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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia ini mengalami banyak masalah dalam perekenomiannya. 

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang tinggi , maka permasalahan itu 

semakin bermunculan dari tahun ke tahun. Permasalahan seperti 

pengangangguran, ketenagakerjaan, dan kemiskinan sudah menjadi masalah 

utama di Indonesia dan Indonesia membutuhkan penanganan yang serius dalam 

masalah-masalah ini agar tidak semakin membelit untuk setiap tahunnya. 

Banyaknya angkatan kerja membuat arus urbanisasi yang terus mengalir 

berakibat pengangguran menumpuk disatu titik dan membuat permasalahan 

tenaga kerja menjadi sangat besar dan komplek. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tentang 

kependudukan pada Sensus 2010 menyatakan bahwa penduduk Indonesia 

berjumlah 237,6 juta jiwa. Jumlah penduduk yang termasuk kelompok generasi 

muda yaitu kelompok umur 14-22 tahun menempati jumlah yang banyak 

sebesar 64 juta jiwa. Jumlah generasi muda Indonesia yang sangat 

melimpah.(BPS 2010) 

Indonesia membutuhkan berbagai macam barang dan jasa dalam 

menumbuhkan berkewirausahaan. Oleh karena itu generasi muda Indonesia 

harus mampu menciptakaan entrepreneur yang kreatif dalam mengembangkan 

entrepreneur tersebut. 

Kewirausahaan adalah kemampuan yang kekreatifnya dan inovatif yang   

akan suatu dasar dan sumber daya untuk menjadi suatu peluang menuju suatu 

sukses. Sedangkan wirausaha adalah seseorang yang memiliki jiwa berani 

menerima resiko untuk memulai usaha dalam berbagai kesempatan atau pun 

keadaan. Dan memiliki jiwa berani menerima resiko memiliki artinya harus ada 
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mental mandiri dan  harus berani memulai usaha dalam kondisi apapun 

dan dapat menghilangkan adanya rasa takut dalam berusaha.(Sehani,2010) 

Seorang wirausaha itu harus mampu berpikir lebih bermanfaat serta 

dapat menciptakan kemampuan untuk mencari peluang dalam berwirausaha . 

Sedangkan seorang wirausaha itu harus berani mengambil resiko untuk 

membuka usahanya. Berjiwa berani mengambil resiko artinya memiliki mental 

mandiri dan berani memulai usaha tanpa meliputi perasaan takut atau pun 

cemas sekalipun dalam kondisi mendesak . Jiwa kewirausahaan mendorong 

seseorang dalam minat diri sendiri untuk mendirikan dan mengelola usaha 

secara maksimal.(Sehani,2010) 

Indonesia memiliki tingkat pengangguran yang tinggi ini disebabkan 

tidak hanya kurangnya life skill tetapi juga pola pikir job seeker pada generasi 

muda lulusan pendidikan tinggi, untuk mengurangi tingkat pengangguran perlu 

adanya penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman 

dan perubahan yang inovatif guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan 

serta kemandirian seseorang.(Yanama,2015) 

Meningkatnya perekonomian Indonesia saat ini di dalam bidang 

wirausaha tidak hanya dimiliki oleh kaum lelaki. Dewasa ini, wanita pun 

banyak yang tergerak untuk membuat berbagai macam bidang usaha yang dapat 

dijadikan suatu pekerjaan yang dapat menjadi penghasilan untuk membiayai 

keluarganya. Di jaman dahulu hampir semua wanita hanya dijadikan sebagai 

pelengkap saja sedangkan laki-laki menjadi orang terpenting. Wanita paling 

banyak dianggap sebagai makhluk lemah yang tidak dapat melakukan sesuatu.( 

Sehani,2010) 

Dalam permasalahan yang ada di Negara ini banyak wanita untuk 

berpikir lebih rasional dalam mengambil keputusan untuk bewirausaha. Para 

wanita ini dapat memiliki bisnis sendiri untuk memenuhi kebutuhannyaa untuk 

masa depannya. Kewirausahaan adalah salah satu usaha yang di pilih wanita 

untuk pembuktian kemampuan dirinya dalam berusaha. Banyak wanita 
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berwirausaha untuk berbagai skala untuk mencukupi kebutuhan suami maupun 

keluarganya.(Munfaqiroh,2018) 

Faktor motivasi wirausaha perempuan adalah The Feminist Refugee 

adalah para wanita yang merasa mendapatkan perlakuan tidak adil dari kaum 

laki-laki dalam berberbagai kondisi tetapi wanita membuktikan dapat 

mendirikan usaha. Sedangkan The housewife refugee adalah para wanita yang 

berrumah tangga pada awalnya hanya ibu mengurus keluarga dan anak akan 

mencoba membantu bekerja untuk kebutuhan anak-anaknya yang semakin 

dewasa. (Sehani,2010) 

Seseorang wanita berwirausaha juga memiliki faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan perempuan memilih berwirausaha. Menurut 

(Zimmerer dan Scarborough 2008:31) dalam jurnal  Selfy dkk (2010) adalah: 

1). Faktor Kemandirian: Sebagai seorang wanita, ada kalanya wanita ini dapat 

berdiri sendiri. 2). Faktor Modal: Dalam pembuatan usaha maka  wanita 

melihat berapa modal yang  akan mereka miliki untuk membuat suatu usaha, 

biasanya semakin banyak modal yang dimiliki maka semakin terencana dan 

matang pemikiran untuk rencana pembuatan usaha. 3). Faktor Emosional: 

Faktor emosional yang dimiliki wanita, dapat mempengaruhi dirinya untuk 

melakukan sesuatu yang berguna bagi keluarganya. Karena di dalam diri wanita 

memiliki keinginan untuk dapat berdiri sendiri maupun untuk bisa 

mempraktekkan teori-teori yang diikutinya melalui pendidikan formal maupun 

informal yang diinginkannya. 4). Fakor Pendidikan: Faktor pendidikan menjadi 

salah satu faktor wanita untuk berwirausaha karena banyak wanita-wanita yang 

tidak dapat melanjutkan pendidikannya sampai ke perguruan tinggi tetapi 

mengikuti pendidikan informal seperti kursus-kursus yang dapat mengasah 

keterampilan mereka, sehingga ilmu yang mereka dapatkan di pendidikan 

formal dapat dijadikan sebagai modal untuk membuat usaha. Serta menurut 

Sanputri Selfy (2010) faktor-faktor yang mempengaruhi wanita berwirausaha 

adalah faktor mandiri, faktor modal, faktor emosional dan faktor pendidikan. 
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Faktor-faktor tersebut dilakukan setiap pengusaha untuk menunjang kesuksesan 

dan keberhasilan usaha mereka. 

Usaha tailor atau penjahit adalah jasa yang berpendidikan informal. Di 

dalam sektor ini masyarakat dianggap mampu untuk mengembangkan 

kemampuannya lebih dalam. Lebih mampu menyalurkan keinginannya dari 

yang dipelajari atau yang dinginkan dan dapat lebih menyerap tenaga kerja ke 

pasar kerja untuk menyediakan kebutuhan masyarakat luas. Seorang tailor 

sangat dibutuhkan banyak masyakarat untuk membuat pakaian. Pakaian adalah 

salah satu hal pokok untuk menutupi tubuh manusia. Wanita saat ini dituntut 

untuk bisa menjalankan suatu usaha untuk lebih meningkatkan derajat sebagi 

wanita yang mampu mendapatkan suatu pekerjaan dan mendapatkan 

penghasilan sendiri. Wanita bisa bekerja apa saja sesuai dengan kemampuan 

yang dimilikinya seperti yang ada di daerah Kelurahan Sampangan ini.( 

Sehani,2010) 

Di daerah Kelurahan Sampangan banyak usaha yang beroperasi seperti 

toko baju, toko kelontong, toko jam, toko parfum, makanan, toko showroom 

mobil, dan berbagai macam usaha jasa yang ada. Di daerah Kelurahan 

Sampangan ini sudah banyak juga usaha tailor atau penjahit hampir di setiap 

jalan itu ada. Tailor menjadi usaha jasa para wirausaha kecil untuk menjalankan 

kegiatannya yang lebih bermanfaat untuk seseorang sekitarnya ( Sehani,2010) 

Dari observasi yang telah dilakukan, terdapat sebanyak 45 orang di 

Kelurahan Sampangan yang menekuni wirausaha sebagai penjahit. Namun 

ironisnya dari 45 orang yang berprofesi sebagai penjahit, sebanyak 30 orang 

merupakan penjahit yang berjenis kelamin laki-laki, dan sisanya sebanyak 15 

orang penjahit berjenis kelamin wanita. Sebagian dari penjahit adalah wanita, 

karena dalam menjahit membutuhkan kreativitas, ketelitian, ketekunan, 

ketepatan, dan kesabaran. Dalam hal ini yang akan menjadi subyek penelitian 

adalah seseorang yang berprofesi sebagai penjahit wanita yang berjumlah 15 

penjahit atau lebih jelasnya dapat dilihat ditabel berikut : 
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Tabel 1.1 Data Penjahit Wanita di Kelurahan Sampangan Semarang 

NO NAMA USAHA NAMA PEMILIK JUMLAH 

PEGAWAI 

ALAMAT 

1 Rosmalia Lilik 1 Jl. Menoreh 1 No.58B 

2 
Penjahit Dara Sri Astuti 2 

Jl. Kendeng barat VI 

No.54 

3 
Viva Tailor Endang 3 

JL. Menoreh Utara XII 

No.19 

4 Sarinah Desi 2 Jl. Dewi Sartika 3 

5 Pandan Wangi Pandan 2 Jl. Sampangan Baru no.89 

6 Kharisma Tailor Nutri 1 Jl. Lamongan Raya No.24 

7 Penjahit Suud Suud 2 Jl. Menoreh Barat No.67 

8 Saam Samtari 1 Jl. Kendeng 7 no. 52 

9 Adhi-ra Norma 3 Jl. Taman Kendeng No. 1 

10 Harmonis Tailor Saphira 2 Jl. Menoreh Raya No.24 

11 Radin Puspita 2 Jl. Papandayan No. 56 

12 Libertytailor Ayu Ratna 3 Jl. Kendeng No. 82 

13 Urania Modiste Arinta Dewi 1 Jl. Menoreh I No.17 

14 Karya Indah 

Tailor 
Amalia 2 Jl. Menoreh Raya No.61 

15 Rafika Tailor Rafika 1 Jl. Pegandan I No. 8A 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

Secara sosiologis, profesi sebagai penjahit dari sejarahnya lebih banyak 

didominasi oleh kaum wanita, namun permasalahannya adalah mengapa di 

Kelurahan Sampangan dewasa ini, profesi penjahit lebih banyak didominasi 

kaum laki-laki. Pergerseran orientasi penjahit berdasarkan jenis kelamin inilah 

yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini. 

Dari uraian permasalahan di atas peneliti tertarik mengambil judul 

“IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KEPUTUSAN WANITA MEMILIH BERWIRAUSAHA”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

wanita memilih berwirausaha pada Penjahit ( teori Menurut (Zimmerer dan 

Scarborough 2008:31 dalam jurnal Selfy,dkk 2010)  Pakaian di Kelurahan 

Sampangan Semarang. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

yang mempengaruhi keputusan wanita memilih berwirausaha pada penjahit ( 

Menurut teori Menurut (Zimmerer dan Scarborough 2008:31 dalam jurnal  

Selfy dkk ,2010 ) pakaian di Kelurahan Sampangan Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Praktisi 

Penelitian ini dapat digunakan untuk membantu pemerintah 

memberikan pelatihan kepada wirausaha dan bagaimana mengelola produk 

yang diproduksi oleh para wirausaha agar lebih berkembang selanjutnya. 

 

2. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi 

dan bahan referensi pihak lain yang memerlukan penelitian dengan topik 

serupa. 

 

 

 

 

 

 


