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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap individu memerlukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan untuk 

memilih dan bebas memilih jenis pekerjaan sesuai dengan minat dan kompetensi  

yang dimilikinya. Dengan bekerja, individu dapat melayani kebutuhan 

masyarakat, mendapat keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri  

dan meningkatkan harga dirinya. Individu yang mau menciptakan pekerjaan 

sesuai bidang pendidikan dan keahliannya, memiliki, mengelola, dan 

melembagakan usahanya sendiri itulah yang disebut wirausaha. (Handayani, 

2013). 

Di Indonesia, dalam beberapa tahun belakangan ini, terutama sejak krisis 

keuangan Asia pada periode 1997-1998 dan  diperkuat lagi oleh adanya MDG 

yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), pemberdayaan 

perempuan merupakan salah satu dari tujuan, perhatian terhadap perkembangan 

kewirausahaan perempuan di Indonesia semakin besar. Perhatian tersebut tidak 

hanya datang dari dunia akademis, tetapi juga dari pengambil-pengambil 

kebijakan, praktisi-praktisi, dan lembaga-lembaga masyarakat non-pemerintah 

(LSM). Meningkatnya perhatian tersebut datang dari kesadaran bahwa penciptaan 

kewirausahaan perempuan, akan sangat membantu upaya-upaya pemerintah 

selama ini dalam memerangi kemiskinan, selain itu juga sangat penting sebagai 
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salah satu motor penggerak pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial di 

Indonesia. (Tulus, 2012) 

Dinamika perkembangan wirausaha dalam suatu negara tidak lepas dari 

partisipasi dan peran perempuan. Meski jumlah perempuan pemilik usaha 

(women-owned business) lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Namun 

partisipasi perempuan sebagai wirausaha meningkat tajam dalam beberapa tahun 

terakhir ini dan ternyata makin signifikan baik di negara maju maupun negara-

negara sedang berkembang (Minniti, 2005). Jika tren yang berlaku terus, 

kemungkinan bahwa dalam lima tahun, perempuan akan terdiri 20% dari kekuatan 

kewirausahaan. Di hampir semua negara maju di dunia, perempuan menempatkan 

langkah-langkah mereka setara dengan laki-laki dalam bidang usaha. 

Para ahli mengemukakan bahwa seseorang memiliki minat berwirausaha 

karena adanya suatu motif, yaitu motif berprestasi. Motif berprestasi adalah suatu 

nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai hasil terbaik guna 

memperoleh kepuasan pribadi. Mc Celland (1971) mengelompokkan kebutuhan 

menjadi tiga (dikenal dengan motif sosial), yaitu :  

1. Kebutuhan berprestasi wirausaha : dorongan untuk melebihi, mencapai 

standar-standar, berusaha keras untuk berhasil. 

2. Kebutuhan akan kekuasaan : kebutuhan untuk membuat individu lain 

berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku 

sebaliknya. 

3. Kebutuhan untuk berafiliasi: keinginan untuk menjalin suatu hubungan 

antarpersonal yang ramah dan akrab. 
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Upaya peningkatan motivasi berprestasi didasarkan pada asumsi penulis 

yang disimpulkan dari pendapat beberapa ahli. McClelland 1971 (dalam Prasetyo, 

2013) menyatakan bahwa individu yang tinggi dalam n-Ach lebih memungkinkan 

terlibat dalam kegiatan atau tugas yang memiliki tingkat tanggung jawab individu 

tinggi terhadap hasil, memerlukan keterampilan dan usaha individu, memiliki 

tingkat resiko yang moderat dan termasuk umpan balik yang jelas pada kinerja 

jika dibandingkan mereka yang tingkat n-Ach rendah. Shane 2003 (dalam 

Prasetyo, 2013). 

Belakangan ini fenomena wirausaha perempuan adalah menjadi menarik, 

baik di negara yang sedang mengalami proses transformasi politik, sosial, dan 

ekonomi ini. Tinaprilla (2007) menyatakan bahwa fenomena pebisnis perempuan 

tersebut adalah dampak dari program peningkatan kesetaraan jender oleh 

pemerintah. Perempuan diberi peran lebih majemuk dan menikmati pendidikan 

tinggi. Maka, banyak perempuan yang tampil dan berperan dalam kehidupan 

bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat yang salah satunya adalah sebagai 

seorang perempuan wirausaha.  

Berbagai catatan dan fakta di atas mengindikasikan bahwa minat terhadap 

profesi wirausaha perempuan semakin tinggi diberbagai negara, sehingga 

penelitian terhadap motivasi wirausaha yang dilakukan kaum perempuan menjadi 

isu penelitian yang cukup baru dan menarik. Oleh sebab itu, peneliti mengambil 

judul “ Motivasi Perempuan Berwirausaha Di Semarang (Studi Kasus pada 

Ibu Anna, Pemilik Soto Banyumas di Semarang) “ 

 



4 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kebutuhan berprestasi memotivasi perempuan untuk 

berwirausaha? 

2. Bagaimana kebutuhan akan kekuasaan memotivasi perempuan untuk 

berwirausaha? 

3. Bagaimana kebutuhan untuk berafiliasi memotivasi perempuan untuk 

berwirausaha? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : “Untuk mengetahui  motivasi 

perempuan di Semarang untuk berwirausaha”. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis  

Untuk  menambah informasi mengenai faktor pengambilan keputusan 

perempuan untuk berwirausaha. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi para pencari kerja 

yang memiliki keterampilan untuk memanfaatkan pengetahuan 
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keterampilannya. Serta merintis usaha yang kreatif sesuai 

kemampuannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


