resiko terhadap tujuan berwirausaha 

pada perempuan di Kota Semarang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh keberhasilan diri terhadap tujuan berwirausaha pada 

perempuan di Kota Semarang. 

4. Untuk mengetahui pengaruh simultan kebebasan dalam bekerja, toleransi akan 

resiko, dan keberhasilan diri pada tujuan berwirausaha pada perempuan di Kota 

Semarang 

Manfaat Penelitian 

 

a) Bagi universitas 

 

Penelitian ini dapat menjadi kumpulan hasil-hasil peneltian. 

 

b) Bagi penulis 

 

Untuk menambah teori serta dan pengetahuan penelitian untuk menganalisis 

masalah berdasarkan teori yang didapat melalui perkuliahan. 
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c) Bagi masyarakat luas 

 

Sebagai sumber pengetahuan tentang faktor yang dapat mendorong perempuan 

untuk menjadi seorang entrepreneur. 

E. Sistimatika Penulisan 

 

Sistimatika penulisan ini adalah sebagai berikut 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang permasalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka penelitian dan sistimatika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 

Berisi teori yang sesuai dengan inti masalah penelitian dan pengembangan 

hipotesis. 

 
 

BAB III METODE PENELITIAN 

 

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang membahas mengenai 

populasi dan sampel penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, 

definisi operasional dan pengukuran variabel serta alat analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

 

Bab   ini   membahas   tentang   hasil   dan   analisis   data   penelitian yang 

menguraikan masalah penelitian dan analisisnya. 

BAB V KESIMPULAN 

 

Bab ini membahas kesimpulan dan saran dari analisis yang dibahas pada bab- 

bab sebelumnya. 


