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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kewirausahaan merupakan tujuan dari pertumbuhan melalui cara inovasi 

dan kreativitas yang dilakukan pada sebuah usaha. Kewirausahaan mulai dikenal 

pada tahun abad 18 dan pengertian dari kewiraushaan memiliki arti yang berbeda-

beda. Arti sederhana dari kewirausahaan yaitu suatu proses inovasi dan kreativitas 

pada usaha dengan memiliki resiko yang tinggi dalam menghasilkan suatu produk 

guna menghasilkan keuntungan bagi wirausaha tersebut. Kewiraushaan 

merupakan hal penting dalam pembangunan ekonomi.  Seorang wirausaha 

memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan meningkatkan 

pertumbuhan dari usaha tersebut. 

Dalam buku Suryana (2003) menyatakan arti kewirausahan berasal dari 

terjemahan entrepreneurship yang berarti syaraf pusat perkembangan atau sebagai 

pengendali perekonomian suatu negara. Kewirauahaan adalah nilai yang 

dibutuhkan untuk memulai suatu usaha dengan sesuatu yang berbeda. 

Pengertian wirausaha menurut Tarmudji (2006) adalah  wirausaha bila 

diamati dari etimologinya berasal dari kata “wira” dan “usaha”, kata wira berarti 

“teladan” atau patut dicontoh, sedangkan “usaha” berarti “Berkemauan keras” 

memperoleh manfaat. Ini berarti seorang wirausaha harus memiliki kemauman 

yang tinggi dalam melakukan suatu tindakan dan memperoleh tujuan yang ingin 

dicapai. 

Namun pada zaman sekarang ,tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia 

menghadapi masalah perekonomian. Kondisi perekonomian negara merupakan  

kendala dalam mencapai kesuksesan suatu negara. Suatu negara dapat dikatakan 

sukses apabila pembangunan ekonomi dapat terhindar dari masalah angka 

kemiskinan yang tinggi, distribusi pendapatan yang buruk dan lapangan kerja 

yang kurang. Salah satu masalah yang sering dialami suatu negara adalah 

pengangguran yang tinggi seperti masalah yang dialami Indonesia sekarang ini.  
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Menurut data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik), di Indonesia 

sendiri total pengangguran per Februari 2015 sebanyak  7,45 juta orang (Sindo  

News, 2015). Namun hal ini dapat diperbaiki dengan beberapa solusi.  Salah satu 

solusi yang berpengaruh dalam penggerak roda perekonomian suatu negara adalah 

kewirausahaan.  

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan 

bahwa  pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III/2015 sebanyak  4,37% belum 

dapat menyerap  angkatan kerja dengan baik. Oleh karena itu, angka 

pengangguran periode ini tetap meningkat. Namun hal yang perlu diketahui, 

Indonesia belum termasuk negara yang memiliki sistem investasi yang baik. 

Pertumbuhan investasi berjalan dengan lambat serta birokrasi yang berbelit. 

Permasalahan ekspor dan impor produk merupakan kendala dari 

berjalannya suatu perekonomian. Kesadaran masyarakat menggunakan produk 

dalam negeri yang kurang menyebabkan berbagai permasalahan perekonomian 

menjadi kompleks. Berbagai masalah pertumbuhan ekonomi merupakan masalah 

besar yang harus diselesaikan pemerintah. Selain itu hal yang menyebabkan 

perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi produk adalah cermin budaya yang  

tidak juga mudah diubah dalam waktu singkat. Jika perekonomian suatu negara 

semakin maju  maka akan semakin banyak orang yang terdidik dan sedikit pula 

orang yang menganggur, maka makin dirasakan pentingnya suatu wirausaha. 

Dalam permasalahan ini maka  peranan seorang wirausaha akan  dirasakan 

penting untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dengan semakin banyak yang 

berkarya.  

 Jawa tengah merupakan provinsi yang memiliki padat penduduk terutama 

pada Kota Semarang.  Badan Pusat Statistik Jawa Tengah mengungkapkan bahwa 

pada Desember 2017 Kota Semarang memiliki jumlah penduduk sebanyak 

1,658,552 orang. Hal tentunya bisa menyebabkan berbagai permasalahan 

perekonomian. Semakin padatnya penduduk maka semakin sedikit lapangan 

pekerjaan yang memadai yang mengakibatkan pengangguran. 
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Tabel 1.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Pengangguran Terbuka (TPT) 

menurut Jenis Kelamin di Kota Semarang tahun 2014-2015 

 

Tabel 1.1.  menunjukkan bahwa jumlah pengangguran perempuan di kota 

Semarang  hampir setara laki-laki pada 2014. Dan pengangguran pada 

perempuran lebih banyak 1,02 % dari laki-laki pada tahun 2015. Dengan jumlah 

demikian, artinya  kemungkinan perempuan untuk bekerja akan meningkat 

kembali. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup banyak tersebut, maka 

jumlah tenaga kerja yang  terserap cukup banyak. 
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Tabel 1.2.  Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kelompok  

Umur dan Jenis Kelamin Kota Semarang      

Tahun 2016 

 

Tabel 1.2. menunjukkan bahwa jumlah  angkatan kerja kota Semarang memiliki 

jumlah yang cukup setara dengan laki-laki, namun masih sangat kurang  dengan 

tingkat tenaga  kerja di kota Semarang. Penyebab faktor yang dihadapi bisa 

eksternal seperti: ketidak-tersedianya lapangan pekerjaan, faktor internal yang 

tidak mendukung, yaitu sumber daya manusia itu sendiri seperti kurangnya 

pendidikan ataupun  keahlian dari tiap individu. 

 Dengan diketahui kondisi seperti ini, perlu dilaksanakan dengan adanya 

kemampuan intelektual, keterampilan, dan kreativitas dengan keyakinan pada diri 

sendiri. Dengan begitu akan mempermudah memperoleh kesempatan kerja atau 

membuka usaha sendiri (wirausaha). 

 Salah satu usaha solusi yang dilakukan pemerintah adalah mencanangkan 

gerakan wirausaha untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan 

pengangguran, kesenjangan sosial, dan kemandirian ekonomi. Seperti hal yang 

diketahui bahwa pada dewasa ini setiap orang memiliki kesempatan untuk 
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berwirausaha. Wirausaha yang dijalani mampu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat itu sendiri dan memberikan pendapatan yang mencukupi. Meskipun 

ada banyak perusahaan atau wirausaha sukses yang mampu menarik perhatian, 

namun bukan berarti wirausaha kecil atau biasa menjadi kalah penting. Wirausaha 

memiliki peran untuk kehidupan sosial dan pertumbuhan ekonomi bagi suatu 

negara supaya  terjadi perubahan yang lebih baik. 

Namun terkadang orang berpandangan bahwa sebagian besar para 

pengusaha adalah kaum laki-laki. Tapi saat ini kaum wanita pun  berani terjun di 

bidang ini. Fenomena ini terjadi seperti  kaum perempuan  yang memiliki 

kesadaran untuk semakin terlihat dalam kehidupan sosial, politik, maupun 

ekonomi. Mereka semakin berusaha mengaktualisasikan dirinya. Kaum 

perempuan mulai menunjukkan kebutuhan mereka untuk dapat berprestasi dan 

meraih  keberhasilan sebagai salah satu cara untuk mengaktualisasikan dirinya. 

 Perempuan termasuk salah satu komponen penting yang juga diharapkan 

dapat mengisi pembangunan. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduk 

Indonesia yang hampir 49,7% nya dari 230 juta jiwa penduduk adalah  perempuan 

(BPS). Aset yang begitu besar kenyataannya belum dimanfaatkan secara 

maksimal. Jumlah wirausaha perempuan di Indonesia masih minim, yakni 0,1%  

dari total  jumlah penduduk (Antara News, 2011). Sedangkan menurut  

McClelland (1961), untuk menjadi negara maju dan makmur diperlukan 

setidaknya 2% dari total jumlah penduduk yang memiliki profesi wirausaha. 

Perempuan Indonesia terus diberdayakan untuk membangun kemandirian  

ekonomi di Indonesia. Wujud nyata kondisi ini dapat dirasakan dengan melihat 

semakin banyaknya  perempuan yang memiliki pendidikan tinggi dan  terjun  

dalam bidang pemerintahan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang  

sebelumnya hanya dilakukan oleh kaum pria. Dengan semakin meningkatnya 

jumlah keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi dengan dua proses yaitu 

peningkatan dalam jumlah perempuan yang terlibat dalam pekerjaan di luar rumah 

tangga dan peningkatan dalam jumlah bidang pekerjaan yang dapat dimasuki oleh 

perempuan. Salah satu jenis pekerjaan yang cukup berkembang dan cukup banyak 

dilakukan oleh para wanita adalah membangun suatu usaha sendiri sesuai dengan 
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minat yang dimilikinya, atau disebut berwirausaha. Jika mereka berperan menjadi  

entrepreneur, maka akan berdampak perubahan besar terhadap kemajuan bangsa 

ini.  

Perkembangan wirausaha di kota Semarang semakin baik dari tahun ke 

tahun. Seiring berjalannya waktu semakin bertambah pula kesadaran masyarakat 

seperti dari usaha kecil, kemudian menengah, sampai  usaha  besar. Para pelaku 

wirausaha tidak hanya pria, tetapi wanita juga banyak berperan dalam dunia 

usaha. Meningkatnya permintaan daya beli masyarakat dan jumlah tenaga kerja 

berpengaruh terhadap perkembangan usaha di kota Semarang. 

Sehingga banyak orang terutama wanita yang ingin merealisasikan dengan 

membuka usaha atau bisnis sendiri. Salah satu hal yang dipilih wanita dalam 

berwirausaha dewasa ini adalah kecantikan atau salon. Kecantikan merupakan hal 

yang sekarang primer bagi kehidupan wanita, maka dari itulah kesenangan wanita 

akan mempercantik atau memperias diri dapat menjadikan hobby tersebut menjadi 

hal bisnis baru.  

Hal ini didukung dengan semakin bermunculan salon di berbagai lokasi di 

daerah Semarang Timur. Daerah Semarang Timur merupakan wilayah yang cukup 

padat penduduk. Menurut Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Semarang pada Desember 2017 (dispendukcapil.semarangkota.go.id) jumlah 

penduduk wanita di wilayah ini  sebanyak 170.829 orang. Dengan jumlah 

penduduk yang cukup banyak, semakin banyak pula usaha yang akan didirikan 

oleh penduduknya di wilayah tersebut. Oleh karena itu, bisnis salon di wilayah ini 

cukup meningkat. Jadi, motivasi peneliti tertarik untuk meneliti kasus tersebut 

karena ingin mengetahui motivasi wanita wirausaha yang memilih usaha salon di 

wilayah tersebut. 

 Berdasarkan fenomena yang terjadi dan latar belakang yang telah 

dipaparkan, dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi yaitu, saat ini 

wirausaha tidak hanya kaum laki-laki tetapi juga kaum perempuan dengan 

berbagai alasan dan landasan yang didapati beberapa motivasi yang menjadi 

alasan tersendiri bagi seorang wanita menekuni wirausaha, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan  penelitian ini mengambil judul: “Identifikasi Motivasi Wanita 

http://dispendukcapil.semarangkota.go.id/
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Pengusaha Salon Wilayah Semarang Timur, dimana analisis ini pada wanita 

yang telah memiliki usaha dijadikan sebagai objek penelitian, mengingat peran 

wanita dalam dunia wirausaha sangat penting. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya  

yaitu bagaimana motivasi berwirausaha wanita pengusaha salon wilayah 

Semarang Timur? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat  Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk  mengidentifikasi  motivasi wanita pengusaha salon wilayah 

Semarang Timur. 

 

Manfaat dari penelitian motivasi wanita berwirausaha adalah: 

1.  Aspek Teoritis :  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan 

sumber referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang  kewirausahaan  serta 

dukungan informasi mengenai motivasi wanita berwirausaha. 

2. Aspek Praktis : Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk pembuatan 

kebijakan dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

 

Bab I : Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka penelitian serta sistematika pembahasan dalam penulisan ini. 

 

Bab II : Landasan Teori 

Berisi tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang akan menguraikan 

beberapa teori, konsep dan penelitian sebelumnya yang relevan sampai dengan 

hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini. 
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Bab III : Metode Penelitian 

Pada bab ini  meliputi sumber dan jenis data yang akan digunakan, gambaran 

umum obyek penelitian, definisi dan pengukuran variabel yang diperlukan dalam 

penelitian ini dan metode analisis data. 

 

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini mencakup hasil data yang diperoleh  dan pembahasan mengenai 

penelitian yang dilakukan. 

 

Bab V : Penutup 

Penutup berisi kesimpulan dan saran yang dirangkum dari bab – bab sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


