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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan jaman saat ini mendorong bertumbuhnya peran wanita 

yang sebelumnya berperan sebagai ibu rumah tangga, saat ini termotivasi menjadi 

pengusaha atau wirausahawan. Jumlah pengusaha wanita di Indonesia sendiri 

pada tahun 2017 meningkat menjadi 14,3 juta orang dari tahun sebelumnya yaitu 

12,7 juta orang, selain itu partisipasi perempuan dalam bidang ketenaga kerjaan 

juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari 48,87% menjadi 

55,04% (https://www.merdeka.com/uang/jumlah-pengusaha-wanita-meningkat-

jadi-143-juta-orang.html).  

Wanita cukup berperan dalam meningkatkan perekonomian negara dan 

saat ini banyak wanita yang juga sukses menjadi pengusaha yang handal seperti 

Anne Avantie pada dunia mode, Susi Pudjiastuti yang merupakan pengusaha 

perikanan dan penerbangan, Martha Tilaar yang bergerak di bidang kosmetika dan 

jamu, dan Wendy Sui Cheng Ya yang memiliki perusahaan Sari Roti. Partisipasi 

perempuan pengusaha di bidang usaha mendorong percepatan ekonomi sebanyak 

25% pada semester pertama tahun 2018 

(http://industri.bisnis.com/read/20180721/12/819124/ini-pentingnya-perempuan-

berperan-di-umkm). 

Salah satu jenis usaha yang bertahan di Indonesia dalam bidang industri 

kreatif adalah fashion batik. Batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia 

yang adi luhung. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki seni dan motif batik 

sendiri. Salah satu kota yang melestarikan keberadaan batik di Indonesia adalah 

kota Semarang. Batik yang awalnya merupakan pakaian adat, sekarang sudah 

berkembang menjadi lebih modern dikreasikan menjadi pakaian formal untuk 

bekerja atau bepergian dengan bentuk kemeja, dress, bawahan, jaket. Batik yang 

semakin berkembang ini menambah keanekaragaman kerajinan batik dan dapat 
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dijadikan komoditi ekspor yang berkualitas ke mancanegara. Hal ini merupakan 

potensi pasar yang cukup menarik bagi para pengusaha terutama wanita. 

Besarnya potensi dan motivasi yang dimiliki oleh pengusaha wanita ini 

menarik untuk diteliti. Pergeseran budaya saat ini menunjukkan adanya perubahan 

mindset pada kaum wanita yang sebelumnya hanya sebagai ibu rumah tangga, dan 

karyawan menjadi seorang pengusaha. Wanita yang dahulu dianggap hanya perlu 

untuk mengurus rumah tangga saja, saat ini bertransformasi perannya menjadi 

seseorang yang dapat menjalankan bisnis sama baiknya dan bahkan lebih baik 

dibandingkan dengan pengusaha laki-laki. Dengan keadaan ini, perempuan tidak 

lagi memandang perannya di dalam masyarakat atau keluarga hanya sebatas 

sebagai istri atau ibu saja, tetapi mereka dapat mengembangkan diri dengan 

melakukan peran yang lain yaitu melalui pekerjaan diluar rumah. Selain itu, 

pergeseran budaya dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern 

memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk menyejajarkan diri dengan 

kaum laki-laki dalam hal berprestasi, perempuan harus kuat dan mandiri. 

Pembentukan midset pada wanita pengusaha ini didasarkan pada kenyataan bahwa 

dalam berusaha, wanita mengalami lebih banyak kendala dibandingkan dengan 

pria (Saputri dan Himam, 2015). Kendala-kendala tersebut, khususnya di 

Indonesia menjadi dasar bagi wanita dalam pemilihan bidang usaha. Wanita 

cenderung menggeluti usaha yang tidak membutuhkan keterampilan tinggi dan 

modal yang besar, menggunakan teknologi sederhana dan mudah dikelola (Saputri 

dan Himam, 2015). Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Jati (2009) yang 

menganalisis mengenai motivasi wirausaha perempuan (wirausahawati) di kota 

Malang. Menurut Lee (1997), motivasi yang membuat wanita menjadi 

entrepreneur dapat dianalisis dari kebutuhan wanita akan kebutuhan berprestasi 

(achievement); kebutuhan afiliasi (affiliation); kebutuhan otonomi (autonomy); 

dan kebutuhan dominasi (dominance). Adanya kebutuhan-kebutuhan ini akan 

dapat mempengaruhi wanita untuk melakukan pemilihan karir sebagai wanita 

pengusaha  Batik di Semarang. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan urian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah  

1. Apakah kebutuhan berprestasi berpengaruh terhadap pemilihan karir 

wanita pengusaha Batik di Semarang? 

2. Apakah kebutuhan berafiliasi berpengaruh terhadap pemilihan karir wanita 

pengusaha Batik di Semarang? 

3. Apakah kebutuhan otonomi berpengaruh terhadap pemilihan karir wanita 

pengusaha Batik di Semarang? 

4. Apakah kebutuhan dominasi berpengaruh terhadap pemilihan karir wanita 

pengusaha Batik di Semarang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk  

1. Mengetahui kebutuhan berprestasi berpengaruh terhadap pemilihan karir 

wanita pengusaha Batik di Semarang. 

2. Mengetahui kebutuhan berafiliasi berpengaruh terhadap pemilihan karir 

wanita pengusaha Batik di Semarang. 

3. Mengetahui kebutuhan otonomi berpengaruh terhadap pemilihan karir 

wanita pengusaha Batik di Semarang. 

4. Mengetahui kebutuhan dominasi berpengaruh terhadap pemilihan karir 

wanita pengusaha Batik di Semarang. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Praktisi 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor 

kebutuhan sebagai pembentuk motivasi memilih karir sebagai wanita 

pengusaha Batik di Semarang. 

2. Bagi Akademisi 

Bagi akademisi dapat menjadikan bacaan ini untuk menambah wawasan 

ilmu pengetahuan khususnya di bidang manajemen kewirausahaan dan 

sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang mengadakan penelitian 

yang menyangkut womenpreneurship. 
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