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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan 

maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, 

paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu (BPS Indonesia, 

2018). Menurut BPS Indonesia (2018) yang dimaksud usia kerja adalah individu 

berusia 15 tahun atau lebih. Jumlah tenaga kerja Jumlah tenaga kerja Indonesia 

tahun 2013-2017 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Jumlah Tenaga Kerja di Indonesia  

Tahun 2013-2017 

 

No Tahun Jumlah Tenaga Kerja Kenaikan/ Penurunan (%) 

1 2013 112.761.072 - 

2 2014 114.628.026 0,02 

3 2015 114.819.199 0,00 

4 2016 118.411.973 0,03 

5 2017 121.022.423 0,02 

Sumber: BPS Indonesia dalam Angka 2017  

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di Indonesia tahun 

2013-2017 cenderung mengalami peningkatan, meski tingkat pertumbuhannya 

relatif kecil yaitu antara 0,00%-0,03%. Tahun 2014 hampir tidak ada 

pertumbuhan, sementara tahun 2016 memiliki pertumbuhan paling besar diantara 

tahun 2013-2017, yaitu sebesar 0,03%. Hal tersebut tetap mengungkapkan bahwa 

tingkat pertumbuhan tenaga kerja di Indonesia tetap relatif kecil. 
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Tidak semua tenaga kerja di Indonesia memiliki pekerjaan atau 

menganggur. Menurut BPS (2018), pengangguran yang dimaksud adalah 

pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai 

pekerjaan atau tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan. Tingkat 

pengangguran terbuka di Indoesia dari tahun 2013-2017 sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2013-2017 

 

No Tahun Tingkat  Pengangguran Terbuka  Keterangan 

1 

2013 
6,17 

(↓) Bali 

(↑) Aceh 

2 

2014 
5,94 

(↓)Bali 

(↑) Maluku 

3 

2015 
6,18 

(↓)Bali 

(↑) Aceh 

4 

2016 
5,61 

(↓)Bali 

(↑) Banten 

5 

2017 
5,50 

(↓)Bali 

(↑) Maluku 

Keterangan:  (↓) Provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka terendah 

 (↑) Provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi 

Sumber:  BPS Indonesia dalam Angka 2017 

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di 

Indonesia dari tahun 2013-2017 antara 5,50% sampai 6,18% dengan paling rendah 

pada tahun 2017 dan paling tinggi pada tahun 2015. Selama tahun 2013-2017, 

tingkat pengangguran terbuka paling tinggi terdapat di Provinsi Aceh (2013 dan 

2015), Maluku (2014 dan 2017) dan Provinsi Banten (2016); sementara tingkat 

pengangguran terbuka paling rendah selama tahun 2013-2017 adalah Provinsi 

Bali (BPS Indonesia, 2018).   

Secara khusus tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah 

selama tahun 2013-2017 adalah 6,01% (2013), 5,68% (2014), 4,99% (2015), 



3 

 

 

4,63% (2016) dan 4,57% (2017). Hal tersebut menunjukkan trend penurunan, 

bahkan di bawah tingkat pengangguran terbuka di Indonesia (BPS Indonesia, 

2018). Salah satu kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Semarang.  

Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan, dengan jumlah penduduk usia 

kerja (di atas 15 tahun) sebanyak 1.188.586 orang (76,39%), dimana laki-laki 

sebanyak 575.808 orang (48,44%) dan wanita sebanyak 612.778 orang (51,56%). 

Dari jumlah penduduk kerja yang ada, jumlah angkatan kerja selama tahun 2012-

2015 sebagai berikut: 

Tabel 1.3 

Jumlah Angkatan Kerja di Kota Semarang Tahun 2012-2015 

 

No Tahun  Laki-laki Wanita Total 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

1 2012 397.074 62,12 242.141 37,88 639.215 100 

2 2013 501.705 57,37 372.827 42,63 874.532 100 

3 2014 501.705 57,37 372.827 42,63 874.532 100 

4 2015 501.705 57,37 372.827 42,63 874.532 100 

Sumber: BPS Kota Semarang (2018) 

Tabel 1.3 memperlihatkan bahwa jumlah angkatan kerja cenderung 

stagnan, khususnya dari tahun 2013-2015. Dari jumlah angkatan kerja yang ada, 

laki-laki lebih banyak dibandingkan wanita, namun jumlah angkatan kerja wanita 

cenderung meningkat. Jumlah angkatan kerja wanita tersebut jika dibandingkan 

dengan jumlah wanita usia bekerja adalah 60,84% 

Tingginya potensi angkatan kerja wanita di Kota Semarang perlu 

mendapatkan perhatian, mengingat mayoritas angkatan kerja wanita bekerja di 

sektor informal, dimana tingkat pendapatan yang mereka peroleh tergolong 

rendah (BPS Kota Semarang, 2018). Oleh karena itu, penting untuk dilakukan 

upaya pemberdayaan wanita, khususnya di bidang ekonomi. 
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Pemberdayaan wanita dapat mengarahkan untuk dapat mandiri serta 

melakukan kegiatan yang bersifat positif yaitu dapat membantu dalam 

kesejahteraan keluarga. Keterlibatan wanita dalam berwirausaha dapat membantu 

suami untuk menambah pendapatan keluarga, sehingga kebutuhan-kebutuhan 

lainnya dapat terpenuhi dan kehidupan keluarga akan semakin meningkat. Untuk 

itu dibutuhkan peningkatan ketrampilan wanita dalam menjalankan wirausaha 

agar potensi yang dimiliki muncul sehingga dalam menjalankan usaha dapat 

menghadapi segala tantangan dan rintangan serta mampu mengembangkan 

usahanya dengan baik (Liana, 2016). 

Jumlah entrepreneur di Kota Semarang sebanyak 11.100 orang, dimana 

laki-laki entrepreneur sebanyak 3.663 orang (33%) dan wanita entrepreneur 

sebanyak 7.437 orang (67%) (UMKM Kota Semarang, 2018). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa wanita yang memutuskan menjadi entrepreneur lebih 

banyak dibandingkan laki-laki. Meski demikian, hanya sedikit wanita yang 

memutuskan serius untuk menjadi entrepreneur dan berhasil, yaitu sekitar 10%-

15%, sementara yang lainnya stagnan atau bahkan usahanya tidak berkembang 

karena beberapa kendala yang dihadapi (Hasil wawancara dengan Pegawai Seksi 

Kewirausahaan UMKM Kota Semarang, 4 Mei 2018). Hal tersebut diperkuat 

dengan data jumlah entrepreneur yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan 

UMKM Kota Semarang tahun 2015-2017. 
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Tabel 1.4 

Data Jumlah Entrepreneur yang Menjadi Binaan Dinas Koperasi dan 

UMKM Kota Semarang Tahun 2015-2017 

 

No Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah Keterangan (Wanita 

Entrepreneur yang 

Aktif) 

1 2015 44 45 89 35 

2 2016 45 68 113 40 

3 2017 50 90 140 80 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2018) 

Menurut Hisrich (dalam Almi, dkk., 2015), wanita entrepreneur memiliki 

perbedaan dalam hal motivasi, ketrampilan bisnis, dan latar belakang pekerjaan. 

Wanita cenderung termotivasi oleh kebutuhan untuk prestasi yang berasal dari 

rasa frustasi terhadap pekerjaan karena tidak diperkenankan untuk bekerja dan 

tumbuh dalam situasi pekerjaan mereka yang sebelumnya. Wanita memulai 

usahanya sebagai sebuah pencarian pribadi. Lebih lanjut lagi menurut Hisrich 

wanita memulai usahanya di dukung oleh teman-teman dekat, suami, keluarga, 

kelompok profesional wanita dan asosiasi pedagangan lainnya dan mereka banyak 

bergerak dalam bidang yang berhubungan dengan jasa, ritel, hubungan 

masyarakat dan jasa pendidikan.  

Menurut Brown & Brooks (dalam Suryana, 2013) minat adalah 

kecenderungan untuk memperhatikan dan menyukai beberapa hal atau kegiatan, 

khususnya terhadap hal tertentu. Kegiatan yang diminati seseorang harus 

diperhatikan terus menerus yang disertai dengan rasa senang, sehingga diperoleh 

kepuasan. Lebih lanjut lagi, minat berwirausaha tidak dibawa sejak lahir tapi 

tumbuh dan berkembang sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. 
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Menurut Suryana (2013), motivasi merupakan dorongan atau semangat 

untuk maju. Motivasi merupakan modal insani bagi setiap orang untuk terus hidup 

dan maju. Keberhasilan atau kegagalan berwirausaha sangat tergantung kepada 

tinggi atau rendahnya motivasi wirausahawan. Usaha yang kurang semangat atau 

penuh dengan keraguan akan membuat kegagalan. 

Sumber modal merupakan hal yang utama bagi seorang wirausaha, wanita 

yang menjalankan usaha biasanya lebih sulit dalam mendapatkan sumber 

pendanaan awal atau modal awal, sehingga lebih mengandalkan aset atau 

tabungan pribadi, seperti yang dikutip dalam Hisrich (dalam Almi, dkk., 2015). 

Pembiayaan suatu usaha dapat diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal 

pinjaman, keduanya tergantung dari jumlah modal yang dibutuhkan dan kebijakan 

pemilik usaha. Lebih luas lagi mengenai sumber pendanaan usaha menurut 

Longenecker, dkk (dalam Almi, dkk., 2015), terdapat dua sumber pendanaan 

usaha, yaitu pendanaan ekuitas atau modal sendiri yang diperoleh dari tabungan 

individu, teman dan atau saudara, investor perorangan lain, perusahaan lain, 

perusahaan modal ventura dan penjulan saham. Sumber berikutnya adalah 

pendanaan dari utang atau pinjaman yang dapat diperoleh dari teman atau saudara, 

investor perorangan lain, para pemasok bahan baku, pemberi pinjaman berbasis 

aset, bank-bank komersial, program-program yang didukung oleh pemerintah, 

lembaga-lembaga swadaya masyarakat, perusahaan besar dan perusahaan 

permodalan ventura. 

Inovasi dalam bisnis melalui Informasi Komunikasi (TIK) memainkan 

peran penting dalam mendukung perempuan pengusaha di bisnis dengan 
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memperoleh struktur biaya rendah dan mencapai hasil yang lebih tinggi per 

pelanggan. Fasilitas internet, sosial media, informasi teknologi memperluas 

jaringan dan penggunaan informasi teknologi mengurangi biaya usaha para wanita 

entrepreuner dalam berpromosi (Fatimah, 2016). 

Hasil survei identifikasi terhadap 10 orang wanita entrepreneur yang 

menjadi binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang pada tanggal 5-6 

Oktober 2018 menggungkapkan beberapa faktor yang diduga berpengaruh 

terhadap keputusan wanita tersebut menjadi entrepreneur. 

Tabel 1.5 

Hasil Survei Identifikasi Masalah (Faktor-faktor yang Diduga 

Mempengaruhi Keputusan Menjadi Entrepreneur) (n=10) 

 

No Faktor yang Diduga Mempengaruhi 

Keputusan Menjadi Entrepreneur 

Frekuensi (%) 

1 Minat berwirausaha 10 (100%) 

2 Motivasi berwirausaha 10 (100%) 

3 Dukungan keluarga 10 (100%) 

4 Sumber daya keuangan 10 (100%) 

5 Penggunaan teknologi informasi 10 (100%) 

6 Lain-lain: korban PHK, kemandirian, sudah 

memiliki banyak pelanggan, kepribadian 

5 (50%) 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Selain fenomena di atas, penelitian ini juga didasarkan dari adanya gap 

research dari beberapa penelitian, yaitu dengan hasil penelitian Fatimah (2015) 

mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wanita menjadi 

entrepreneur adalah (1) Faktor pertama didominasi oleh fasilitas internet, sosial 

media, informasi teknologi memperluas jaringan dan penggunaan informasi 

teknologi mengurangi biaya usaha para wanita pengusaha muslim di wilayah 

Tangerang Selatan dalam berpromosi; (2) Faktor kedua didominasi oleh tantangan 

dari dalam diri sendiri, ingin mendapatankan pengalaman dalam bekerja, ingin 
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mencoba ide bisnis baru dan penggunaan telepon selular memudahkan mereka 

menjalankan usahanya; (3) Faktor ketiga didominasi oleh para wanita ini 

berwirausaha untuk menghindari stress dari pekerjaan tetap, mereka ingin 

meningkatkan kesenangan pribadi, mereka juga ingin meningkatkan status sosial 

dan lagi lagi mereka sangat bergantung dengan kemajuan informasi teknologi 

dalam menjalankan usahanya; (4) Faktor keempat didominasi keinginan untuk 

menggunakan kemampuan dan ketrampilan diri sendiri, mereka juga dapat 

mengontrol diri sendiri dengan jam kerja yang lebih fleksibel, dan mereka ingin 

bekerja dilokasi mereka tinggal, agar bisa dekat dengan keluarga; (5) Faktor 

kelima didominasi mereka berwirausaha juga didukung oleh bantuan modal dari 

rekan, bantuan dari swadaya masyarakat, dan adanya peluang bantuan dari 

pemerintah; (6) Faktor keenam didominasi oleh keinginan para wanita muslim ini 

untuk menghasilkan lebih banyak uang dan menjadi lebih makmur, mereka juga 

merupakan tulang punggung keluarga, dan adanya sumber keuangan peribadi 

yang dapat mendukung jalannya bisnis; (7) Faktor ketujuh didominasi oleh 

keinginan untuk memimpin usaha nya sendiri, daripada bekerja untuk orang lain 

yang akan dipimpin oleh orang lain; (8) Faktor kedelapan didominasi oleh 

dukungan yang diperoleh dari keluarga, suami, anggota keluarga lainnya dan juga 

dukungan dari kemudahan kredit dari bank untuk melanjutkan kelangsungan 

bisnis; dan (9) Faktor kesembilan didominasi oleh keinginan untuk mendapatkan 

sumber pendapatan lainnya selain dari suami.  

Gap research kedua dengan hasil penelitian Rizal, dkk (2016) 

mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi keputusan wanita menjadi 
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entrepreneur adalah modal kerja dan faktor emosional, sedangkan kemandirian 

dan pendidikan tidak berpengaruh; dan gap research ketiga dengan hasil 

penelitian Bastaman & Juffiasari (2015) mengungkapkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi keputusan wanita menjadi entrepreneur adalah (1) Faktor internal 

(minat yang ditunjang pengetahuan/ ketrampilan, pemberdayaan diri dan 

motivasi) berpengaruh terhadap pengambilan keputusan wanita untuk 

berwirausaha; (2) Faktor eksternal (peran suami/ keluarga, lingkungan sosial, 

lingkungan keluarga/ keturunan, kesempatan dan sumber modal) berpengaruh 

dalam pengambilan keputusan wanita untuk berwirausaha; dan (3) Lingkungan 

keluarga/ keturunan bukan satu-satunya faktor yang berpengaruh terhadap 

keputusan untuk menjadi wirausahawan. 

Secara khusus penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Fatimah 

(2015). Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain (1) 

subjek pada penelitian Fatimah adalah wanita muslim yang menjalankan UMKM 

di Tangerang Selatan, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan adalah 

wanita entrepreneur binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang; dan (2) 

penelitian Fatimah menggunakan analisis faktor sebagai teknik analisis data, 

sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan analisis regresi 

linier berganda. 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka judul penelitian ini adalah 

“ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN WANITA 

MENJADI ENTREPRENEUR: STUDI UMKM BINAAN DINAS KOPERASI 

DAN UMKM KOTA SEMARANG” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh minat berwirausaha terhadap keputusan wanita menjadi 

entrepreneur? 

2. Bagaimana pengaruh motivasi berwirausaha terhadap keputusan wanita 

menjadi entrepreneur? 

3. Bagaimana pengaruh dukungan keluarga terhadap keputusan wanita menjadi 

entrepreneur? 

4. Bagaimana pengaruh sumber daya keuangan terhadap keputusan wanita 

menjadi entrepreneur? 

5. Bagaimana pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap keputusan 

wanita menjadi entrepreneur? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki 

tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh minat berwirausaha terhadap keputusan wanita 

menjadi entrepreneur. 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi berwirausaha terhadap keputusan wanita 

menjadi entrepreneur. 

3. Untuk mengetahui pengaruh dukungan keluarga terhadap keputusan wanita 

menjadi entrepreneur. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh sumber daya keuangan terhadap keputusan wanita 

menjadi entrepreneur. 

5. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap 

keputusan wanita menjadi entrepreneur. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis berupa 

bukti empiris mengenai faktor yang mempengaruhi keputusan wanita menjadi 

entrepreneur, sehingga Manajemen Entrepreneurship semakin berkembang. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis berupa informasi 

dan referensi bagi pihak-pihak terkait dan individu-individu yang tertarik 

dengan kewirausahaan) mengenai upaya meningkatkan munculnya 

entrepreneur wanita. 


