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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukakan 

kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi wanita berwirausaha mulai 

dari yang paling dominan hingga terkecil pengaruhnya adalah: 

1. Usaha menjahit yang selama ini dikenal di Kelurahan Sampangan awalnya 

dimulai tahun 1988, kemudian saat reformasi tahun 1998, pada saat terjadi krisis 

ekonomi dan moneter, justru berkembang pesat, di saat sama banyak terjadi 

pengangguran sebagai akibat di-PHK-kan oleh perusahaannya. Fenomena PHK 

justru memotivasi para responden untuk tetap survive mengembangkan usaha 

yang dirasakan dapat menutupi kebutuhan dasar keluarganya. 

2. Dalam penjelasan beberapa Penjahit Di Sampangan bahwa setiap penjahit 

memiliki cara-cara tersendiri untuk mengembangkan profesinya. Finansialnya 

para penjahit hampir sebagian dari Penjahit menggunakan modal sendiri terlebih 

dahulu untuk menjahit, yang kedua dalam resiko yang harus dihadapi oleh para 

penjahit yaitu seperti bahan robek,konsumen yang ribet,bahan-bahan yang tidak 

diambil ketika sudah selesai dijahit. Satu sama lain para Penjahit di Sampangan 

ini saling belajar jika mengalami kesulitan dalam menjahit pakaian-pakaian yang 

sulit untuk di jahit.  

3. Faktor emosional merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi wanita 

berwirausaha. Hal ini ditandai dengan 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 
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tercapainya kemandirian seorang wanita di dalam keluarga, yang sekaligus 

mampu membantu perekonomian keluarga. 

4. Faktor kemandirian merupakan faktor kedua yang dominan mempengaruhi 

wanita berwirausaha. Hal ini ditandai dengan adanya kemandirian pada 

responden yang disebabkan keinginannya untuk mencapai tingkat kemandirian, 

sehingga individu memiliki kemampuan untuk mengandalkan diri sendiri. Faktor 

kemandirian tersebut dilatarbelakangi adanya keinginan 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. 

5. Faktor ketiga adalah modal, di mana kurang dominannya faktor modal ini 

dikarenakan seluruh responden dalam menjalankan usahanya sebagai penjahit 

lebih banyak menggunakan modal sendiri, 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 terdapat seorang responden yang 

mengaku bahwa modal usahanya diperoleh dari pinjaman BPR. Dalam finansial 

para penjahit yang ada di kelurahan Sampangan ini  tidak terlalu memikirkan dan 

harus pembukuan setiap bulan, mereka hanya dapat menghitung disaat pakaian 

sudah jadi dan akan diserahkan dengan konsumen. Mereka menggunakan modal 

sendiri terlebih dahulu untuk menjahit pakaian-pakaian konsumennya, konsumen 

datang ke penjahit hanya membawa kain . 

6. Faktor terakhir adalah faktor pendidikan, hal ini dikarenakan faktor pendidikan 

sangat berkaitan dengan upgrading kemampuan dan skill responden dalam 

menekuni profesi sebagai penjahit, yang mana hal ini berkorelasi dengan 
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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. 

 

5.2 Saran  

    Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diajukan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemilik Usaha 

Temuan ini memperlihatkan bahwa sesuai dengan hasil penelitian, 

hendaknya pemilik usaha lebih menunjukkan tindakan konkrit dalam 

memberikan dorongan pada karyawan untuk berusaha secara lebih disiplin dan 

giat, seperti misalnya dengan membuat pola pakaian yang trend, sehingga 

karyawan merasa bertambah pengetahuannya yang sekaligus berpotensi 

meningkatkan penghasilannya, seiring meningkatkan pesanan atas pola pakaian 

yang sedang trend tersebut dan sebagain pemilik usaha menjahit harus dapat 

mengatur finansial setiap bulan dengan cara pembukuan agar hasil dari kerja 

kerasnya terlihat. 

 

2. Bagi Pemerintah  

Dari hasil penelitian, ditemukan adanya fenomena bahwa pemerintah 

daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang masih kurang perhatian dalam 

upayanya meningkatkan perekonomian keluarga melalui wirausaha. Hal ini 

terbukti masih kurangnya intensitas pelatihan dan seminar tentang menjahit 

sebagai usaha produktif dalam keluarga. Diharapkan dengan adanya peningkatan 

intensitas pelatihan menjahit yang disesuaikan waktunya dengan jam kerja para 

penjahit, para pekerja dan pemilih usaha akan dapat memanfaatkannya untuk 
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peningkatan ketrampilannya.  

 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti lain yang tertarik melakukan kajian studi mengenai 

identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi wanita berwirausaha, dapat 

mencoba melakukan pendekatan dan metode yang berbeda selain identifikasi 

faktor-faktor yang mempengaruhi wanita berwirausaha berdasarkan teori yang 

digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan melalui metode yang berbeda dapat 

pula dilakukan dengan mencoba melakukan pendekatan kuantitatif, sehingga 

dapat dijadikan studi lanjutan (development research), agar permasalahan 

mengenai identifkasi faktor-faktor yang mempengaruhi wanita berwirausaha akan 

memperoleh solusi yang komprehensif dan integra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


