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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini sebagian besar para pengusaha adalah kaum laki-laki. Hal ini 

dapat dilihat dari 100 orang pengusaha terkaya di dunia, tidak satupun merupakan 

pengusaha wanita. Namun saat ini kaum wanita pun berani terjun di bidang ini 

(Jati, 2009). Fenomena ini terjadi seperti kaum perempuan yang memiliki 

kesadaran untuk semakin terlihat dalam kehidupan sosial, politik, maupun 

ekonomi. Kaum perempuan semakin berusaha mengaktualisasikan dirinya. Kaum 

perempuan mulai menunjukkan kebutuhan mereka untuk dapat berprestasi atau 

mencapai suatu keberhasilan sebagai salah satu cara untuk mengaktualisasikan 

dirinya. Salah satunya dengan semakin banyaknya pengusaha wanita di dunia 

yang semakin berprestasi antara lain adalah Sheryl Sandberg yang saat ini 

menjabat sebagai COO Facebook, Indra Nooyi sebagai CEO Pepsi, Irene 

Rosenfeld sebagai CEO Kraft dan Virginia Rometty sebagai CEO IBM. Di 

Indonesia saat ini, cukup banyak pengusaha wanita yang sukses, antara lain 

Kartini Muljadi dengan Tempo Scan yang memiliki kekayaan Rp 15 trilliun, dan 

Elizabeth Sindoro dengan pabrik batik Dan Liris dan Paramount Group. 

Perkembangan teknologi yang demikian cepat, mau tidak mau juga turut 

mempengaruhi pola pikir atau wawasan pemikiran kaum perempuan. Perempuan 

tidak lagi hanya berpikir untuk tinggal di rumah dan menjalankan peran 
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tradisional yang ditetapkan di dalam masyarakat. Tetapi kini mulai terjadi 

pergeseran peran dari peran tradisional menuju peran non tradisional (Kuntjara 

dkk, 2013). Dengan keadaan ini, perempuan tidak lagi memandang perannya di 

dalam masyarakat atau keluarga hanya sebatas sebagai istri atau ibu saja, tetapi 

mereka dapat mengembangkan diri dengan melakukan peran yang lain yaitu 

melalui pekerjaan diluar rumah. Selain itu, pergeseran budaya dari masyarakat 

tradisional ke masyarakat modern memberikan peluang bagi kaum perempuan 

untuk menyejajarkan diri dengan kaum laki-laki dalam hal berprestasi, perempuan 

harus kuat dan mandiri. 

Meningkatnya partisipasi wanita, dalam sektor bisnis adalah sebuah 

fenomena yang terjadi di seluruh dunia (Still dan Timms, 2000 dalam Jati 2009). 

Di Asia, 35% usaha kecil dan menengah (UKM) dipimpin oleh wanita. Sebesar 

25% usaha baru di Cina dilakukan oleh wanita dan di Jepang empat dari lima 

UKM dimiliki oleh wanita (Brisco, 2000 dalam Jati 2009). Fenomena tersebut 

juga terjadi di Indonesia. Jumlah wanita pengusaha di Indonesia telah cukup 

banyak. Sebagai ilustrasi, sejak berdirinya pada 10 Februari 1975, Ikatan Wanita 

Pengusaha Indonesia (IWAPI) telah memiliki 15.000 anggota yang tersebar di 

seluruh propinsi di Indonesia (Iwapi, 2016). 

Keinginan berwirausaha pada wanita pengusaha diklasifikasikan menjadi 

beberapa factor antara lain faktor kebebasan, kemandirian, pendidikan, dan 

keamanan keluarga. Keinginan berwirausaha yang kuat akan mendorong 

semangat kerja dan inspirasi dari aktifitas kerja seseorang untuk bekerja lebih baik 



3 

 

untuk mencapai tujuannya (Okafor dan Amalu, 2010). Sedangkan berdasarkan 

Suryana dalam Armiati (2013), faktor pendorong keinginan berwirausaha 

wirausaha wanita adalah factor internal seperti kebutuhan berprestasi, internal 

locus of control, kebutuhan akan kebebasan, nilai-nilai pribadi serta pengalaman 

dan eksternal seperti role model, dukungan keluarga dan pendidikan. 

Fenomena yang terjadi di Semarang saat ini adalah mulai tumbuhnya 

wirausaha wanita terutama dalam bisnis makanan. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan banyaknya wanita yang memulai bisnis makanan. Jenis bisnis makanan 

yang paling banyak digeluti oleh pengusaha wanita adalah makanan tradisional 

yang menjadi ciri khas kota Semarang seperti Nasi Ayam. Nasi ayam adalah 

makanan khas Semarang yang telah ada sejak puluhan tahun yang lalu dan terus 

dilestarikan hingga saat ini sehingga menarik untuk diteliti mengapa masih ada 

pengusaha yang mau untuk berwirausaha makanan tradisional Semarang di tengah 

arus globalisasi saat ini (Rochmawati dkk, 2013). 

Jumlah pengusaha nasi ayam di Kota Semarang saat ini telah melebih 50 

orang yang tersebar di berbagai kecamatan di kota Semarang. Berdasarkan hasil 

observasi pada beberapa pedagang nasi ayam di Kota Semarang yaitu di 

sepanjang jalan MT. Haryono, jalan Pringgading, jalan Kemuning, Puri 

Anjasmoro dan Gang Pinggir diketahui bahwa dari 31 orang pedagang nasi ayam, 

30 orang merupakan wanita. Hal ini menjadi suatu fenomena tersendiri yang 

menarik untuk diteliti tentang faktor yang mempengaruhi keinginan berwirausaha 

pada wanita pengusaha Nasi Ayam di Semarang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah yang ingin diteliti, yaitu :  

1. Apakah faktor internal berpengaruh terhadap keinginan berwirausaha pada 

wanita pengusaha Nasi Ayam di Semarang? 

2. Apakah faktor eksternal berpengaruh terhadap keinginan berwirausaha 

pada wanita pengusaha Nasi Ayam di Semarang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor internal berpengaruh terhadap 

keinginan berwirausaha pada wanita pengusaha Nasi Ayam di Semarang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal berpengaruh terhadap 

keinginan berwirausaha pada wanita pengusaha Nasi Ayam di Semarang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Praktisi 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengidentifikasi factor yang 

mempengaruhi keinginan berwirausaha pada wanita pengusaha Nasi Ayam di 

Semarang. 

 

 

2. Bagi Akademisi 

Bagi akademisi dapat menjadikan bacaan ini untuk menambah wawasan ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang manajemen kewirausahaan dan sebagai 

bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang mengadakan penelitian yang 

menyangkut womenpreneurship. 

 


