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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

  Dengan banyaknya sumber daya manusia saat ini  maka persaingan 

dalam mendapatkan pekerjaan semakin ketat . Hal ini terjadi karena 

bertambahnya jumlah pekerja yang tidak berdampingan dengan 

pertambahan lapangan pekerjan yang tersedia . Maka dari itu kemampuan 

berwirausahaan sangat dibutuhkan untuk mengurangi pengangguran yang 

disebabkan oleh sedikitnya lapangan pekerjan . Suryana (2003; 1) dalam 

bukunya mengungkapkan , kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan 

inovatif yang dijadikan dasar , kiat , dan sumber daya untuk mencari 

peluang menuju sukses. Adapun inti dari kewirausahaan adalah 

kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui 

berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang.  

  Menurut berita dari web Kementrian Koperasi dan UKM RI 

(http://www.depkop.go.id/content/read/ratio-wirausaha-indonesia-naik-

jadi-31-persen/)(Humas Kementerian Koperasi dan UKM, 2017)  , bahwa 

data BPS menunjukan ratio wirausaha Indonesia yang pada 2013/2014 lalu 

masih 1,67 % sekarang sudah naik menjadi 3,1 %, dari total penduduk 

Indonesia . Dari data tersebut berarti tingkat kewirausahaan Indonesia 

telah melampaui 2 % dari populasi penduduk, yang merupakan syarat 

minimal suatu masyarakat akan sejahtera.   

  Dalam perkembangan wirausaha di Indonesia , perempuan juga 

ikut andil dalam wirausaha yaitu di Indonesia sendiri  ada 16,3juta 

womenpreneur . (http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/VNxQ3mqb-

jumlah-perempuan-wirausaha-capai-16-3-juta-di-2017 ) (Angriani, 2017). 

Hal itu terjadi karena wanita juga memiliki keinginan untuk memiliki 

http://www.depkop.go.id/content/read/ratio-wirausaha-indonesia-naik-jadi-31-persen/
http://www.depkop.go.id/content/read/ratio-wirausaha-indonesia-naik-jadi-31-persen/
http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/VNxQ3mqb-jumlah-perempuan-wirausaha-capai-16-3-juta-di-2017
http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/VNxQ3mqb-jumlah-perempuan-wirausaha-capai-16-3-juta-di-2017
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usaha dan penghasilan sendiri dan tidak terus bergantung pada suami / 

laki-laki. Wirausaha wanita tersebut juga tergabung dalam IWAPI(Ikatan 

Wanita Pengusaha Indonesia). 

 Dari penelitian yang dilakukan oleh Lee dan Stearns 2012 dikatakan 

ada 4 hal yang mempengaruhi kesuksesan womenpreneur , yaitu dukungan 

keluarga dan pengetahuan , keterampilan komunikasi dan pengetahuan 

bisnis , kompetensi produk dan kemampuan bisnis dan ketersediaan 

sumber daya . Keempat faktor tersebut menjadi hal penting dalam 

kesuksesan womenpreneur. Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Lee dan Stearns 2012 hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

keempat variabel tersebut mempengaruhi kesuksesan womenpreneur 

.Identifikasi hasil penelitian terdahulu menyatakan kesuksesan usaha 

tersebut dikarenakan adanya 4 faktor pendukung tersebut. Alasan 

dipilihnya teori kesuksesan menurut Lee & Stearn 2012 karena teori ini 

dinilai tepat untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesuksesan womenpreneur karena dari ke empat variabel memiliki 

indiktor-indikator kesuksesan yang mencagkup mulai dari faktor 

kesuksesan dari diri sendiri dan dari sekitarnya . 

 Indikator keberhasilan Womenpreneur menurut Sarker dan Palit 2014 

ada 8 yaitu akses ke teknologi, interpersonal skill, fitur bisnis, pelatihan 

dan motivasi, jaminan dan kebebasan sosial, bantuan dan pengaturan yang 

mudah, dukungan keluarga dan jaminan kualitas, menghadapi resiko. 

(Palit, 2014) .      

 Womenpreneur pemilik usaha Mochi Sakura Yogyakarta yang bergerak 

di sektor bisnis makanan ini sudah cukup sukses . Ia berani berinovasi 

membuat olahan mochi yang berbeda dari yang ada di pasaran. Sebelum 

bernama Mochi Sakura pemilik memiliki usaha yang sama namun hanya 

memproduksi 1 jenis mochi saja yaitu rasa kacang tanah dan nama 

usahanya adalah Mochi Jambon . Alasan pemilik membuka usaha ini 

karena hobby membuat olahan makanan  .Melihat peluang pasar pada saat 
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itu Ibu Feriyanti berinovasi dengan memproduksi mochi dengan berbagai 

varian rasa , awalnya hanya ada 6 rasa namun sekarang sudah ada 16 

macam pilihan rasa dari Mochi Sakura dan akan terus menambah varian 

rasa menyesuaikan kondisi pasar . Selain Mochi dengan 16 varian rasa , ia 

juga memproduksi mochi ice cream dengan 9 macam pilihan rasa.  

Pemilik usaha ini sudah memulai usahanya sejak tahun 2012 . Awalnya 

Mochi Sakura hanya memiliki 1 outlet saja yaitu di Mall Malioboro 

Yogyakarta pada tahun 2014 . Sebelum memiliki outlet mochi ini dijual 

hanya secara online dan dititipkan ke toko oleh-oleh yang berada di 

Yogyakarta.  Kesuksesan ini terlihat dari sudah banyaknya cabang di 

Yogyakarta dan sudah berjalan sejak 2012 serta adanya reseller di kota 

Solo . Pada awal memulai usaha proses produksi hanya dilakukan oleh Ibu 

Feriyanti sebagai pemilik. Saat ini Ibu Feriyanti sudah memiliki 10 orang 

karyawan yaitu 5 orang untuk menjaga outlet dan 5 orang pada produksi. 

Sejak dahulu sampai saat ini proses produksi dilakukan di rumah Ibu 

Feriyanti yaitu di Jalan Jambon 3 , Perum PIP No. B3 . Menurut penuturan 

dari Ibu Feriyanti saat awal memiliki usaha ini ia hanya membutuhkan 

modal sebesar Rp. 500.000 saja pada tahun 2012 . Dengan sudah 

berkembangnya usaha Mochi Sakura saat ini modal yang dibutuhkan Ibu 

Feriyanti sebesar ± Rp. 20.000.000 dengan omset bulanan sebesar ±  Rp 

50.000.000. Pendapatan perbulan Mochi Sakura menurut penuturan Ibu 

Feriyanti meningkat dari akhir tahun 2017 ± Rp 40.000.000 meningkat 

menjadi minimal Rp. 50.000.000 perbulan di tahun 2018 .Menurut 

penuturan Ibu Feriyanti pendapatan bulanan bisa meningkat 5-10% tiap 

bulannya .Peningkatan ini tergantung dengan musim liburan , pada saat 

hari libur maka pendapatan bulanan dapat meningkat , peningkatan drastis 

terjadi pada bulan-bulan liburan.  Karena kesuksesanya dan sudah di kenal 

oleh banyak konsumen  Mochi Sakura ini sudah beberapa kali diliput oleh 

salah satu program televisi swasta. Segmen pasar yang di tuju oleh Ibu 

Feriyanti adalah menengah keatas maka dari itu ia memilih lokasi-lokasi 

outlet di mall yang ada di Kota Yogyakarta.  
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  Alasan dari penelitian ini ingin mengkaji dan mendalami faktor apa 

saja yang dimiliki womenpreneur Mochi Sakura Yogyakarta berdasarkan 

Lee & Stearn 2012 hingga mencapai kesuksesan sekarang ini sebagai 

bahan untuk skripsi . Dengan judul “Identifikasi Faktor Kesuksesan 

Womenpreneur Mochi Sakura Yogyakarta “ . 

2.  Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

faktor kesuksesan womenpreneur Mochi Sakura Yogyakarta dengan 

menurut teori Lee dan stearn . 

3.  Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor 

kesuksesan womenpreneur pemilik Mochi Sakura Yogyakarta menurut 

teori Lee dan Stearn. 

5.  Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini peneliti mengharapkan bermanfaat 

untuk :  

a. Manfaat bagi akademisi  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta menambah informasi 

bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang serupa. 

b. Manfaat bagi praktisi 

Penelitian ini dapat menjadi acuan peneliti saat kedepanya akan 

memulai berwirausaha agar usaha yang akan didirikan dapat sukses 

dan berkembang. 
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