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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Kondisi ekonomi di Indonesia saat ini merupakan permasalahan yang 

sangat penting untuk dibaahas. Indonesia merupakan salah satu dari 3 negara 

Asia yang tumbuh secara positif dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal 

ini merupakan kekuatan bagi Indonesia untuk dapat tetap bersaing dan optimis 

menghadapi krisis ekonomi. Oleh karena itu, untuk menciptakan pertumbuhan 

ekonomi yang maju dibutuhkan orang-orang yang memiliki motivasi tinggi 

guna untuk meraih kesuksesan. 

Salah satu penguat dalam menghadapi krisis ekonomi adalah 

wirausaha. Bagi setiap wirausaha, krisis ekonomi adalah suatu persoalan yang 

sangat penting dalam perekonomian. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat 

bergantung pada lapangan pekerjaan untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Di 

Indonesia perkembangan wirausaha saat ini masih sangat rendah dibandingan 

dengan negara-negara lain di Asia. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan 

jumlah wirausaha yang ada di Indonesia hanya naik 3,1 persen. Dengan 

demikian tingkat wirausaha di Indonesia telah melampaui 2 persen dari 
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populasi penduduk. Namun, menkop mengakui bahwa rasio wirausaha sebesar 

3,1 persen masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain seperti 

Malaysia 5 persen, China 10 persen, Singapura 7 persen, Jepang 11 persen 

maupun AS 12 persen. (dalam lpdb.id)  

Banyak fenomena yang terjadi akibat krisis ekonomi yaitu banyaknya 

pengangguran dan minimnya lapangan pekerjaan. Hal ini dikarenakan 

kurangnya jumlah wirausaha di Indonesia pada saat itu. Akan tetapi saat ini 

mulai bermunculan wirausaha baru yang berani untuk memulai sebuah usaha 

guna untuk mengurangi angka penggangguran di Indonesia, salah satunya 

berada di Provinsi Jawa Tengah. Dengan banyaknya wirausaha yang muncul, 

hal ini memudahkan bagi lulusan SMA/SMK, fresh graduated untuk melamar 

pekerjaan guna mencari pengalaman dalam bekerja.   

 Oleh karena fenomena yang terjadi ternyata dapat memunculkan ide 

bagi orang-orang untuk membangun sebuah usaha dan berwirausaha tanpa 

bergantung dengan lapangan pekerjaan yang ada. Akan tetapi untuk memulai 

sebuah usaha bukanlah hal yang mudah untuk dijalankan. Melainkan harus 

memiliki niat dan tekad yang kuat untuk menjalaninya. Hal inilah merupakan 

alasan mengapa kebanyakan orang tidak berani untuk menjadi wirausahawan. 

Menurut Soeharto Prawirokusumo (Suryana, 2014) wirausahawan adalah 

mereka yang melakukan usaha-usaha kreatif dan inovatif dengan cara 

mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan 

perbaikan hidup. 
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Saat ini di Indonesia sedang maraknya pelaku wirausaha baru yang 

saling bersaing. Tidak hanya kalangan pria, namun kalangan wanita pun juga 

ikut berpartisipasi dalam berwirausaha demi meningkatkan ekonomi keluarga. 

Meningkatnya partisipasi wanita ke dalam dunia bisnis adalah fenomena yang 

terjadi di seluruh dunia. Salah satunya adalah fenomena yang terjadi di 

Indonesia, jumlah pengusaha wanita telah cukup banyak. Tercatat dalam  sejak 

tahun 1975, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia ( IWAPI ) memiliki 15.000 

anggota yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia.Sedangkan saat ini 

anggota IWAPI sudah tersebar di 32 propinsi di Indonesia dengan jumlah 

anggota mencapai 30.000 lebih pengusaha wanita, dimana 80% diantaranya 

bergerak di bidang UMKM, 13% merupakan pengusaha sedang dan 2% 

merupakan pengusaha besar. (Rosita Nadiyah Hirfiyana, 2013) 

Dengan adanya pemberdayaan wanita maka dapat meningkatkan sikap 

kemandirian. Kemandirian yang dimiliki oleh seorang wanita, misalnya dalam 

sektor ekonomi adalah bisa meningkatkan pendapatan rumah tangga..Beberapa 

penelitian membuktikan bahwa keberadaan wirausahawan perempuan dalam 

usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah realitas kehidupan 

ekonomi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.  

Pada era globalisasi ini banyak wanita yang mempunyai pendidikan 

tinggi  yang lebih memilih menitih karirnya di luar rumah. Keadaan inilah yang 

akan membuat kondisi ekonomi keluarga menjadi meningkat  karena peran istri 

dan peran suami yang sama-sama menitih karier di luar rumah adalah awal 

mula sumber pendapatan keluarga. Dengan pendidikan wanita yang tinggi, 
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maka akan mampu mendidik anak-anak menjadi sumber daya manusia yang 

lebih berkualitas. Wanita di Indonesia juga berperan penting dalam 

perkembangan sektor ekonomi di Indonesia. Bagi seorang wirausaha, untuk 

menitih karir tentu membutuhkan ide-ide baru dan kreatif yang belum pernah 

ada sebelumnya. Proses menemukan ide baru dan kreatifitas inilah yang akan 

menunjang kehidupan sehari-hari. 

Dalam dunia bisnis, seorang wirausaha dituntut untuk memiliki 

motivasi berwirausaha yang tinggi. Dengan adanya motivasi berwirausaha 

yang tinggi, maka akan terlihat sejauh mana wirausaha bisa mempertahankan 

bisnis tersebut. Saat ini banyak generasi muda wanita di Indonesia yang berani 

untuk memulai sebuah usaha. Mereka tidak hanya mengandalkan pekerjaan 

suami mereka, melainkan mereka juga ingin berkreasi, berinovasi dan 

berbisnis seperti kalangan suami lainnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa 

saat ini banyak wanita yang memulai karier mereka di dunia bisnis. Baik itu di 

dunia makanan, fashion, motivator,desain dan lain sebagainya. Dengan 

bermunculannya wirausahaan baru ternyata dapat mengurangi jumlah 

pengangguran. Oleh karena itu, motivasi seorang wirausaha adalah kunci 

kesuksesan seorang wirausaha. 

Menurut Gilad and Levine (Segal, Borgia, & Schoenfeld, 2005) 

mengusulkan dua penjelasan mengenai teori motivasi yaitu teori "dorong" dan 

teori "tarikan". Teori "mendorong" berpendapat bahwa individu didorong oleh 

kekuatan eksternal negatif seperti ketidakpuasan kerja, kesulitan mencari 

pekerjaan, gaji tidak mencukupi, atau jadwal kerja yang tidak 
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fleksibel.Sedangkan teori "tarik" berpendapat bahwa individu tertarik ke dalam 

kegiatan kewirausahaan seperti mencari kemerdekaan, pemenuhan diri, 

kekayaan, dan hasil lain yang diinginkan. 

Dalam memulai sebuah usaha, seorang wirausaha tentu memiliki 

faktor-faktor yang mendorong mereka untuk memulai sebuah bisnis. Beberapa 

faktor tersebut merupakan gagasan yang dikembangkan oleh McClelland 

dalam (Robbins, 2008) terdapat 3 teori kebutuhan yang dapat mempengaruhi 

faktor-faktor motivasi wirausaha kaum perempuan untuk memilih karir sebagai 

wirausaha, yaitu motivasi untuk need for achievement, need for power,dan 

need for affiliation. Faktor-faktor inilah yang akan diteliti dan diuji apakah 

faktor tersebut berpengaruh terhadap keputusan wanita menjadi seorang 

wirausha.  

 Salah satu wirausaha wanita yang berani memulai usaha sendiri adalah 

Itni Linorita. Itni Linorita adalah salah satu dari sebagian banyak wanita yang 

telah sukses menitih karirnya. Sebagai seorang wirausaha dalam sektor 

kerajinan tangan, beliau telah menembus ke luar negeri dengan jarak tempuh 

usaha yang dikelola sampai saat ini adalah 3 tahun. Namun, untuk mencapai 

titik ini tidaklah mudah. Beliau selalu melakukan berbagai inovasi-inovasi agar 

produk beraneka ragam maupun dapat dijadikan berbagai alternatif lainnya. 

Selain membutuhkan inovasi, beliau juga membutuhkan motivasi yang lebih 

yaitu melalui masyarakat, karena dengan melihat sulitnya mencari lapangan 

pekerjaan dan maraknya pengangguran di Indonesia, beliau termotivasi untuk 

membuka usaha sendiri sehingga beliau dapat memperkerjakan mereka 
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menjadi karyawan. Dengan adanya beberapa karyawan maka beliau akan lebih 

termotivasi untuk membuat produk baru dan lebih fokus terhadap masalah 

manajemen pemasaran produk. Misalkan saja promosi,tanpa ada promosi maka 

sebuah usaha tidak dapat sukses dan berhasil. Oleh karena itu motivasi 

seseorang akan mempengaruhi kesuksesan sebuah usaha. Dengan kata lain, 

motivasi seseorang dapat merubah pendirian seseorang untuk menuju 

kesuksesan.  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti apa 

yang membuat wirausaha wanita berani untuk memulai berwirausaha tanpa 

adanya motivasi dari diri itu sendiri.Mengacu pada penelitian tersebut peneliti 

tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “ Identifikasi Faktor-

Faktor Motivasi Berwirausaha pada Wirausahaan Wanita Itni Linorita ( 

Owner Emy’s Craft Gallery Semarang )”.  

1.2. Perumusan Masalah  

Apa saja faktor-faktor motivasi berwirausaha pada wirausaha wanita Itni 

Linorita ?  

1.3. Tujuan dan Manfaat 

 1.3.1. Tujuan Penelitian : 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor motivasi berwirausaha pada wirausaha wanita Itni 

Linorita. 
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 1.3.2. Manfaat Penelitian : 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi kalangan 

akademisi khususnya bagi kaum wanita untuk menjadi 

wirausaha wanita yang sukses.Sehingga semakin banyak 

peran wanita dalam membantu perekonomian masyarakat. 

b. Bagi penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan penulis tentang motivasi 

berwirausaha, peranannya dalam masyarakat serta faktor-

faktor motivasi terhadap wirausaha wanita. 

c. Bagi masyarakat umum 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana 

dan pengetahuan bagi masyarakat khususnya kaum wanita 

untuk menjadi seorang wirausaha wanita. 

 

1.4. Sistematika Penulisan  

BAB I   : PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, 
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manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan.  

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini mengurikan tentang landasan teori 

yang memuat teori-teori yang medasari 

penelitian, kerangka pikir penelitian, 

hipotesis penelitian ( jika ada ), dan definisi 

operasional ( variabel ) 

BAB III  : METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang objek dan lokasi 

penelitian ( jika ada ), sumber dan jenis data, 

teknik pengumpulan data, dan metode 

analisis data. 

BAB IV   : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil 

penelitiannya, meliputi gambaran umum 

usaha, gambaran umum narasumber, hasil 

dan analisis penelitian dengan pembahasan 

terhadap masalah yang diteliti.  
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BAB V  :  PENUTUP  

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan 

saran berdasarkan hasil penelitian. 

 

 

  


