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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang  

  Minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan ancaman PHK sebagai 

dampak terjadinya krisis keuangan global tahun 1998 menyebabkan setiap orang 

harus memikirkan dan mencari alternatif  lain untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah menjadi seorang 

wirausaha. Menjadi wirausaha merupakan alternatif pilihan yang tepat untuk 

menghadapi kondisi perekonomian yang tidak stabil seperti saat ini. Untuk 

menjadi wirausaha bukan saja membutuhkan modal, tetapi juga keberanian, 

kreativitas tinggi dan inovatif.  

 Kota Semarang merupakan ibukota Jawa Tengah yang memiliki sumber 

daya manusia cukup signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia 

wirausaha. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan peluang yang 

lebih luas bagi perkembangan wirausaha yang sudah tidak lagi hanya didominasi 

oleh kaum pria namun juga banyak digeluti oleh kaum wanita yang begitu 

ambisius untuk bersaing dalam meraih kesuksesan. Hal ini dapat diketahui dengan 

jelas pada tabel yang menunjukkan banyaknya wirausahawan pria dan wanita 

yang memiliki usaha sendiri di Kota Semarang sebagai berikut : 
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Tabel 1.1  

Jumlah Penduduk Kota Semarang Yang Memiliki Usaha Sendiri 

 

TAHUN 

                                JUMLAH  

         PRIA                                       WANITA 

2004        61.292                                         53.606 

2005        59.296                51.256    

2006        71.863                                          56.730 

2007        89.430      54.980 

2008        84.060       71.135 

     Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, Tahun 2004-2008  

Partisipasi wanita dalam dunia kerja menunjukkan bahwa pemenuhan 

kebutuhan keluarga melibatkan wanita. Wanita berperan dalam membantu 

mencari nafkah sesuai dengan kemampuannya pada kesempatan kerja yang  

tersedia (Sambodo et.al., 1999 dalam Efendi dan Sujono, 2004). Partisipasi wanita 

selain dapat meningkatkan penghasilan rumah tangga juga meningkatkan peran 

wanita dalam mengambil keputusan (Sadli, dalam Sambodo dan Supriyadi,1999). 

Latar belakang sosial budaya yang diwarnai oleh pengalaman perbedaan 

perempuan dan laki-laki dalam realitas kehidupan menyebabkan gender 

dipandang sebagai persoalan universal (Tajuddin, 1995 : 95). Dari gender inilah 

kemudian muncul perbedaan peran wanita dan laki-laki dalam pasar kerja, namun 

kenyataan sekarang gender sudah mulai terkikis. 
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Menurut Surya (2003) wanita bekerja adalah sudah merupakan hak 

azasinya sebagai pribadi. Agama juga tidak melarang wanita bekerja bahkan 

merupakan salah satu ibadah yang mempunyai ganjaran pahala yang tinggi. 

Seperti halnya kaum pria, kaum wanita pun memiliki berbagai kemampuan yang 

dapat dimanfaatkan untuk bekerja sehingga mereka memperoleh penyaluran 

kemampuan disamping sudah tentu akan mendatangkan hasil. 

Pada era globalisasi lebih banyak wanita yang berpendidikan dan banyak 

pula wanita yang berkarier di luar rumah. Keadaan ini semestinya harus lebih 

meningkatkan kualitas kehidupan keluarga sebagai asal mula sumber tenaga kerja. 

Logisnya, keluarga dimana suami dan isteri sama-sama berkarier dengan sukses 

akan mampu mendidik anak-anak menjadi sumber daya manusia yang lebih 

berkualitas. Kondisi tersebut tidak perlu menimbulkan masalah bagi keluarga 

akan tetapi sebaiknya harus lebih mampu menunjang kebahagiaan keluarga 

(Surya, 2003).  

Wanita Indonesia juga memiliki peran yang penting bagi perkembangan 

sektor perekonomian di Indonesia. Berbagai macam produk  telah dihasilkan 

wanita Indonesia, bahkan dikenal sampai ke manca negara, misalnya pengusaha 

perusahaan jamu Nyonya Meneer. Perusahaan jamu Nyonya Meneer merupakan 

perusahaan keluarga yang turun menurun, perusahaan ini berdiri pada tahun 1919. 

Pada tahun 2006 perusahaan jamu Nyonya Meneer ini mampu memperluas 

pemasarannya sampai ke Taiwan sebagai bagian ekspansi perusahaan ke pasar 

luar negeri setelah sebelumnya behasil memasuki Malaysia, Brunei, Australia, 

Belanda dan Amerika Serikat (www.nyonyameneer.com).  
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Ada tiga faktor pendorong wanita berkarier, faktor pertama adalah alasan 

ekonomi untuk memperoleh tambahan pendapatan keluarga. Faktor kedua adalah 

sosial yaitu untuk mengangkat status dirinya atau untuk memperoleh kekuasaan 

lebih besar dalam kehidupan rumah tangganya. Faktor ketiga adalah motif  

intrinsik untuk menunjukkan eksistensinya sebagai manusia yang mampu 

berprestasi dan hidup mandiri dalam keluarga maupun dalam kehidupan 

masyarakat (Widiastuti, 2004). 

Secara sosial, bekerja merupakan salah satu peran serta wanita dalam 

fungsi-fungsi dan tanggung jawab sosial. Dengan bekerja, kaum wanita pun dapat 

mengabdikan dirinya untuk kepentingan sosial. Selain itu dengan bekerja, lingkup 

pergaulan sosialnya menjadi lebih luas yang tidak hanya terbatas di luar rumah 

dan tetangga. Secara psikologis, bekerja mempunyai makna yang cukup berarti 

bagi perkembangan pribadi. Dalam bekerja kaum wanita bisa memperoleh 

kepuasan pribadi, memperoleh pengembangan diri, memperoleh perwujudan diri, 

dan sebagainya (Surya 2003). 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa 

Kecamatan Banyumanik (tepatnya di Kelurahan Banyumanik, Kelurahan Srondol 

Wetan dan Kelurahan Ngesrep) merupakan kawasan ramai bagi pertumbuhan dan 

perkembangan wirausaha yang lebih banyak didominasi oleh wirausaha wanita 

yang lebih sukses dibanding wirausaha pria. Hal ini terbukti dengan banyaknya 

bidang usaha baik skala kecil, menengah dan besar (antara lain : salon dan spa, 

usaha makanan dan minuman, butik, perhiasan emas, peralatan kecantikan, tempat 

penginapan (kos), accesories wanita, online shop / bisnis melalui internet, dan 
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bidang usaha lainnya) yang dimiliki, dikelola dan dipimpin oleh kaum wanita 

yang kreatif dan inovatif. Hal-hal yang memotivasi kaum wanita menjadi 

wirausaha secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : faktor intrinsik 

(di dalam diri seseorang) berupa pengalaman, keinginan berprestasi, kemajuan 

tingkat kehidupan dan berbagai harapan atau cita-cita yang menjangkau ke masa 

depan, dan faktor ekstrinsik (dari luar diri seseorang) berupa keinginan 

berinteraksi  dengan orang lain, status dan imbalan/kompensasi, serta kondisi 

lingkungan yang dihadapinya.   

Dalam teori motivasi Mc Clelland ada 3 kebutuhan yang menyebabkan 

seseorang termotivasi menjadi seorang entrepreneur, antara lain kebutuhan akan 

kekuasaan (need  for power), kebutuhan akan berafiliasi (need for affiliation), dan 

kebutuhan akan berprestasi wirausaha (need for achievement). Mc Clelland juga 

mengungkapkan bahwa individu mempunyai cadangan potensial, dan bagaimana 

energi ini dilepaskan dan dikembangkan tergantung pada kekuatan atau dorongan 

motivasi individu dan situasi serta peluang usaha yang ada.  

Kehidupan masyarakat Indonesia pada dasarnya menganut budaya timur 

dan lebih condong kepada budaya patriarkis sehingga kaum wanita dihadapkan 

pada banyak tantangan untuk meretas jalan menjadi seorang wirausaha. Wanita 

Indonesia dituntut memiliki kemampuan dan kepandaian, motivasi yang kuat, dan 

inovatif untuk menempatkan dirinya baik sebagai isteri dan ibu rumah tangga 

maupun sebagai wanita wirausaha yang mandiri. Berdasarkan uraian pada latar 

belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 
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berjudul : “Analisis Motivasi Wanita Menjadi Seorang Wirausaha (Di 

Kecamatan Banyumanik Kota Semarang)”.  

 

1.2       Perumusan Masalah   

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : bagaimanakah motivasi 

yang mendorong wanita menjadi seorang wirausaha berdasarkan teori Mc 

Clelland ?   

 

1.3 Batasan Masalah 

 Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah penggunaan teori 

motivasi dari Mc Clelland.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi wanita menjadi 

seorang wirausaha berdasarkan teori Mc Clelland. 
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1.5       Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah minat dan wawasan 

bagi peneliti untuk menjadi seorang wirausaha wanita yang sukses 

sekaligus sebagai sumbangan pemikiran peneliti bagi kemajuan dunia 

kewirausahaan.   

b. Bagi kalangan akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong dan memotivasi kalangan 

akademisi khususnya bagi kaum wanita untuk menjadi wirausaha.  

c. Bagi pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan informasi bagi 

pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat membantu 

menggerakkan wanita untuk menjadi wirausaha melalui penyuluhan 

dan atau pelatihan-pelatihan. 

 

 

 



 8

d. Bagi masyarakat umum 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan (input) dan tambahan 

pengetahuan yang berguna terutama bagi kaum wanita yang telah 

menjadi seorang wirausaha maupun wanita yang berminat menjadi 

seorang wirausaha. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang 

memuat teori-teori yang mendasari penelitian, 

kerangka pikir, dan definisi operasional. 

 BAB III                 : METODE PENELITIAN 

Bab   ini   menguraikan   tentang   objek   dan  

lokasi penelitian, populasi dan sampel,  metode 

pengumpulan data, dan metode analisis data.  
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 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan 

pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti. 

 BAB V : PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan 

saran-saran bagi hasil penelitian. 
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