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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Masyarakat Kota Semarang tentunya tidak asing dengan Kelurahan 

Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Sejak puluhan tahun 

lalu, kawasan itu dikenal sebagai kampung penjahitan. Penjahit di kawasan 

Sampangan setidaknya terdapat 15 penjahit di kelurahan tersebut. Mereka 

tersebar di sejumlah RW, ada yang menawarkan jasa jahit, ada juga yang 

membuat produk untuk dipasarkan. Sentra jahit di kampung ini sudah ada sejak 

tahun 1988-an (sebelum reformasi). Pada waktu itu, ada puluhan warga 

Sampangan yang berprofesi sebagai penjahit, jadinya kampung ini dikenal 

sebagai kampung penjahitan.  

Kondisi krisis ekonomi dan moneter yang disertai adanya Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) yang marak yang terjadi pada tahun 1998, sehingga 

banyak warga Sampangan yang menjadi pengangguran. Menurut Supono, 

Kepala Kelurahan Sampangan, terdapat seorang ibu, bernama Endang Sumarsih 

yang awalnya rela berjalan berkeliling kampung untuk menjajakan jasa 

penjahitannya. Keinginannya sederhana yaitu ingin mencukupi kebutuhan 

pokok keluarga, seiring dengan di PHK-nya suami dari perusahaannya. 

Awalnya Endang Sumarsih hanya berprofesi sebagai tukang jahit konveksi, 

baik menjahit seragam sekolah dan seragam PNS, dan aktivitas menjahit 

tersebut dilakuka pula ketika pulang kerja, namun sebatas adanya pesanan 

(order). Usaha ini sudah dilakoninya sejak tahun 1984. Usaha tersebut pun kian 

membesar. Namun, usahanya masih bersifat rumahan. Usaha dikerjakan sendiri 

ataupun mempekerjakan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. 

Selama kurang lebih 5 tahun membuka usaha penjahit keliling, tepat pada tahun 

2000, pekerjaan menjahir tersebut tidak lagi dilakukan dengan berkeliling 
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kampung, dan berubah buka usaha yang sama namun dilakukan di rumah. Hal 

itu dilakukan seiring dengan semakin bertambahnya umur di samping sudah 

didapatnya modal yang cukup untuk membuka usaha menjahit secara permanen 

di rumah. 

Gambar 4.1 

Outlet Usaha Tailor Ibu Pandan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seiring berjalannya waktu, warga di sekitar rumah Pandan iri dan ingin 

belajar usaha konveksi itu. Awalnya banyak warga yang pinjam duit ke saya, 

sedikit demi sedikit, untuk usaha konveksi. Saya pinjami seadanya karena saya 

ingin membantu," kata Pandan . Namun karena niatnya tulus ingin membantu, 

usaha konveksi milik Pandan ini terus berkembang pesat. Kegiatannya 

meminjamkan uang ke tetangga juga terus dilakoni. Bagi Pandan, panggilan 

akrabnya, kesuksesan ini juga harus ditularkan ke orang lain sehingga bisa 

memenuhi keinginannya sejak lama, yaitu bisa meningkatkan taraf hidup 

masyarakat sekitar rumahnya. 
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Dan masih ada beberapa penjahit lainnya yang ceritanya hampir-hampir 

sama dengan penjahit lainnya, mungkin hanya mereka memiliki teknik-teknik 

tersendiri dalam menjahit pakaian . Beberapa penjahit yang ada disampangan 

 

   Gambar 4.2 

Outlet Usaha Tailor Dara Ibu Astuti 

 

Awal berdirinya Ibu Astuti menjahit hanya hobi, dan hanya menerima 

jahitan satu tapi lama kelamaan ada beberapa orang yang memesan untuk 

dijahitkan , itu pun hanya menjahit baju-baju yang mudah . Dengan tekat yang 

kuat Ibu Astuti menjalani profesinya sebagai penjahit pakaian wanita . Ibu 

Astuti selalu belajar menjahit dari melihat gambar-gambar, tanya keteman 

penajhit laiinya jika kesulitan dalam menjahit . Ibu Astuti berkata “ Sebagai 

penjahit itu harus terus belajar dalam membuat pakaian karena trend yang ada 

itu sering berubah dan memiliki cara tersendiri untuk menjahit model pakaian 

yang berbeda-beda”. Ibu Astuti menjahit menggunakan modal sendiri terlebih 

dahulu  untuk menjahit baju konsumennya . Menjadi penjahit pun memiliki 

resiko yang bermacam-macam dari konsumen yang ribet,baju yang sudah dijhit 

tetai tidak diambil,bahan robek,dll. Dari berbagai macam resiko tersebut ibu 

Astuti memiliki cara tersendiri untuk mengatasi masalah-masalah yang ada . 
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Gambar 4.3 

   Outlet Usaha Tailor Ibu Endang 

 

 

Gambar 4.4 

Outlet Usaha Tailor Ibu Amelia 
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Menurut Supono, kebanyakan penjahit di daerahnya merupakan ibu-ibu. 

Dengan melatih anak-anak SMP dari kalangan menengah ke bawah, maka 

mereka bisa memiliki ketrampilan saat SMA, sehingga bisa membantu keluarga 

dengan memiliki penghasilan sendiri. “Kepala Kelurahan Sampangan saat itu, 

M. Amrullah berkeinginan mengambil di tiap RW, kalau bisa laki-laki, 

perempuan ya nggak apa, yang sudah bisa jahit saya latih lagi biar rapi. Untuk 

melatih anak-anak itu, M. Amrullah telah mempersiapkan peralatannya. 

Peralatan itu merupakan bantuan dari pihak Badan Pemberdasayaan Masyarakat 

(Bapemas) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ia bisa melatih siapa pun 

yang berniat belajar menekuni menjahit di tempatnya. Menurutnya banyak 

penjahit yang asal bisa memutar mesin, tetapi teknik dan ketrampilannya masih 

kurang. Semua di sini jadi tinggal melatih saja begitu, kalau anak-anak muda 

mau belajar kan enak, mereka bisa melanjutkan kelompok penjahit ini. 

Nantinya kampung penjahitan tidak berhenti sampai di sini saja. 

Dengan berbagai peluang yang dapat menjadi pilihan di bidang 

keterampilan jahit-menjahit, maka setiap orang dapat dan mampu menggunakan 

keterampilan yang sangat membutuhkan ketelitian serta ketelatenan ini sebagai 

peluang usaha luar biasa. Banyak yang ingin memiliki pengembangan usaha 

yang lain daripada yang lain, namun tidak ada salahnya apabila individu, 

khususnya yang masih menganggur dan memiliki ketrampilan menjahir 

memilih peluang ini guna meningkatkan kesejahteraannya. 

 

4.2 Gambaran Umum Responden 

Salah satu penggambaran (deskripsi) yang dilakukan pada penelitian ini 

dengan menggambarkan identitas responden yang dibuat untuk mengetahui 

kondisi secara umum dari responden, di mana identitas responden yang 

merupakan penjahit di Kelurahan Sampangan Kota Semarang meliputi 

deskripsi tentang: umur, status marital, pendidikan terakhir, lama masa kerja 
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sebagai penjahit dan jumlah pegawai yang membantunya dalam menekuni 

profesi sebagai wirausaha penjahit. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai 

identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wanita memilih 

berwirausaha, yang meliputi: faktor kemandirian, modal, pendidikan dan 

emosional. 

 

4.2.1 Umur  

Mengenai gambaran umum responden berdasarkan umur seperti disajikan 

pada tabel di bawah. 

Tabel 4.1 

Distribusi Responden Menurut Kelompok Umur 

No Kelompok umur Jumlah % 

1 

2 

3 

26 – 33 tahun 

34 – 41 tahun 

42 – 50 tahun 

7 

4 

4 

46,67 

26,67 

26,67 

 Jumlah  15 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019.  

Tabel 4.1 di atas memperlihatkan sebagian besar responden (46,67 

persen) berumur antara 26 s/d 33 tahun, dan sisanya masing-masing sebesar 

26,67 persen berumur antara 34 s/d 41 tahun dan kelompok umur 42 s/d 50 

tahun.  

Dari uraian di atas, memberikan arahan bahwa seluruh responden berada 

dalam tahapan umur yang produktif, di mana indikasinya responden memilih 

profesi sebagai penjahit sebagai usaha yang ditekuninya, dengan harapan 

mampu memberikan kecukupan secara ekonomis, baik bagi dirinya dan 

keluarganya. 
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4.2.2 Status Marital 

Mengenai gambaran umum responden berdasarkan status marital seperti 

disajikan pada tabel di bawah. 

Tabel 4.2 

Distribusi Responden Menurut Status Marital  

No Status marital Jumlah % 

1 

2 

Menikah 

Belum menikah 

10 

5 

66,67 

33,33 

 Jumlah  15 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019. 

Sebagian besar responden sudah menikah, yaitu sebanyak 66,67 persen. 

Hal ini disebabkan karena adanya faktor umur yang sudah dewasa dan secara 

ekonomis termasuk kelompok produktif, maka secara kodrati kecenderungan 

untuk meningkat menjadi sebuah keniscayaan. Sisanya sebesar 33,33 persen 

berstatus belum menikah, dengan alasan dirinya belum ketemu jodoh di 

samping alasan yang lain, seperti masih ingin sendiri dengan menekuni profesi 

sebagai penjahit. 
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4.2.3 Pendidikan 

Mengenai gambaran umum responden berdasarkan pendidikan terakhir 

seperti disajikan pada tabel di bawah. 

Tabel 4.3 

Distribusi Responden Menurut Pendidikan Terakhir 

No Pendidikan terakhir Jumlah % 

1 

2 

3 

Tamat SLTA 

Tamat Diploma 3 

Tamat S1 

6 

7 

2 

40,00 

46,67 

13,33 

 Jumlah  15 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019. 

Tabel 4.3 di atas memperlihatkan bahwa responden dengan pendidikan 

tamat Diploma 3 merupakan bagian terbesar, yaitu 46,67 persen. Sebanyak 40 

persen responden berpendidikan tamat SLTA, dan sisanya sebesar 13,33 persen 

tamat S1. Fenomena di atas memberikan arahan bahwa dilihat dari faktor 

pendidikan formalnya, responden mengaku bahwa pengetahuan dan 

kemampuan menjahit yang dimilikinya selama ini banyak tersinspirasi dari 

pendidikan formal yang ditekuninya. 
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4.2.4 Lama Kerja  

Mengenai gambaran umum responden berdasarkan lama kerja seperti 

disajikan pada tabel di bawah. 

Tabel 4.4 

Distribusi Responden Menurut Lama Kerja  

No Pengalaman kerja Jumlah % 

1 

2 

3 

3 s/d 11 tahun 

12 s/d 20 tahun 

21 s/d 30 tahun 

9 

5 

1 

60,00 

33,33 

6,67 

 Jumlah  15 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019. 

Sebagian besar responden (60 persen) memiliki pengalaman kerja 

sebagai penjahit antara 3 s/d 11 tahun, dan hanya 6,67 persen responden yang 

memiliki pengalaman kerja sebagai penjahit antara 21 s/d 30 tahun. Fenomena 

ini secara faktual tergolong wajar mengingat usia responden didominasi 

kelompok umur 26 s/d 33 tahun, di mana umumnya wanita mulai beranjak 

bekerja saat memasuki usia 23 hingga 25 tahun, atau saat ketika responden 

berhasil merampungkan pendidikan formalnya. 
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4.2.5 Jumlah Pegawai  

Mengenai gambaran umum responden berdasarkan jumlah pegawai 

seperti disajikan pada tabel di bawah. 

Tabel 4.5 

Distribusi Responden Menurut Jumlah Pegawai 

No Jumlah pegawai Jumlah % 

1 

2 

3 

1 orang 

2 orang 

3 orang  

5 

7 

3 

33,33 

46,67 

20,00 

 Jumlah  15 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019. 

Tabel 4.5 di atas memperlihatkan responden yang memiliki 2 orang 

jumlah pegawai merupakan bagian terbesar, yaitu sebanyak 46,67 persen. 

Responden yang memperkerjakan 3 orang pegawai sebanyal 20 persen, dan 

sebanyak 33,33 persen responden hanya memperkerjakan seorang pegawai. 

Dari uraian di atas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa profesi usaha 

sebagai penjahit merupakan salah satu celah wirausaha yang mampu 

memberikan peluang kerja. Setidaknya diambil rata-rata, bahwa setiap usaha 

penjahitan mampu memperkerjakan 2 orang. 

4.3 Deskripsi Variabel Penelitian 

Pembahasan berikut ini adalah mengenai identifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan wanita memilih berwirausaha, yang meliputi faktor; 

kemandirian, modal, pendidikan dan emosional. Keempat indikator tersebut 

akan diuraikan satu per satu sebagaimana sub bab di bawah ini. 
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4.3.1 Faktor Kemandirian 

Mengenai gambaran umum tentang tanggapan responden mengenai 

faktor kemandirian, seperti disajikan pada tabel di bawah: 

Tabel 4.6 

Tanggapan Responden terhadap Faktor Kemandirian 

Faktor Kemandirian  
SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total 

Score 
Kategori 

Saya memiliki 

kemampuan untuk 

menjalankan usaha 

menjahit 

F 1 8 5 1 0   

Score 5 32 15 2 0 54 Tinggi 

Saya mampu dan 

berani jika ada 

konsumen yang 

meminta model-

model yang baru 

mengikuti trend 

F 1 7 6 1 0   

Score 5 28 18 2 0 53 Tinggi 

Saya berani 

menerima resiko 

jika ada konsumen 

yang mengeklaim 

pakaian 

F 1 7 6 1 0   

Score 5 28 18 2 0 53 Tinggi 

 Rata-rata Score 53,33 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019. 

Tabel 4.6 di atas memperlihatkan faktor kemandirian responden 

memiliki nilai indeks rata-rata yang tinggi, yaitu sebesar 53,33 (tinggi). 

Indikator yang memiliki nilai indeks tertinggi adalah “Saya memiliki 

kemampuan untuk menjalankan usaha menjahit”, yaitu sebesar 54,00 (tinggi), 

dan yang terendah masing-masing adalah indikator “Saya mampu dan berani 

jika ada konsumen yang meminta model-model yang baru mengikuti trend”, 

dan “Saya berani menerima resiko jika ada konsumen yang mengeklaim 

pakaian” yaitu sebesar 53,00 (tinggi). Dominannya responden pada indikator 
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”saya memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha menjahit”, dikarenakan 

secara formal responden pernah mengikuti pendidikan tata busana, dan ada 

keinginan untuk mengaktualisaikannya dalam dunia kerja. Fenomena ini 

memperlihatkan bahwa semua indikator untuk faktor kemandirian sudah 

tergolong tinggi, namun demikian masih sangat memungkinkan untuk 

ditingkatkan kontribusinya bagi upaya menciptakan tingkat kemandirian 

personal secara lebih optimal.  

Dari beberapa penjahit menyatakan bahwa menjadi penjahit harus 

memiliki kemandirian yang kuat untuk menjadi penjahityang sukses . Penjahit 

memiliki banyak resiko dalam model-model yang setiap tahun berubah-ubah 

penjahit pun harus mengikut trend yang sedang ada , seorang penjahit harus 

terus belajar untuk model-model yang baru itu agar dapat memenuhi kemauan 

model yang diinginkan konsumen . Terus belajar dalam menjahit adalah hal 

yang terpenting utnuk memuaskan konsumen. Penjahit pun siap menerima 

resiko apa pun dalam menjahit baju konsumen jika ada kesalahan karena itu 

sudah hal wajar dalam suatu profesi secara profesional dalam bekerja . Jika 

ada bahan yang sobek penjahit harus mencari cara bagaimana pun untuk 

dijahit agar baju tidak terlihat , jadi setiap penjahit memiliki teknik tersendiri 

untuk resiko-resiko yang ada. 
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4.3.2 Faktor Modal  

Mengenai gambaran umum tentang tanggapan responden mengenai 

faktor modal, seperti disajikan pada tabel di bawah. 

Tabel 4.7 

Tanggapan Responden terhadap Faktor Modal 

Faktor Modal  
SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total 

Score 
Kategori 

Dalam mejalankan 

usaha ini saya 

mengunakan modal 

sendiri 

F 1 7 6 1 0   

Score 5 28 18 2 0 53 Tinggi 

Dalam mendapatkan 

modal  tambahan, 

saya tidak 

mengalami 

hambatan dalam 

mengakses modal 

eksternal 

F 1 5 8 1 0   

Score 5 20 24 2 0 51 Tinggi 

Pemanfaatan modal 

tambahan saya 

gunakan untuk 

menambah modal 

kerja 

F 1 3 10 1 0   

Score 5 12 30 2 0 49 Tinggi 

 Rata-rata Score 51,00 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019. 

Tabel 4.7 di atas memperlihatkan faktor modal responden memiliki nilai 

indeks rata-rata yang tinggi, yaitu sebesar 51,00 (tinggi). Indikator yang 

memiliki nilai indeks tertinggi adalah “dalam menjalankan usaha ini saya 

mengunakan modal sendiri”, yaitu sebesar 53 (tinggi), dan yang terendah 

adalah indikator “pemanfaatan modal tambahan saya gunakan untuk 

menambah modal kerja”, yaitu sebesar 49 (tinggi). Dominannya responden 

pada indikator ”dalam menjalankan usaha ini saya mengunakan modal sendiri” 
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dikarenakan responden memiliki modal berupa tabungan. Fenomena ini 

memperlihatkan bahwa semua indikator untuk faktor modal sudah tergolong 

tinggi, namun demikian masih sangat memungkinkan untuk ditingkatkan 

kontribusinya bagi upaya menciptakan efisiensi dan efektivitas modal secara 

lebih optimal. 

Dalam faktor modal ini para penjahit memiliki cara yang berbeda-beda. 

Ada penjahit yang memakai modal sendiri terlebih dahulu untuk menjahit baju 

konsumen, ada yang meminta DP terlebih dahulu. Tetapi kebanyakan penjahit 

banyak yang menggunakan modal terlebih dahulu dalam modal menjahitnya , 

setelah pakaian jadibaru modalitu kembali . Penjahit ini kebanyakan masih 

belum dapat mengatur finansial dengan baik, jadi tidak ada catatan dalam 

usahanya karena mereka berfikir jika membuat pembukan dalam finansial itu 

semua dianggap ribet . 
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4.3.3 Faktor Pendidikan  

Mengenai gambaran umum tentang tanggapan responden mengenai 

faktor pendidikan, seperti disajikan pada tabel di bawah. 

Tabel 4.8 

Tanggapan Responden terhadap Faktor Pendidikan 

Faktor Pendidikan  
SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total 

Score 
Kategori 

Tingkat pendidikan 

yang saya peroleh 

menunjang usaha 

saya 

F 1 3 10 1 0   

Score 5 12 30 2 0 49 Tinggi 

Saya mengikuti 

pelatihan-pelatihan 

untuk mengembang-

kan usaha saya 

F 1 3 10 1 0   

Score 5 12 30 2 0 49 Tinggi 

Saya mengikuti 

seminar yang 

berkaitan dengan 

bisnis menjahit 

F 2 1 8 4 0   

Score 10 4 24 8 0 46 Tinggi 

 Rata-rata Score 48,00 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019. 

Tabel 4.8 di atas memperlihatkan faktor pendidikan responden memiliki 

nilai indeks rata-rata yang tinggi, yaitu sebesar 48,00 (tinggi). Indikator yang 

memiliki nilai indeks tertinggi adalah “tingkat pendidikan yang saya peroleh 

menunjang usaha saya”, dan indikator “saya mengikuti pelatihan-pelatihan 

untuk mengembangkan usaha saya”, dengan masing-masing sebesar 49 

(tinggi), dan yang terendah adalah indikator “saya mengikuti seminar yang 

berkaitan dengan bisnis menjahit”, yaitu sebesar 46 (tinggi). Dominannya 

responden pada indikator ”tingkat pendidikan yang saya peroleh menunjang 

usaha saya”, dan indikator “saya mengikuti pelatihan-pelatihan untuk 



 

38 

 

mengembangkan usaha saya”, dikarenakan pendidikan diploma yang 

dimilikinya mendukung usahanya dan karena di dalam pelatihan diperoleh 

pengetahuan praktis tentang menjahit yang efisien dan efektif. Fenomena ini 

memperlihatkan bahwa semua indikator untuk faktor pendidikan sudah 

tergolong tinggi, namun demikian masih sangat memungkinkan untuk 

ditingkatkan kontribusinya bagi upaya menciptakan optimalisasi pendidikan 

informal dan non formal yang lebih efektif, efisien, tepat guna dan berhasil 

guna. 

Dalam mendukung pemasaran produk jasanya, beberapa responden 

mengaku bahwa dirinya di samping menggunakan media offline melalui 

pemasangan spanduk, brosur dan booklet, juga menggunakan media online, 

walaupun untuk media online ini hanya sebatas menggunakan WhatsApp 

(WA). Ada rencana ke depan bahwa kelompok penjahit yang ada di Kelurahan 

Sampangan tersebut membetuk kelompok usaha bersama khususnya dalam hal 

melakukan pemasaran online melalui media web site internet. 
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4.3.4 Faktor Emosional  

Mengenai gambaran umum tentang tanggapan responden mengenai 

faktor emosional, seperti disajikan pada tabel di bawah: 

 

Tabel 4.9 

Tanggapan Responden terhadap Faktor Emosional 

Faktor Emosional  
SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total 

Score 
Kategori 

Saya mempunyai 

dorongan yang kuat 

untuk menjalankan 

usaha 

F 5 5 4 1 0   

Score 25 20 12 2 0 59 Tinggi 

Usaha yang saya 

jalankan ini untuk 

menyalurkan bakat 

yang saya miliki 

F 2 5 7 1 0   

Score 10 20 21 2 0 53 Tinggi 

Dari membuka 

usaha pemilik ingin 

dapat membatu per-

ekonomian keluarga 

F 1 9 3 2 0   

Score 5 36 9 4 0 54 Tinggi 

 Rata-rata Score 55,33 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019. 

Tabel 4.9 di atas memperlihatkan faktor emosional responden memiliki 

nilai indeks rata-rata yang tinggi, yaitu sebesar 55,33 (tinggi). Indikator yang 

memiliki nilai indeks tertinggi adalah “saya mempunyai dorongan yang kuat 

untuk menjalankan usaha”, yaitu sebesar 59 (tinggi), dan yang terendah adalah 

indikator “usaha yang saya jalankan ini untuk menyalurkan bakat yang saya 

miliki”, yaitu sebesar 53 (tinggi). Dominannya responden pada indikator “saya 

mempunyai dorongan yang kuat untuk menjalankan usaha”, dikarenakan 
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adanya dorongan dalam diri yang merupakan pokok utama dari sebuah 

keberhasilan melebihi aspek modal, pendidikan dan kemandirian. Fenomena 

ini memperlihatkan bahwa semua indikator untuk faktor emosional sudah 

tergolong tinggi, namun demikian masih sangat memungkinkan untuk 

ditingkatkan kontribusinya bagi upaya menciptakan tingkat emosional yang 

lebih kondusif dan produktif bagi pengembangan usaha. 

Dari hasil wawancara diketahui pula bahwa apabila terjadi risiko 

kerusakan terhadap bahan milik pelanggan, maka 100 persen akan diganti oleh 

responden. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keamanan bagi 

pelanggan bahwa produk yang dipesannya dijamin akan sesuai dengan apa 

yang diinginkannya. Apabila terdapat peristiwa di mana pelanggan tidak mau 

terima dengan kerusakan bahan kain miliknya, seperti contoh, kain sudah 

terlanjur dpotong-potong, namun tidak sesuai dengan pola yang 

dikehendakinya, maka kepada pelanggan berhak mendapatkan ganti finansial 

sesuai dengan nilai nominal miliknya.  

Kejadian revisi terhadap produk yang kurang sesuai dengan catatan 

masih dapat dilakukan rekayasa, sepenuhnya merupakan tanggungan 

responden. Hal ini dilakukan semata untuk memberikan pelayanan prima 

kepada pelanggan bahwa apa yang dipesannya akan sesuai dengan keinginan 

semula. Dalam hal ini terhadap pelanggan tidak dipungut satu sen pun.  
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Berdasarkan uraian keempat faktor yang mempengaruhi responden 

berwirausaha di atas, maka dapat diambil sebuah konklusi secara integral, 

sebagaimana tertuang dalam grafik di bawah. 

Gambar 4.5 

Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Keputusan Wanita Berwirausaha 
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Kemandirian Modal Pendidikan Emosional

 
Sumber: Data primer yang diolah, 2019. 

Gambar 4.5 memperlihatkan skor rata-rata faktor emosional merupakan 

yang tertinggi, yaitu sebesar 55,33, dan yang terendah adalah faktor 

pendidikan dengan skor rata-rata 48,00. Dari uraian tersebut maka dapat 

dimaknai bahwa faktor emosional merupakan faktor yang paling mendominasi 

responden berwirausaha. Dominasi faktor emosional tersebut dikarenakan 

adanya motif dan dorongan yang kuat pada diri responden untuk menekuni 

usaha yang dapat membantu perekonomian keluarga. Faktor emosional ini 

identik motif internal pada diri responden yang secara kuat mendorong dirinya 

untuk melakukan aktivitas produktif, sehingga menghasilkan keuntungan 

ekonomis, yang pada akhirnya bermuara pada tercapainya kemandirian 

seorang wanita dalam usaha ekonomi. 

Faktor dominan kedua adalah kemandirian dengan skor rata-rata sebesar 

53,33, di mana kemandirian pada responden ini disebabkan bahwa dengan 
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tercapainya tingkat kemandirian tersebut, responden akan memiliki 

kemampuan untuk mengandalkan diri sendiri. Faktor kemandirian tersebut 

menurut pengakuan salah seorang responden adalah agar dirinya lebih leluasa 

melakukan aktivitas sosial ekonomi (terlepas dari seorang suami), di samping 

adanya motif pada responden bahwa wanita yang berprofesi sebagai 

pengusaha adalah dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan baru tanpa 

harus bergantung dari orang lain, yang berarti dapat membantu wanita lainnya 

untuk mandiri. 

Faktor ketiga adalah modal dengan skor rata-rata sebesar 51,00, di mana 

kurang dominannya faktor modal ini dikarenakan sebagian responden dalam 

menjalankan usahanya sebagai penjahit lebih banyak menggunakan modal 

sendiri dan dibantu modal tambahan dari saudara yang sudah mapan, sehingga 

secara psikologis faktor modal tersebut kurang mampu memicu responden 

untuk bekerja secara disiplin dan giat, karena tidak dituntut adanya 

pengembalian atau cicilan kredit kepada pihak lain. Fenomena seperti itu 

dalam kurun waktu tertentu kurang mendorong pencapaian break event point, 

yaitu suatu kondisi di mana modal pokok tercapai secara ekonomis. Dari 

faktor modal ini hanya seorang responden yang mengaku bahwa modal 

usahanya diperoleh dari pinjaman BPR.  

Faktor terakhir adalah faktor pendidikan dengan skor rata-rata sebesar 

48,00, hal ini dikarenakan faktor pendidikan sangat berkaitan dengan 

upgrading kemampuan dan skill responden dalam menekuni profesi sebagai 

penjahit, yang mana hal ini berkorelasi dengan penambahan pelatihan dan 

seminar yang umumnya diadakan oleh lembaga swadaya masyarakat dan 

Pemerintah Kota Semarang. Hanya saja praktek dan pelaksanaan pelatihan dan 

seminat dalam rangka peningkatan skill dan kemampuan responden ini, relatif 

jarang dilangsungkan, dan andaikata ada itu pun harus ditempuh melalui 

jenjang pendidikan informal, semacam; kursus, workshop dan lain sebagainya, 

yang sudah barang tentu berbayar.  


