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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pada era modern ini dunia wirausaha tidak hanya didominasi oleh laki-

laki saja, namun banyak wanita yang mulai masuk ke dunia bisnis untuk 

membantu perekonomian bangsa khususnya bidang wirausaha. Menurut data 

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, Produk Domestik Bruto (PDB) atau 

progresi ekonomi Indonesia sampai tahun 2017 mencapai 5,07% (“Ekonomi 

Indonesia Triwulan IV-2017 Tumbuh 5,19 Persen,” 2018). Angka ini, 

menurut BPS, adalah angka progresi ekonomi tertinggi sejak tahun 2014 

silam. Menurut kepala Badan Pusat Statistik, Suhariyanto mengatakan, angka 

progresi ekonomi Indonesia pada tahun 2017 adalah angka tertinggi sejak 

tahun 2014. Progresi ekonomi pada tahun 2014 sebesar 5,01%, tahun 2015 

sebesar 4,88%, tahun 2016 sebesar 5,03% dan sumber progresi 3 tahun 

terakhir ini diperoleh dari industri pengolahan (“Ekonomi Indonesia 2017 

Tumbuh 5,07 Persen, Tertinggi Sejak Tahun 2014,” 2018). 

Untuk kembali meningkatkan perekonomian di Indonesia, pemerintah 

melakukan berbagai upaya yang salah satunya adalah dengan mendukung 

progresi UMKM di Indonesia karena UMKM di Indonesia memiliki peran 

yang besar dalam mendorong progresi ekonomi dan menjadi pilar ekonomi 

yang tangguh. Selain itu, UMKM memiliki daya untuk bertahan lebih kuat 

dibandingkan dengan usaha-usaha besar. Sebagai negara berkembang, 
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kekuatan ekonomi Indonesia harus dibangun dengan basis UMKM ini. Peran 

sektor UMKM saat ini dianggap sebagai tulang punggung ekonomi 

Indonesia. Setidaknya terdapat 88,8% telah berkontribusi dalam progresi 

ekonomi di Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, terdapat lebih kurang 59,2 

juta pelaku UMKM dengan memberikan kontribusi sebesar 56% dari total 

perekonomian negara sampai saat ini (Reza, 2018).  

Keberhasilan UMKM tergantung dengan kemampuan berwirausaha 

pemilik yang menjalankannya. UMKM yang berupaya meningkatkan kinerja 

perusahaan perlu untuk memperhatikan orientasi kewirausahaan yang 

dimiliki. Orientasi kewirausahaan telah digunakan untuk menghubungkan 

proses membuat strategi dan gaya perusahaan dengan aktivitas kewirausahaan  

(Lumpkin & Dess, 1996). Konsep dari orientasi perusahaan menjelaskan pola 

pikir perusahaan yang bergerak dalam mengejar usaha baru menyediakan 

kerangka kerja yang berguna untuk meneliti aktivitas kewirausahaan 

(Lumpkin & Dess, 2001).  

Menurut Lumpkin & Dess (1996), orientasi kewirausahaan adalah lima 

dimensi yang terdiri dari otonomi, inovatif, kemampuan mengambil resiko, 

proaktif, dan agresivitas dalam bersaing, yang berguna untuk 

mengkarakteristikkan dan membedakan kunci dari proses kewirausahaan 

(Dess, 1996). Selain itu, Lumpkin & Dess (1996) menyatakan bahwa 

perusahaan yang mempunyai orientasi kewirusahaan yang kuat akan lebih 

berani untuk mengambil resiko, tidak hanya bertahan pada strategi masa lalu 

(Bisnis, Kristen, & Wacana, 2011).   
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Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan dapat 

dipengaruhi oleh karakteristik demografi pemilik bisnis, seperti gender 

(Kumalaningrum & Kusumawati, 2013). Terdapat berbagai stereotip yang 

umum terdengar di masyarakat, bahwa pria lebih memiliki sifat pemberani 

dibandingkan dengan perempuan, pria memiliki sifat yang lebih agresif 

daripada perempuan, dan lain sebagainya.  

Perbedaan pada pemilik bisnis perempuan dan laki-laki pada berbagai 

perusahaan ternyata menentukan orientasi dalam bisnis, pendapatan, 

keuntungan, tingkat inovasi, dan progresi perusahaan (Kumalaningrum & 

Kusumawati, 2013). Pada hasil penelitian ditemukan bahwa perempuan lebih 

menekankan pada relationship dibandingkan laki-laki (Kumalaningrum & 

Kusumawati, 2013). Perempuan ternyata lebih menekankan pada 

interpersonal relationship daripada pria dengan konsumen mereka 

(Kumalaningrum & Kusumawati, 2013). Dalam penelitian (Kumalaningrum 

& Kusumawati, 2013), tidak ada perbedaan dalam hal orientasi 

kewirausahaan dalam bisnis berkaitan dengan perbedaan gender. Namun pada 

hasil penelitian di Ghana, ditemukan bahwa gender mempengaruhi orientasi 

wirausaha pemilik UKM (Quaye, Acheampong, & Asiedu, 2015). Hal ini 

membuat pengaruh gender pada orientasi kewirausahaan masih belum jelas 

(Kumalaningrum & Kusumawati, 2013). 

Salah satu industri yang sedang berkembang di Kota Semarang adalah 

industri rumah makan ayam geprek. Banyak dijumpai rumah makan ayam 

geprek yang tersebar diberbagai sudut wilayah Kota Semarang yang dikelola 
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baik oleh pria maupun wanita. Dalam membuka usaha rumah makan ayam 

geprek ini tergolong cepat berkembang karena dapat diproduksi dimana saja, 

bahan bakunya tidak sulit didapatkan, proses pembuatannya cepat dan dengan 

didukung oleh pemerintah yang akan mendorong UMKM dapat menjadi 

solusi untuk mengatasi kesulitan modal usaha.  

Selain itu rumah makan ayam geprek yang menyediakan hidangan 

ayam yang digeprek dengan bumbu dapur ini banyak digemari oleh 

masyarakat, baik dari usia muda hingga dewasa. Sehingga usaha rumah 

makan ayam geprek ini menjadi usaha yang menjamur dan populer di Kota 

Semarang. Peneliti telah melakukan pra peninjauan dimana dari 20 pemilik 

UMKM rumah makan ayam geprek adalah 11 berjenis kelamin laki-laki dan 

9 berjenis kelamin perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% 

pemilik UMKM rumah makan ayam geprek yang ada di Kota Semarang 

adalah laki-laki. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti apakah 

terdapat perbedaan orientasi kewirausahaan berdasarkan gender pada rumah 

makan ayam geprek di Kota Semarang.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui perbedaan gender dalam orientasi kewirausahaan pada 

UMKM rumah makan ayam geprek di Kota Semarang. Oleh karena itu, 

penelitian ini berjudul “PERBEDAAN ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN 

BERDASARKAN GENDER PADA UMKM RUMAH MAKAN AYAM 

GEPREK DI KOTA SEMARANG”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Dari pernyataan latar belakang tersebut dapat ditarik beberapa pertanyaan 

penelitian sebagai berikut :  

1) Bagaimana deskripsi orientasi kewirausahaan pada pemilik rumah makan 

ayam geprek di Kota Semarang ? 

2) Apakah terdapat perbedaan orientasi kewirausahaan berdasarkan gender 

pada rumah makan ayam geprek di Kota Semarang ? 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mendeskripsikan orientasi kewirausahaan pada pemilik Rumah 

Makan Ayam Geprek di Kota Semarang.  

2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan orientasi kewirausahaan 

berdasarkan gender pada Rumah Makan Ayam Geprek di Kota 

Semarang.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :  

1. Manfaat Praktis :  

Dapat Memberikan masukan dan informasi bagi pengusaha Rumah 

Makan Ayam Geprek di Kota Semarang mengenai perbedaan orientasi 

kewirausahaan berdasarkan gender.  
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2. Manfaat Teoritis :  

Untuk menambah wawasan para pembaca dan sebagai referensi 

mengenai orientasi kewirausahaan untuk penelitian selanjutnya.  

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :  

BAB I  PENDAHULUAN  

 Bab ini berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi teori-teori sebagai dasar untuk menganalisis 

permasalahan yang merupakan hasil dari penelitian pustaka, 

kerangka pikir, hipotesis penelitian, dan definisi operasional.  

BAB III METODE PENELITIAN  

 Bab ini berisi objek dan lokasi penelitian, populasi, sample, teknik 

sampling, metode pengumpulan data, validitas dan reliabilitas 

instrument, analisis data, dan pengujian hipotesis.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi pembahasan mengenai analisis deskriptif dan hasil 

dari uji hipotesis penelitian.  
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BAB V PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


