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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kewirausahaan adalah salah satu faktor utama pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan yang membantu menciptakan lapangan kerja dan juga memliki 

peran penting dalam pengembangan daya saing negara (Aimasari & Gina, 2015). 

Dalam hal ini, maka tidak sedikit orang-orang yang mulai membangun usaha 

sendiri dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain atau yang disebut 

sebagai wirausaha.  

Menjadi seorang wirausaha bukan merupakan hal yang sulit ketika 

seseorang dapat dengan jeli melihat setiap kesempatan yang ada. Tidak hanya 

milik laik-laki saja, namun sekarang bidang wirausahapun dapat di geluti oleh 

seorang wanita. Dengan adanya perkembangan teknologi dan emansipasi wanita 

sekarang ini, mendorong adanya perubahan besar di berbagai aspek kehidupan 

kaum wanita. Pada saat ini wanita tidak lagi hanya berperan sebagai ibu rumah 

tangga dan bergantung pada suaminya, tetapi juga sudah aktif berperan dalam 

berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik (Rizal dkk, 

2016). Kaum wanita juga telah memiliki kesadaran akan resiko dan ketidakpastian 

dalam hidup sehingga menyadarkan para perempuan untuk berbisnis sebagai 

pembuktian kemampuan dirinya dalam berusaha (Sehani, 2010). 

Barani dan Dheepa (dalam Aimasari & Ghina, 2015) mengatakan bahwa 

faktor motivasi dianggap sangat penting dalam semua model teoritis kinerja 
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kewirausahawaan dan perlu untuk mengidentifikasi apa yang mendorong seorang 

wanita untuk memulai, mengatur, mengelola bisnis yang menantang untuk 

dirinya. Dari hasil penelitian Safitri & Hatammimi (2014) terdapat beberapa 

faktor yang memotivasi wanita dalam berwirausaha yaitu: 

1. Faktor Keluarga (Family Factor) 

2. Faktor Pengalaman dan Fasilitas (Experience and Facility Factor) 

3. Faktor Penghargaan dan Peluang (Reward and Opportunity Factor) 

4. Faktor Keinginan Pribadi (Personal Wants Factor) 

5. Faktor Aktualisasi Diri (Self Actualization Factor) 

6. Faktor Potensi Diri (Individual Potential Factor) 

7. Faktor Pengangguran (Unemployment Factor) 

Motivasi yang tinggi dapat membuat seseorang memiliki kinerja yang 

optimal dalam mencapai keberhasilan usahanya. Suryana (dalam Lestari, 2013) 

mengatakan bahwa keberhasilan usaha adalah keberhasilan dari bisnis dalam 

mencapai tujuannya. Seiring dengan kemajuan jaman, semakin banyak wanita 

yang menjadi seorang pengusaha sukses mulai dari tingkat usaha mikro, kecil, 

menengah dan besar.  

Dunia bisnis yang semakin megarah ke media elektronik dengan 

menggunakan teknologi internet memberikan manfaat yang besar terhadap 

keberhasilan pengusaha wanita dalam menjalankan usahanya. Media elektronik 

dapat membantu seseorang untuk menjual dan memasarkan berbagai macam produk 

baik barang maupun jasa secara online atau yang sering disebut dengan online shop. 

Online shop tentunya akan memudahkan pengusaha wanita untuk menjalankan 
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usaha mereka tanpa harus mengesampingkan peran utama mereka sebagai ibu rumah 

tangga maupun kesibukan mereka yang lainnya, karena dengan menggunakan online 

shop mereka dapat menjalankan usahanya tanpa adanya batasan waktu, tempat dan 

jarak di dunia maya (Wibowo, 2015).  

Meningkatnya perkembangan internet menjadikan pertumbuhan pengguna 

internet di Indonesia terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, dimana 

perkembangan internet juga menjadikan bisnis online mempunyai prospek yang 

cerah di Indonesia. Kaum wanita tercatat sebagai kalangan yang paling banyak 

menggunakan kesempatan ini untuk menjadi pelaku bisnis online (Safitri & 

Hatammimi, 2014). 

Keberhasilan seorang wirausaha wanita dalam menjalankan usaha mereka 

secara online bukanlah merupakan hal yang baru (Ratnasari, 2017). Sekarang ini 

banyak sekali seorang wirausaha wanita yang menjadikan bisnisnya sebagai 

penopang perekonomian keluarga (Liana, 2016). Semakin banyaknya wirausaha 

wanita yang sukses dalam membangun usaha online shop disamping menjalankan 

perannya baik sebagai ibu rumah tangga maupun peran yang lainnya menjadi 

fenomena yang sangat menarik untuk diteliti karena setiap kaum wanita yang 

menjadi seorang wirausaha pasti memiliki berbagai alasan mendasar yang dijadikan 

motivasi dalam menekuni dan menjalankan usaha mereka. 

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul: “PENGARUH MOTIVASI WANITA 

BERWIRAUSAHA TERHADAP KEBERHASILAN USAHA ONLINE SHOP 

DI SEMARANG” 
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1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi Faktor Keluarga, Faktor Pengalaman dan Fasilitas, 

Faktor Penghargaan dan Peluang, Faktor Keinginan Pribadi, Faktor 

Aktualisasi Diri, Faktor Potensi Diri dan Faktor Pengangguran 

berpengaruh terhadap keberhasilan usaha online shop di Semarang? 

2. Apakah Faktor Keluarga (Family Factor) berpengaruh terhadap 

keberhasilan usaha online shop di Semarang?  

3. Apakah Faktor Pengalaman dan Fasilitas (Experience and Facility Factor) 

berpengaruh terhadap keberhasilan usaha online shop di Semarang?  

4. Apakah Faktor Penghargaan dan Peluang (Reward and Opportunity 

Factor) berpengaruh terhadap keberhasilan usaha online shop di 

Semarang?  

5. Apakah Faktor Keinginan Pribadi (Personal Wants Factor) berpengaruh 

terhadap keberhasilan usaha online shop di Semarang?  

6. Apakah Faktor Aktualisasi Diri (Self Actualization Factor) berpengaruh 

terhadap keberhasilan usaha online shop di Semarang?  

7. Apakah Faktor Potensi Diri (Individual Potential Factor) berpengaruh 

terhadap keberhasilan usaha online shop di Semarang?  

8. Apakah Faktor Pengangguran (Unemployment Factor) berpengaruh 

terhadap keberhasilan usaha online shop di Semarang? 

9. Bagaimana pengaruh Faktor Keluarga, Faktor Pengalaman dan Fasilitas, 

Faktor Penghargaan dan Peluang, Faktor Keinginan Pribadi, Faktor 
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Aktualisasi Diri, Faktor Potensi Diri dan Faktor Pengangguran secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap keberhasilan usaha online shop di 

Semarang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui persepsi pengaruh Faktor Keluarga, Faktor Pengalaman dan 

Fasilitas, Faktor Penghargaan dan Peluang, Faktor Keinginan Pribadi, 

Faktor Aktualisasi Diri, Faktor Potensi Diri dan Faktor Pengangguran 

terhadap keberhasilan usaha online shop di Semarang 

2. Mengetahui pengaruh Faktor keluarga (Family Factor) terhadap 

keberhasilan usaha online shop di Semarang 

3. Mengetahui pengaruh Faktor Pengalaman dan Fasilitas (Experience and 

Facility Factor) terhadap keberhasilan usaha online shop di Semarang 

4. Mengetahui pengaruh Faktor Penghargaan dan Peluang (Reward and 

Opportunity Factor) terhadap keberhasilan usaha online shop di Semarang 

5. Mengetahui pengaruh Faktor Keinginan Pribadi (Personal Wants Factor) 

terhadap keberhasilan usaha online shop di Semarang 

6. Mengetahui pengaruh Faktor Aktualisasi Diri (Self Actualization Factor) 

terhadap keberhasilan usaha online shop di Semarang 

7. Mengetahui pengaruh Faktor Potensi Diri (Individual Potential Factor) 

terhadap keberhasilan usaha online shop di Semarang 
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8. Mengetahui pengaruh Faktor Pengangguran (Unemployment Factor) 

terhadap keberhasilan usaha online shop di Semarang 

9. Mengetahui pengaruh Faktor Keluarga, Faktor Pengalaman dan Fasilitas, 

Faktor Penghargaan dan Peluang, Faktor Keinginan Pribadi, Faktor 

Aktualisasi Diri, Faktor Potensi Diri dan Faktor Pengangguran secara 

bersama-sama terhadap keberhasilan usaha online shop di Semarang 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan terkait 

dengan pengaruh motivasi wirausaha wanita terhadap keberhasilan usaha 

yang khususnya bergerak dalam usaha online shop  

b. Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi para akademisi sebagai 

bahan refrensi untuk penelitian dengan topik serupa di masa mendatang 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Penyusunan penelitian ini akan disajikan dalam sistematika penulisan yang terdiri 

dari 5 bab yaitu :  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraiakan latar belakang penelitian, rumusan dan batasan masalah 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir, hipotesis 

penelitian, dan definisi operasional variabel. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan populasi, sampel dan teknik sampling, pengumpulan data, 

alat analisis data, dan pengujian hipotesis. 

BAB IV : ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian dan analisis yang 

berisi hasil dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saran yang dirangkum dari 

bab-bab sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 

 


