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ABSTRAK 

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG WANITA BERWIRAUSAHA 

(STUDI PADA WARUNG MAKAN DI KECAMATAN KOTABUMI, 

LAMPUNG UTARA) 

 

Oleh 

 

SILGIFIA KRISNAWATI 

 

 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong wanita 

berwirausaha di Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara. Jenis penelitian ini adalah 

kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner. Ukuran sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 85 wanita wirausaha di Kecamatan Kotabumi, 

dengan metode probability sampling. Metode analisis data menggunakan 

Exploratory Factor Analysis (EFA) merupakan analisis multivariate yang menguji 

struktur dan data yang saling berhubungan dengan kesamaan variabel atau 

dimensi komponen meliputi uji validitas, uji reliabilitas, analisis komunaliti, uji 

korelasi dan kelayakan variabel, uji Measure of Sampling Adequancy (MSA), 

ekstraksi faktor, matriks rotasi faktor, penamaan faktor dengan bantuan Statistical 

Product and Service Solutions (SPSS) versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa terdapat 5 faktor yang mendorong wanita berwirausaha pada warung 

makan di Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara. Faktor yang mendorong wanita 

berwirausaha adalah keyakinan diri dengan eigenvalue 3,317 dan varian 23,691%, 

kemudian toleransi risiko dengan nilai eigenvalue sebesar 1,526 dan nilai varian 

10,901%, emosional dengan eigenvalue 1,334 dan varian 9,530%, pemberdayaan 

diri dengan eigenvalue 1,160 dan varian 8,283% dan pengalaman dengan nilai 

eigenvalue 1,036 dan nilai varian 7,403%. 

 

Kata Kunci : Faktor Pendorong Wanita Berwirausaha, Keyakinan Diri, 

Toleransi Risiko, Emosional, Pemberdayaan Diri, 

Pengalaman. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG WANITA BERWIRAUSAHA 

(STUDI PADA WARUNG MAKAN DI KECAMATAN KOTABUMI, 

LAMPUNG UTARA) 

 

By 

 

SILGIFIA KRISNAWATI 

 

 

 

This study was conducted to determine the factors that encourage women to 

become entrepreneurs in Kotabumi District, North Lampung. This type of 

research is quantitative. Data was collected using a questionnaire. The sample 

size in this study were 85 women entrepreneurs in Kotabumi District, using 

probability sampling method. The data analysis method using Exploratory Factor 

Analysis (EFA) is a multivariate analysis that examines the structure and data 

that are interconnected with the similarity of variables or component dimensions 

including validity testing, reliability testing, community analysis, correlation and 

variable feasibility tests, Measure of Sampling Adequacy (MSA) tests. ), factor 

extraction, factor rotation matrix, factor naming with the help of Statistical 

Product and Service Solutions (SPSS) version 26. The results of this study 

indicate that there are 5 factors that encourage women to become entrepreneurs 

in food stalls in Kotabumi District, North Lampung. Factors that encourage 

women to be entrepreneurs are self-confidence with eigenvalue 3.317 and variant 

23.691%, then risk tolerance with eigenvalue 1.526 and variance value 10.901%, 

emotional with eigenvalue 1.334 and variant 9.530%, self-empowerment with 

eigenvalue 1.160 and variance 8.283% and experience with eigenvalue 1.036 and 

variance value 7.403%.  

 

Kata Kunci : Driving Factors of Women Entrepreneurship, Self Confidence, 

Risk Tolerance, Emotional, Self Empowerment, Experience.. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Seiring berkembangnya kewirausahaan, berwirausaha tidak hanya dimilki oleh 

para pria tetapi wanita pun saat ini telah tergerak untuk membuat suatu usaha. 

Sektor kewirausahaan merupakan salah satu bidang usaha yang menjadi pilihan 

bagi wanita untuk membuktikan kemampuan dirinya dalam berusaha mengingat 

wanita merupakan sumber daya manusia yang potensial. Seperti pernyataan yang 

dikemukakan oleh Anggadwita, dkk (2015) bahwa Indonesia memiliki potensi 

besar untuk meningkatkan jumlah pengusaha, terutama dalam meningkatkan 

jumlah pengusaha perempuan. Pemanfaatan sumber daya wanita dalam bidang 

kewirausahaan merupakan salah bentuk pemberdayaan yang dapat dilakukan guna 

meningkatkan perekonomian negara, sehingga sebaiknya dikelola dengan 

maksimal agar jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Partisipasi wanita untuk mandiri dengan berwirausaha menunjukkan 

perkembangan yang cukup siginifikan. Data Bank Indonesia pada tahun 2019 

mencatat dari 57,38 juta pelaku UMKM yang ada di seluruh Indonesia, sebanyak 

60% usaha dikelola oleh wanita. Hal ini menandakan partisipasi wanita di sektor 

UMKM lebih mendominasi dibandingkan pria. Data tersebut selaras dengan 

pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik 

Indonesia yang dikutip oleh Indrawijaya, dkk (2019) yaitu: pada saat ini usaha 

mikro kecil dan menengah (UMKM) banyak didominasi oleh kaum wanita 

sebagai pemilik maupun pekerja, dimana Indonesia memiliki lebih dari 55,2 juta 

UKM dan mayoritas adalah industri rumahan dengan kontributor utamanya adalah 

wanita. Dengan kata lain, women entrepreneur dapat menjalankan usahanya 

secara pribadi atau bekerja sama dengan orang lain. 

Di Kabupaten Lampung Utara, banyak wanita yang memilih untuk berwirausaha 

terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jenis usaha 



2 
 

sektor UMKM yang banyak dikelola oleh wanita di Kabupaten Lampung Utara 

contohnya seperti butik, toko, kelontong, berbagai macam camilan bahkan 

dibidang jasa seperti katering, salon kecantikan, dan jasa hantaran. Peranan wanita 

wirausaha di Lampung Utara ini tentu saja memberikan dampak terhadap 

perkembangan UMKM kabupaten. Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan 

UMKM tahun 2018, Lampung Utara berhasil menjadi kabupaten yang paling 

banyak mengalami perkembangan dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah 

(UMKM). Perkembangan sektor UMKM di Provinsi Lampung tahun 2018, 

ditujukkan oleh tabel berikut : 

Tabel 1. Perkembangan Sektor UMKM di Provinsi Lampung Tahun 2018 

No Wilayah Presentase 

1 Lampung Utara 56,012% 

2 Lampung Timur 40,694% 

3 Tulang Bawang 14,045% 

4 Lampung Selatan 8,562% 

5 Metro 7,418% 

6 Tanggamus 5,773% 

7 Way Kanan 5,649% 

8 Lampung Barat 5,228% 

9 Pringsewu 4,518% 

10 Mesuji 3,185% 

11 Bandar Lampung 2,125% 

12 Tulang Bawang Barat 1,375% 

13 Pesawaran 1,369% 

14 Lampung Tengah 1,155% 

15 Pesisir Barat 0,814% 

Sumber : Data Kementrian Koperasi dan UMKM (2018) 

Berdasarkan data tabel 1, Lampung Utara menempati posisi pertama dengan 

presentase sebesar 56,012%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung 

Utara mengalami banyak perkembangan untuk sektor UMKM pada tahun 2018. 

Jumlah presentase perkembangan UMKM ini merujuk kepada keseluruhan bidang 

usaha yang berada di Kabupaten Lampung Utara, namun berdasarkan hasil 
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observasi dari banyaknya usaha sektor UMKM yang dilakoni wanita di Lampung 

Utara, mayoritas memilih untuk mengelola warung makan sebagai perwujudan 

wirausaha di bidang kuliner.  

Usaha warung makan di Lampung Utara akan lebih banyak dijumpai di 

Kecamatan Kotabumi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain. Hal ini 

disebabkan karena Kecamatan Kotabumi merupakan daerah pusat pemerintahan 

Kabupaten Lampung Utara. Padatnya kegiatan seperti administratif, jual-beli hasil 

perkebunan dan pertanian, dan pendidikan dapat dijadikan peluang usaha 

sebagaimana para wirausaha wanita yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk 

membuka usaha warung makan. Warung makan di Kecamatan Kotabumi 

seringkali dijumpai di dekat pabrik pengelolaan hasil perkebunan dan pertanian 

serta sarana umum lainnya seperti pasar tradisional, sekolah, gedung serbaguna, 

dan tempat peribadatan.  

Berdasarkan hasil wawancara, para wanita memilih usaha warung makan karena 

merasa yakin dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga yang biasa 

dengan kegiatan mengolah makanan. Juga, sumber modal yang dinilai lebih 

fleksibel dibandingkan dengan usaha lain yang membutuhkan modal lebih besar 

seperti butik, kelontong, dan salon. Pemilihan warung makan sebagai bentuk 

usaha yang dilakoni wanita di Kecamatan Kotabumi ini sejalan dengan penelitian 

(Budiningsih dkk., 2019) yang menunujukkan tiga bidang usaha yang paling 

diminati oleh wanita. Tiga bidang usaha yang paling diminati oleh wanita 

ditunjukkan dalam grafik berikut :  

 

Gambar 1. Tiga Bidang Yang Paling Diminati Oleh Perempuan. 

Sumber : Budiningsih, dkk (2019) 

kuliner, 
41.69%

fashion, 
18.15%

kriya, 
15.70%
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Berdasarkan gambar 1, wanita yang berwirausaha di bidang kuliner mencapai 

41,69%. Dilanjutkan dengan usaha fashion yaitu sebesar 18,15% dan kriya 

sebesar 15,70%. Hal ini menunjukkan bahwa bidang kuliner merupakan bidang 

yang paling diminati wanita wirausaha. Lebih lanjut hasil dari penelitian 

Primatami (2018), dari 100 wanita yang menjadi responden penelitian, sebanyak 

53% wanita menggeluti jenis usaha kuliner. Di Kecamatan Kotabumi sendiri, 

mayoritas usaha kuliner ditemukan dalam usaha warung makan. Yang mana 

warung makan merupakan salah satu bentuk usaha kuliner pada sektor usaha 

mikro, kecil, dan menengah (UMKM).  

Keberadaan usaha warung makan di Kecamatan Kotabumi memberi dampak 

terhadap kepada pemerintah berupa pemasukan bentuk PDRB kabupaten. 

Pemasukan PDRB menunjukkan pertumbuhan lapangan usaha penyedia jasa 

makan minum (kuliner) di Kabupaten Lampung Utara, walaupun bukan 

merupakan sumber utama pemasukan bagi pemerintah kabupaten. PDRB 

kabupaten Lampung Utara dihitung atas dasar harga berlaku dan PDRB atas harga 

konstan  2010, sehingga pertumbuhan jasa penyediaan makan minum (kuliner) 

dapat dilihat dari tabel 2 dibawah ini : 

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku dan Harga 

Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lampung Utara 

(miliar rupiah), 2015-2019 

 
Lapangan 

Usaha/Indus

try 

2015 2016 2017 2018 2019 

Penyediaan 

Makan dan 

Minum 

HB HK HB HK HB HK HB HK HB HK 

213.7

7 

146.6

6 

234.1

7 

157.3

5 

254.0

0 

170.5

2 

282.0

2 

186.5

8 

313.3

1 

202.9

3 

Sumber : Kabupaten Lampung Utara Dalam Angka, 2020 

Berdasarkan tabel 2, usaha kuliner memberikan kontribusi terhadap PDRB 

kabupaten secara meningkat setiap tahunnya sejak 2015. Hal ini menjadi alasan 

bahwa usaha kuliner merupakan usaha yang dapat dijadikan alternatif khususnya 

wanita di Kecamatan Kotabumi dalam membuka suatu usaha. Ditambah dengan 
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dukungan pemerintah Kabupaten Lampung Utara berupa bantuan modal usaha 

pada tahun 2020 ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi, 

Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian (DKUP) dan dikutip oleh 

Nofitra (2020) menyatakan, pemerintah akan merealisasikan bantuan permodalan 

bagi 1.333 pelaku UMKM terdampak Covid-19 dan difokuskan pada pelaku 

usaha yang berkaitan dengan bidang usaha kuliner, salah satu usaha yang 

mendapatkan bantuan tesebut ialah usaha warung makan.  

Pada faktanya, jumlah usaha warung makan di Kecamatan Kotabumi tidak 

menunjukkan perkembangan walaupun kontribusi terhadap PDRB kabupaten 

menggalami peningkatan. Terbukti dengan jumlah rumah makan dan restoran 

yang tetap di Kecamatan Kotabumi dari tahun 2015. Badan Pusat Statistik Tahun 

2019, mencatat jumlah rumah makan atau restoran di Kecamatan Kotabumi hanya 

berjumlah 82 usaha. Dengan kata lain, dari 1.333 usaha yang bergerak di bidang 

kuliner hanya 82 rumah makan atau restoran yang terdaftar oleh pemerintah 

selama 5 tahun terakhir yang menandakan bahwa tidak ada penambahan jumlah 

usaha kuliner sektor UMKM yakni warung makan berkembang menjadi usaha 

besar. Selain itu, angka tersebut menjelaskan bahwa jumlah usaha warung makan 

lebih banyak dibadingkan dengan usaha besar seperti rumah makan ataupun 

restoran. 

Fenomena tidak berkembangnya usaha warung makan menjadi usaha besar, 

namun pemasukan PDRB kabupaten tetap meningkat setiap tahunnya 

menandakan bahwa masih banyak wanita yang membuka usaha warung makan 

dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Adapun diyakini terdapat faktor-faktor 

pendorong yang mempengaruhi wanita untuk berwirausaha dengan mengelola 

warung makan ataupun bertahan untuk tetap berwirausaha di lokasi yang sama 

walaupun tidak mengalami perkembangan. Salah satu faktor yang menyebabkan 

wanita tetap membuka usaha warung makan di Kecamatan Kotabumi ialah 

berkaitan dengan faktor lingkungan. 

Diketahui dari hasil observasi dan wawancara, bahwa faktor lingkungan menjadi 

salah satu faktor yang mendorong wanita untuk berwirausaha khususnya usaha 

warung makan seperti contohnya Warung Makan Mama yang berada di Desa 
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Kotabumi. Warung makan yang berdiri pada tahun 2018 ini berlokasikan di dekat 

tempat pengelolaan hasil perkebunan, sekolah, dan pertokoan. Lokasi ini dinilai 

mampu menjadi pasar yang baik bagi usaha Warung Makan Mama walaupun 

dengan kondisi Covid-19 sekalipun. Pemilik usaha memiliki positivisme dalam 

dirinya bahwa usaha warung makan miliknya bisa bertahan selama pandemi 

Covid-19 karena kegiatan di lingkungan sekitar kecuali pendidikan masih tetap 

berjalan seperti biasanya. 

Lingkungan sekitar bagi beberapa wirausaha wanita dapat menjadi alasan memilih 

bertahan menjalankan usahanya walaupun tidak mengalami perkembangan. 

Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan di lokasi yang sama 

yaitu Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara tepatnya di Pasar Sentra Kotabumi. 

Dalam penelitian Mardiah (2018) yang membahas mengenai motivasi orang 

berwirausaha memberi kesimpulan, bahwa faktor lingkungan merupakan faktor 

yang memberikan banyak pengaruh kepada wirausahawan  lain untuk ikut 

menjadi pengusaha sehingga mereka dapat memperoleh  laba untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Dengan kata lain, faktor lingkungan merupakan faktor dominan 

yang memotivasi wirausahawan di lokasi penelitian untuk membuka sebuah 

usaha. 

Fenomena lain seperti pengalaman dan bakat wirausaha juga seringkali 

disebutkan oleh para wirausaha wanita sebagai pengelola warung makan. Selain 

pengalaman sebagai ibu rumah tangga, adapun yang memiliki pengalaman bekerja 

dengan orang lain di bidang yang sama. Melalui pengalaman bekerja dengan 

orang lain, para wanita mendapatkan pengetahuan dan ilmu untuk berwirausaha. 

Ketika dirasa sudah cukup dan mampu, mereka ingin berkembang dengan 

usahanya sendiri.  Hal yang sama dengan para wanita yang menyebutkan ingin 

mengembangkan bakat yang dimiliki sehingga dapat memberikan manfaat lain 

bagi kehidupannya.  

Fenomena-fenomena yang terjadi pada wanita wirausaha sangat beragam. Oleh 

karena itu, benyak penelitian mengenai wanita wirausaha dari berbagai aspek. 

Salah satunya ialah penelitian (Sudarsono dkk., 2018) dengan judul “Analisa 

Faktor-Faktor Yang Memotivasi Perempuan Berwirausaha Melalui Bisnis Online” 
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yang mengungkapkan faktor-faktor apa saja yang memberi motivasi pada wanita 

untuk berwirausaha. Lain hal dengan penelitian (Suharno dkk., 2016) yang 

menganalisis karakter wanita wirausaha. Penelitian ini diangkat melalui judul 

penelitian dilakukan “Karakter Wanita Wirausaha Pada Industri Kecil Kerupuk 

Kemplang di Kabupaten Ogan Ilir.  

Ragamnya aspek-aspek penelitian mengenai wanita wirausaha membuat peneliti 

ingin memfokuskan  penelitian yang dirangkap dalam penelitian ini. Oleh karena 

itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah 

penelitian ini belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan wanita memilih 

berwirausaha terutama di Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara namun penelitian 

ini dirumuskan dengan fokus yang lebih ditekankan pada faktor yang dapat 

mendorong wanita berwirausaha.  

Terlebih lagi sasaran usaha pada penelitian ini ialah usaha kuliner berskala kecil 

yaitu warung makan dengan wanita sebagai subjek penelitian. Adapun kriteria 

wirausaha wanita dalam penelitian ini ialah wanita yang mengelola usaha warung 

makan baik yang menyewa tempat usaha (sewa) maupun tempat usaha milik 

pribadi yang biasanya berada di depan atau halaman tempat tinggal (rumah). 

Berdasarkan  latar belakang  tersebut, maka penelitian ini akan menganalisis 

faktor-faktor yang mendorong para pengusaha wanita untuk berwirausaha 

khusunya usaha kecil warung makan dengan judul “Faktor –Faktor Yang 

Mendorong Wanita Berwirausaha (Studi Pada Usaha Warung Makan di 

Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara)”. Batasan masalah dalam penelitian 

ini ialah mengetahui faktor-faktor pendorong wanita yang berwirausaha pada 

usaha warung makan di Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara. 

1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah pada 

penelitian ini adalah : 

1. Apa saja faktor-faktor pendorong wanita berwirausaha pada warung makan 

di Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara? 
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2. Apa faktor dominan yang mendorong wanita berwirausaha pada warung 

makan di Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara? 

 

1.3    Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitiani ini adalah : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong wanita berwirausaha pada 

warung makan di Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara. 

2. Untuk mengetahui faktor dominan yang mendorong wanita berwirausaha 

pada warung makan di Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara. 

 

1.4    Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan untuk memperkaya kajian 

tentang faktor-faktor yang mendorong wanita berwirausaha khususnya 

dalam menjalankan usaha kecil warung makan. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, faktor –faktor pendorong dalam penelitian ini diharapkan 

dapat dikembangkan sebagai faktor pendorong bagi setiap wanita di 

Indonesia khususnya di Kotabumi, Lampung Utara dalam mengambil 

keputusan sebagai wirausaha. 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Wirausaha 

Di Indonesia, kewirausahaan mulai dikenal masyarakat secara umum sejak 

Suparman Sumahamidjaya mempopulerkan isitilah wiraswasta (Kurniawan, 

2019). Menurut Roosmawarni dan Firmansyah (2019), kewirausahaan secara 

umum merupakan suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif 

dan inovatif yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Proses dalam 

kewirausahaan mampu bergerak dengan adanya peran seseorang yang biasa 

disebut sebagai wirausahawan. Sebagaimana menurut Saragih (2017), seseorang 

yang menjadi wirausaha adalah orang-orang yang mengenal potensi dan belajar 

mengembangkannya untuk memanfaatkan peluang serta mengorganisasi usaha 

dalam mewujudkan cita-citanya. Dengan kata lain, kewirausahaan tidak lepas dari 

peranan seorang wirausahawan yang memiliki sifat kreatif dan inovatif serta 

memanfatkan peluang yang tersedia. 

2.1.1 Definisi Wirausaha 

Menurut Sirait (2018), wirausaha berasal dari kata wira yang berarti berani dan 

usaha yang berarti kegiatan bisnis komersial maupun yang non bisnis dan non. 

Kata kewirausahaan berasal dari kata wirausaha yang dapat diartikan sebagai hal-

hal yang bersangkutan dengan keberanian seseorang untuk melaksanakan suatu 

kegiatan bisnis atau non bisnis dengan cara mandiri (Riani, 2005). 

Definisi wirausaha menurut Suryana (2006) adalah mereka yang melakukan 

usaha-usaha kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu 

sumber daya untuk orang lain, menentukan cara-cara baru untuk menggunakan 

sumber daya, mengurangi pemborosan, dan membuka lapangan kerja yang 

disenangi masyarakat. 



10 

 

Menurut Iskandar., dkk (2014) wirausaha adalah orang yang menciptakan suatu 

bisnis baru dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian dengan maksud untuk 

memperoleh keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengenali peluang dan 

mengkombinasikan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan 

peluang tersebut. 

Anoraga (2002) menambahkan, wirausahawan harus pandai melihat ke depan 

dengan mengambil pelajaran dari pengalaman di waktu yang lampau, ditambah 

dengan kemampuan menerima, serta memanfaatkan realitas atau kenyataan yang 

ada disekelilingnya.   

Dengan kata lain, wirausaha adalah seseorang yang mampu memanfaatkan 

peluang untuk menciptakan sebuah usaha kreatif dan inovatif serta mampu 

menghadapi risiko usaha guna memperoleh keuntungan. 

2.1.2 Fungsi Wirausaha 

Menurut Suryana (2003) dilihat dari ruang lingkupnya wirausaha memiliki dua 

fungsi, yaitu fungsi makro dan fungsi mikro. Secara makro, wirausaha berperan 

sebagai penggerak pengendali dan pemacu perekonomian suatu bangsa. 

Sedangkan secara mikro, peran wirausaha adalah penanggung resiko dan 

ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan 

berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru.  

Dalam melakukan fungsi mikronya, menurut Usman dalam Suryana (2003) secara 

umum wirausaha memiliki dua peran, yaitu : 

1. Sebagai Penemu (Innovator) 

Sebagai innovator, wirausaha berperan dalam menemukan dan menciptakan : 

a. Produk baru (the new product). 

b. Teknologi baru (the new technology). 

c. Ide-ide baru (the new image). 

d. Organisasi usaha baru (the new organization). 

2. Sebagai Perencana (Planner) 

Sebagai planner, wirausaha berperan dalam merancang : 
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a. Perencanaan perusahaan (corporate plan). 

b. Strategi perusahaan (corporate strategy). 

c. Ide-ide dalam perusahaan (corporate image). 

d. Organisasi perusahaan (corporate organization). 

Menurut Zimmerer dalam Suryana (2013), fungsi wirausaha adalah menciptakan 

nilai barang dan jasa di pasar melalui proses pengkombinasian sumber daya 

dengan cara-cara baru yang berebeda untuk dapat bersaing.  

2.1.3 Jenis-Jenis Wirausaha 

Terdapat berbagai jenis wirausaha dikemukakan oleh Slamet, Hetty, dan Mei 

(2016) sebagai berikut: 

1. Wirausaha Muda 

Generasi muda adalah sebuah generasi yang enerjik, penuh semangat, menyukai 

tantangan, berhasrat untuk mengekspresikan dirinya dan sering kali memiliki 

banyak ide-ide kreatif yang dapat direalisasikan menjadi sebuah bentuk usaha. 

Kondisi ini mendorong munculnya wirausaha muda. 

2. Wirausaha Perempuan 

Pada era kesetaraan gender saat ini masih saja dapat ditemui praktik-praktik 

diskriminatif terhadap perempuan diberbagai situasi, termasuk dilingkungan kerja. 

Berbagai hambatan seperti batasan peluang menjadi pimpinan tertinggi dalam 

perusahaan, ketidakadilan dalam struktur penggajian, hingga subyektivitas dalam 

pendelegasian tugas dan wewenang dalam perusahaan mendorong perempuan 

memulai usaha sendiri.  

3. Wirausaha Minoritas  

Kaum minoritas dapat dijumpai diberbagai wilayah di dunia ini umumnya 

berdasarkan suku dan ras yang komunitasnya paling kecil dibandingkan dengan 

komunitas lainnya didaerah tertentu. Pada beberapa situasi, kaum minoritas 

seringkali mengalami perlakuan diskriminatif di dunia kerja sehingga menjadikan 

sebuah alasan yang mendorong mereka berwirausaha.  
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4. Wirausaha Imigran  

Beberapa sifat positif pada kaum imigran adalah tahan banting, kerja keras, berani 

mengahadapi berbagai tantangan dan risiko, serta kemauan untuk beradaptasi 

dengan lingkungan asing. Sifat-sifat tersebut salah satunya tercermin dari 

keputusan untuk keluar dari negaranya untuk mencoba mencari nafkah di negara 

asing yang tentu memiliki risiko ketidakpastian yang lebih besar serta potensi 

timbulnya permasalahan yang lebih pelik. Situasi inilah yang kemudian 

mendorong mereka untuk berani berwirausaha.  

5. Wirausaha Paruh Waktu  

Tidak sedikit kita temui wirausaha yang berhasil memulai usahanya secara paruh 

waktu saat mereka tengah menjalani sebuah pekerjaan. Wirausaha ini 

menggunakan waktu luang di anatara pekerjaannya untuk mengelola usaha 

sebagai keinginan pribadi untuk memperoleh penghasilan tambahan. Beberapa 

diantaranya sengaja mempersiapkan usahanya sebagai salah satu rencana pensiun 

dari pekerjaan jika suatu saat usahanya telah mapan.  

6. Wirausaha Rumah Tangga  

Bisnis rumah tangga umumnya dikerjakan di rumah dengan menggunakan 

fasilitas yang ada dalam rumah sebagai modal berusaha untuk meminimalkan 

biaya awal dan biaya operasi. Dalam usaha rumah tangga fleksibilitas pemilik 

masih dipertahankan sehingga seringkali kegiatan usaha sangat tergantung dengan 

ketersediaan waktu luang anggota keluarga. Kemajuan teknologi telekomunikasi 

menjadikan rumah sebagai kantor elektronik atau etalase elektronik seperti e-

commerce bagi wirausaha yang menjalani usaha online. 

7. Usaha Keluarga  

Usaha Keluarga banyak dimiliki oleh keluarga wirausaha di Indonesia, dimana 

kepemilikan dan pengelolaannya dilakukan oleh anggota keluarga. Usaha 

keluarga yang berhasi dikelola dengan baik akan bertahan hingga beberapa 

generasi bahkan berkembang menjadi usaha yang besar. Umumnya usaha 

keluarga memiliki nilai-nilai kekeluargaan dan asas kejujuran yang tinggi.  
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8. Wirasutri  

Banyak suami istri yang mendirikan usaha bersama dan mengelolanya bersama-

sama. Hal yang mendorong suami istri membangun bisnis ini adalah agar mereka 

dapat bekerja bersama-sama seiring dengan membangun keluarga yang di 

harapkan. Pada kondisi ini wirasutri dapat diartikan usaha keluarga.  

9. Wirausaha Korban PHK  

Perusahaan dan karyawan yang mengundurkan diri dari perusahaan bagi mereka 

yang menjadi korban PHK dan tidak berhasil memperoleh pekerjaan lain banyak 

mencoba membangun usaha untuk dapat memperoleh penghasilan menggunakan 

keahlian maupun pengalaman yang dimiliki selama bekerja, atau bahkan usaha 

yang sama sekali tidak berkaitan dengan pekerjaan masa lalu.  

10. Wirausaha Sosial  

Wirausaha Sosial adalah mereka yang memiliki jiwa sosial dan menggunakan 

keahliannya untuk memulai sebuah usaha sebagai solusi pemecahan masalah-

masalah sosial yang ada di lingkungannya. 

2.2 Wirausaha Wanita  

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 

dalam Indrawijaya, dkk (2019) mengatakan pada saat ini Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) banyak didominasi oleh kaum wanita sebagai pemilik 

maupun pekerja, dimana Indonesia memiliki lebih dari 55,2 juta UMKM dan 

mayoritas adalah industri rumahan dengan kontributor utamanya adalah wanita. 

Dengan kata lain, women entrepreneur dapat menjalankan usahanya secara 

pribadi atau bekerja sama dengan orang lain.  

Menurut Armiati (2013) meskipun bisnis mereka cenderung tumbuh lebih lambat 

daripada perusahaan yang dimiliki pria, wanita pemilik bisnis memiliki daya 

hidup lebih tinggi daripada keseluruhan bisnis. Oleh karena itu, setiap perempuan 

memiliki peluang yang sama untuk menjadi pengusaha. Siapapun perempuan itu, 

apapun tingkat pendidikannya, pengalaman bekerjanya, dan prestasi yang pernah 



14 

 

diraihnya, setiap perempuan memiliki kesempatan untuk sukses di dunia bisnis, 

hanya tergantung bagaimana untuk memulai usaha tersebut.  

2.2.1 Definisi Wirausaha Wanita  

Definisi umum dari wirausaha wanita adalah pemilik bisnis yang juga 

menjalankan bisnisnya sendiri atau bersama rekan bisnis, baik yang membayar 

maupun yang tidak membayar pegawai (Ryanti, 2007). Menurut Pakash dalam 

Hatammimi., dkk (2014) wanita wirausaha dapat didefinisikan sebagai wanita 

atau sekelompok wanita yang memulai, mengatur, dan mengoperasikan 

perusahaan bisnis. 

Perempuan pengusaha menurut Rachmawati (2011) berasal dari kata woman dan 

entrepreneur, maksudnya adalah wanita yang menjalankan bisnis atau 

berwirausaha namun tetap tidak meninggalkan perannya sebagai ibu rumah 

tangga. Menjadi seorang perempuan pengusaha bukanlah hal yang mudah karena 

perempuan dituntut untuk menjalankan usahanya tanpa meninggalkan perannya 

dalam rumah tangga. 

Menurut Anggadwita (2018) yang dimaksud wirausaha wanita adalah seorang 

yang ikut berpartisipasi dalam kewirausahaan, mampu menghadapi risiko dan 

mampu mengidentifikasi peluang yang ada disekitar mereka untuk 

menggabungkan sumber daya dengan cara yang unik. Selain itu juga, perempuan 

pengusaha (women entrepreneur) adalah perempuan yang berpartisipasi dalam 

total kegiatan kewirausahaan dan memiliki motivasi untuk suskes. Mereka mampu 

mengambil risiko dan mampu mengidentifikasi peluang untuk menggabungkan 

sumber daya dengan cata yang unik dan mengambil keuntungan dari bisnis yang 

mereka lakukan. 

2.2.2 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Wanita Wirausaha 

Faktor-faktor yang memengaruhi wanita wirausaha dapat dibagi menjadi dua 

yaitu faktor pendorong dan faktor menghambat. Alma (2006) menyatakan, ada 

beberapa faktor yang menunjang berkembangnya wanita karir dalam bidang 

wirausaha, antara lain:  
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1. Faktor pendorong, meliputi:  

a. Naluri kewanitaan yang bekerja lebih cermat, pandai mengantisipasi masa 

depan, menjaga kerhamonisan, kerjasama dalam rumah tangga dapat 

diterapkan dalam kehidupan usaha.  

b. Mendidik anggota keluarga agar berhasil di kemudian hari, dapat 

dikembangkan dalam personel manajemen perusahaan.  

c. Faktor adat istiadat, contohnya di Bali dan Sumatera Barat, dimana wanita 

memegang peranan dalam mengatur ekonomi rumah tangga.  

d. Lingkungan kebutuhan hidup seperti jahit menjahit, menyulam membuat 

kue, aneka masakan, kosmetika, mendorong lahirnya wanita pengusaha 

yang mengembangkan komoditi tersebut.  

e. Majunya dunia pendidikan wanita sangat mendorong perkembangan 

wanita karir, menjadi pegawai, atau membuka usaha sendiri dalam 

berbagai bidang usaha.  

Di samping faktor pendorong, terdapat pula faktor yang menghambat wanita 

untuk menjadi pengusaha, antara lain:  

2. Faktor menghambat, meliputi:  

a. Faktor Kewanitaan 

Di mana sebagai ibu rumah tangga ada masa hamil, menyusui, tentu agak 

mengganggu jalannya bisnis. Hal ini dapat diatasi dengan mendelegasikan 

wewenang atau tugas kepada karyawan atau orang lain. Tentunya 

pendelegasian ini mempunyai keuntungan dan kerugian. Jalannya 

perusahaan tidak akan persis sama bila dipimpin oleh pemilik sendiri, jadi 

ada dua kemungkinan, lebih baik atau lebih buruk.  

b. Faktor Sosial Budaya.  

Adat istiadat. Wanita sebagai ibu rumah tangga, bertanggung jawab penuh 

dalam urusan rumah tangga. Bila anak atau suami sakit, ia harus 

memberikan perhatian penuh, dan ini akan menganggu aktivitas usahanya. 

Jalanya bisnis yang dilakukan oleh wanita tidak sebebas yang dilakukan 

laki-laki. Wanita tidak bebas melakukan perjalanan luar kota, mengadakan 
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lobby, acara makan malam, dan sebagainya. Juga anggapan atau kebiasaan 

dalam suatu rumah tangga bahwa suamilah yang memberi nafkah, suami 

yang bekerja, maka sulit juga berkembangnya usaha menjadi usaha yang 

besar.  

c. Faktor Emosional. 

Faktor emosional yang dimiliki wanita, di samping menguntungkan juga 

bisa merugikan. Misalnya dalam pengambilan keputusan, karena ada 

faktor emosional, maka keputusan yang diambil akan kehilangan 

rasionalitasnya. Juga dalam memimpin karyawan, muncul elemenelemen 

emosional yang mempengaruhi hubungan dengan karyawan pria atau 

wanita yang tidak rasioanal lagi.  

d. Sifat pandai, Cekatan, Hemat dalam Mengatur Keuangan.  

Sifat pandai, cekatan, hemat dalam mengatur keuangan rumah tangga, 

akan berpengaruh terhadap keuangan perusahaan. Kadang-kadang wanita 

pengusaha agak sulit dalam mengeluarkan uang, dan hargaharga dipasang 

agak tinggi. Kebiasaan kaum ibu ialah bila mau membeli, ia menawar 

rendah sekali, tapi bila menjual harga ingin tinggi. 

2.2.3 Karakterisitik Wanita Wirausaha 

Maryasih (2021) mengemukakan beberapa karakteristik yang ditemukan pada 

wanita wirausaha, yaitu :  

1. Wanita menganggap prioritas utama keberhasilan bisnis adalah perumusan 

nilai perusahaan (misalnya: kejujuran, intergritas, kesetiaan)  

2. Pengusaha wanita tidak malu bertanya, dan mereka percaya banyak yang 

bersedia membantu.  

3. Sangat memperhatikan lingkungan kerja. Para wirausaha wanita tanpa 

segan akan mengubah  ekositem  lingkungan kerja, jika mereka merasa 

bahwa karyawan tidak dapat bekerja dengan nyaman. Sebaliknya 

wirausaha pria menganggap kenyamanan lingkungan kerja sebaiknya tidak 

boleh mempengaruhi tingkat produktifitas.  

4. Wirausaha wanita cenderung menciptakan sistem dalam bisnisnya, 

sehingga dapat berjalan dengan lancar meski tanpa kehadirannya. 
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Sedangkan wirausaha pria selalu ingin andil utama dalam keberhasilan 

maupun kehidupan bisnisnya. 

2.2.4 Perbedaan Wanita Wirausaha dan Pria Wirausaha 

Alma (2006) mengemukakan, walaupun antara pengusaha pria dan wanita pada 

umumnya sama namun dalam beberapa hal ada perbedaan tingkat motivasinya 

dalam membuka bisnis. Perbedaan-perbedaan ini antara lain:  

1. Wanita pengusaha dimotivasi untuk membuka bisnis karena ingin 

berprestasi dan adanya frustasi dalam pekerjaan sebelumnya. Dia merasa 

terkekang tidak dapat menampilkan kebolehannya dan mengembangkan 

bakat-bakat yang ada pada dirinya.  

2. Dalam hal permodalan bisnis pria pengusaha lebih leluasa memperoleh 

sumber modal sedangkan wanita pengusaha memperoleh sumber modal 

dari tabungan, harta pribadi, dan pinjaman pribadi. Agak sulit wanita 

pengusaha memperoleh pinjaman perbankan dibandingkan kaum pria.  

3. Mengenai karakteristik kepribadian wanita pengusaha mempunyai sifat 

toleransi dan fleksibel, realistik dan kreatif, antusias dan enerjik, serta 

mampu berhubungan dengan lingkungan masyarakat dan memiliki 

medium level of self confidence, kaum pria self confidence-nya lebih tinggi 

dari kebanyakan wanita.  

4. Usia memulai usaha pria rata-rata umur 25-35 tahun, sedangkan wanita di 

Amerika berusia 35-45 tahun.  

5. Kerabat yang menunjang pada pengusaha wanita adalah keluarganya, 

suami, organisasi wanita dan kelompok-kelompok sepergaulannya. Bentuk 

bisnis yang dibuka pada pria pengusaha lebih banyak ragamnya akan 

tetapi pada wanita pengusaha kebanyakan berhubungan dengan bisnis jasa, 

pendidikan, konsultan, dan public relations. 

2.3 Faktor Pendorong Wanita Berwirausaha 

Memulai usaha bukanlah perkara yang mudah. Ada orang yang memulai usaha 

karen atidak ada pilihan lain selain membuka usaha sendiri, karena beberapa 
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faktor membuat mereka sulit untuk mencari pekerjaan. Ada juga orang yang 

membuka usaha karena lebih senang memilih usaha sendiri daripada bekerja, 

termasuk kaum wanita. 

Berwirausaha pada wanita merupakan pembuktian diri bahwa wanita mampu 

berusaha dan menghasilkan uang disamping misalkan menjadi ibu rumah tangga 

atau mahasiswa ataupun anak dan tidak mudah bagi wanita untuk memilih 

wirausaha sebagai alternatif pekerjaannya disamping pekerjaan utamanya. 

Maka dari itu sebelum memutuskan harus mempunyai banyak pertimbangan atau 

alternative terlebih dahulu. Menurut Sehani (2010) beberapa faktor yang 

mendorong perempuan memilih untuk berwirausaha antara lain: 

a. Faktor Kemandirian. 

Sebagai wanita, ada kalanya wanita ini dapat berdiri sendiri tanpa bantuan 

orang lain. Hal ini karena wanita ingin menunjukkan jika tanpa laki-laki 

dia dapat bertahan hidup dengan kehalian yang dia punya yang 

direalisasikan menjadi suatu usaha yang dapat menghasilkan untuk 

pemenuhan kebutuhan hidupnya. 

b. Faktor Emosional.  

Hal ini dapat memengaruhi dirinya untuk melakukan sesuatu yang berguna 

baginya maupun keluarga dikarenakan dalam diri seorang wanita memiliki 

keinginan untuk dapat berdiri sendiri maupun untuk bisa mempraktikkan 

teori-teori yang diikutinya melalui pendidikan formal maupun informal 

yang diinginkannya. Selain itu wanita juga mempunyai keinginan untuk 

membantu keuangan keluarga yaitu dengan membuka usaha. 

c. Faktor Pendidikan.  

Banyak wanita yang tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai ke 

perguruan tinggi tetapi mengikuti pendidikan informal seperti kursus-

kursus yang dapat megasah keterampilan mereka, sehingga ilmu yang 

mereka dapat di pendidikan informal dapat mereka jadikan modal untuk 

menggunakan ijazah perguruan tinggi mereka untuk bekerja di kantor-

kantor yang mempunya waktu bekerja “from eight to five”. 
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Dalam hal faktor pendorong wanita untuk mengambil keputusan menjadi 

wirausahawan, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk 

berwirausaha. Berdasarkan beberapa pendapat dan penelitian terdahulu, maka 

dapat disimpulkan beberapa faktor yang mendorong perempuan untuk 

berwirausaha anatara lain : minat, keyakinan diri, pemberdayaan diri, lingkungan 

sosial, dan toleransi risiko. 

1. Minat 

Berkomunasi dan berhubungan dengan orang lain merupakan salah satu hal 

yang terjadi dalam kehidupan. Dalam hubungan tersebut kita mungkin 

bersikap menerima, membiarkan atau menolaknya. Apabila minat muncul 

berarti seseorang menyambut atau bersikap positif yang cenderung akan 

memberikan perehatian lalu bertindak terhadap situasi yang dikehendaki. 

Minat menurut Getsel dalam Supardi (2015) adalah suatu disposisi yang 

terorganisir melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk 

memperoleh objek khusus, aktifitas, pemahaman, dan keterampilan untuk 

tujuan perhatian atau pencapaian. Sedangkan menurut Syah (2012) secara 

sederhana minat (interest) adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi 

atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat diambil pengertian bahwa 

miant adalah suatu perasaan suka atau tertarik yang mendorong seseorang 

untuk mempelajarinya atau berkeinginan untuk terlibat dalam suatu objek 

tertentu disertai dengan tujuan yang ingin dicapai tanpa adanya suatu 

paksaan. 

Secara skematis proses terbentuknya minat dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

Gambar 2.  Proses Terbentuknya Minat 

Jadi dapat disimpulkan bahwa minat berwirausaha adalah kecenderungan 

dalam diri individu untuk berwirausaha atau menyenangi kegiatan 

Minat Keterlibatan Perhatian 
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berwirausaha yang terbentuk dari perhatian dan keterlibatan dalam kegiatan 

berwirausaha.  

Penelitian Nurudin (2017) mengungkapkan bahwasannya faktor minat 

merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keputusan berwirausaha. Selain 

itu, minat juga merupakan faktor yang mempengaruhi wanita wirausaha. 

Seperti dalam penelitian Juffiasari., dkk (2015) dengan judul “Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Bagi Wanita Untuk 

Berwirausaha (Studi Pada Anggot Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia DKI 

Jakarta) mengungkapkan bahwa minat merupakan salah satu faktor internal 

yang mempengaruhi wanita berwirausaha. Selain itu, penelitian (Saadah, 

2016) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Wanita 

Muslin Untuk Berwirausaha” juga mengungkapkan bahwa minat merupakan 

salah satu faktor yang memicu wanita untuk berwirausaha.  

Menurut Pristiana (2009) indikator faktor minat sebagai berikut:  

a. Ketertarikan berwirausaha.  

Rasa suka akan berwirausaha menimbulkan rasa tertarik dan 

mempengaruhi seseorang untuk berperilaku tertentu.  

b. Bakat Berwirausaha.  

Sesuatu yang sudah ada dan dapat timbul dari diri seseorang, dapat 

berasal dari keturunan sehingga lebih mudah beradaptasi dan 

mengembangkannya.  

c. Pengalaman Berwirausaha.  

Hasil latihan atau pengamatan langsung terhadap objek yang 

diperhatikan, bisa berasal dari pengalaman pribadi maupun pengalaman 

orang lain yang telah sukses. 

2. Keyakinan Diri 

Menurut Azjen dalam Widayoko (2016) keputusan berwirausaha merupakan 

perilaku dengan keterlibatan tinggi karena dalam mengambil keputusan akan 

melibatkan faktor percaya pada kemampuan diri sendiri (self efficiacy), 

bersikap positif (sikap berperilaku), dan dukungan lingkungan (norma 
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subyekyif). Widayako (2016) mengatakan, self efficiacy atau efikasi diri 

adalah kepercayaan diri seseorang untuk menghadapi masalah. Dengan kata 

lain, seorang wirausahawan harus memiliki kepercayaan diri untuk mengelola 

usahanya agar berjalan dengan baik.  

Menurut Pristiana dalam Hidayati (2016) yang meneliti mengenai faktor 

internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan wanita menjadi 

wirausaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal seperti 

motivasi beprestasi, keyakinan diri (self efficiacy) dan sikap wirausaha 

ditemukan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan wanita menjadi 

wirausaha. Penelitian (Ernawati, 2015), (Mustofa, 2014), (Pamungkas, 2017), 

dan (Sulistiyowati, et al., 2020) juga telah membuktikan bahwa keyakinan 

diri (self efficiacy) adalah salah satu faktor yang mampu mempengaruhi 

seseorang untuk berwirausaha. 

Keyakinan diri untuk mengetahui kemampuannya sehingga dapat melakukan 

suatu bentuk kontrol terhadap manfaat orang itu sendiri dan kejadian dalam 

lingkungan sekitarnya. 

Menurut Bandura dalam Arif Mustofa (2014) empat sumber keyakinan diri 

yaitu: 

a. Pengalaman Menguasai Sesuatu (Master Experience)  

Pengalaman menguasai sesuatu adalah sumber informasi yang paling 

berpengaruh dalam efikasi diri. Ini merupakan pengalaman langsung 

kita sehingga kesuksesan akan menaikkan efikasi atau keyakinan, dan 

kegagalan akan menurunkan efikasi atau keyakinan.  

b. Pengalaman Vikarius (Vicarious Experience) 

Pengalaman vikarius merupakan pengalaman dari orang lain yang 

memberi contoh penyelesaian. Efikasi diri akan meningkat pada saat 

kita mengamati pencapaian orang lain yang mempunyai kompetensi 

yang sama atau seimbang, namun akan berkurang pada saat kita melihat 

teman kita gagal.  

c. Persuasi Sosial (Social Persuasion)  

Persuasi sosial disebut juga umpan balik spesifik atas kinerja. Persuasi 

sendiri dapat membuat wanita menyerahkan usaha, mengupayakan 
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strategi-strategi baru atau berusaha cukup keras untuk mencapai 

kesuksesan.  

d. Kondisi fisik dan Emosional (Arousal)  

Kondisi fisik dan emosional maksudnya tingkat arousal mempengaruhi 

efikasi diri, tergantung pada arousal itu diinterpretasikan pada saat 

wanita menghadapi hambatan tertentu, apakah wanita merasa cemas 

dan khawatir (menurunkan efikasi) atau passion (bergairah) menaikkan 

efikasi. 

Menurut Bandura dalam Krismawan (2017), 3 indikator self efficiacy  yaitu: 

a. Magnitude 

Mengacu pada tingkat kesulitan yang diyakini seseorang bahwa ia 

mampu melakukan dengan indikator optimis dalam bekerja, membuat 

rencana bekerja, keyakinan dalam menyelesaikan pekerjaan dan melihat 

pekerjaan yang sulit sebagai tantangan. 

b. Strength 

Sejauh mana kekuatan dan keyakinan akan level tersebut, apakah kuat 

atau lemah. Hal ini dapat dilihat dari konsistensi individu tersebut 

dalam mengerjakan tugas misalnya melalui peningkatakan usaha 

individu ketika menghadapi kegagalan, adakah keyakinan individu 

dalam melakukan tugas dengan baik atau ketenangan dalam 

menghadapi tugas yang sulit dan komitmen dari individu tersebut dalam 

pencapaian. 

c. Generality 

Seorang mampu menggenarilasikan tugas-tugas dan pengalaman-

pengalaman sebelumnya ketika menghadapi suatu tugas atau pekerjaan, 

misalnya apakah ia dapat menjadikan pengalaman atau menjadi suatu 

hambatan atau bahkan diartikan sebagai kegagalan. Aspek ini dapat 

dinilai baik jika individu dapat menjadikan pengalaman terdahulu 

sebagai acuan untuk membantu pekerjaannya sekarang dan mampu 

menyikapi situasi yang berbeda dengan baik dan menjadikan 

pengalaman sebagai jalan sukses. 
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3. Pemberdayaan Diri  

Menurut Suryana (2011), pemberdayaan diri dalam wirausaha pada dasarnya 

menempatkan diri kita pada posisi yang tepat. Manusia akan maju apabila 

mampu bermasyarakat, tetapi dalam wirausaha kemajuan maupun 

perkembangan seseorang harus berkeseimbangan seutuhnya, artinya kapan ia 

harus sendiri dan mandiri, kapan ia harus berada di tengah lingkungan 

tertentu. Karena itu permberdayaan potensi dirinya juga harus seutuhnya 

yaitu berkesinambungan.  

Pemberdayaan diri atau dalam bahasa yang lazim sehari-hari disebutkan 

memanfaatkan potensi diri dalam wirausaha, pada ujungnya bertumpu pada 

resep yang mampu menghasilkan seperangkat wawasan dengan membaca 

agar memperoleh banyak wawasan atau pemahaman, sedangkan bergaul 

untuk mendapatkan sejumlah relasi, mitra usaha, konsumen ataupun 

pelanggan yang memang dibutuhkan dalam rangka pemberdayaan potensi diri 

kita.  

Menurut Pristiana (2009) pemberdayaan diri merupakan proses belajar karena 

disana diisyaratkan ada perubahan yang relatif permanen sebagai hasil dari 

pengalaman. Pemberdayaan diri wanita oleh diri sendiri biasanya terjadi 

karena ketika wanita mengalami peningkatan pendatapan yang meningkatkan 

keinginan untuk mengambil keputusan. Wanita yang terlibat aktif dalam 

wirausaha misalnya, mempunyai kesempatan luas untuk memberdayakan diri. 

Relawati (2011) mengatakan, pemberdayaan diri ini terjadi karena 

peningkatan kemampuan finansial maupun karena aktivitas yang dilakukan 

yang menuntut mereka harus bekerja, berfikir dan mengambil keputusan. 

Dalam penelitian Ulfi Pristiana (2009) yang berjudul faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan wanita berwirausaha di Kota Surabaya dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, salah satunya pemberdayaan diri. Selain itu dalam 

penelitian Sirait (2018) salah satu faktor yang mempengaruhi wanita 

khususnya wanita rumah tangga ialah pemberdayaan diri dan penelitian yang 

telah dilakukan oleh Nurngafipah (2019) juga telah membuktikan 
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pemberdayaan diri adalah faktor yang berpengaruh dalam keputusan untuk 

berwirausaha. Dengan kata lain faktor pemberdayaan diri merupakan salah 

satu faktor penting wanita dalam mengambil keputusan untuk berwirausaha. 

Menurut Pristiana (2009), pemberdayaan diri memiliki dua indikator yang 

dapat digunakan, yaitu: 

a. Kesejahteraan.  

Pemenuhan kebutuhan dasar, mewujudkan kesehatan dan 

memungkinkan wanita beraktivitas produktif. 

b. Penyadaran.  

Peningkatan kesadaran wanita terhadap hak kesetaraan dan kesempatan 

berusaha akan meningkatkan keberhasilan entrepreneur. 

4.  Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial merupakan hubungan interaksi antara masyarakat dengan 

lingkungan. Interkasi ini terjadi bila di antara individu yang satu dengan 

yang lain mempunyai hubungan yang erat dan saling mengenal dengan baik, 

misalnya tetangga. 

Menurut Syamsu Yusuf (2012) lingkungan adalah keseluruhan fenomena 

(peristiwa, situasi, atau kondisi) fisik dan alam atau sosial yang 

memengaruhi atau dipengaruhi perkembangan individu. Menurut Walgito 

dalam Eliana (2014), lingkungan sosial merupakan hubungan interaksi 

antara seseorang dengan lingkungan masyarakat. Interkasi ini terjadi bila 

diantara individu yang satu dengan yang lain mempunyai hubungan yang 

erat dan saling mengenal dengan baik. Lingkungan sosial dalam wirausaha 

terjadi jika seseorang berinteraksi dengan saudara yang beriwirausaha, 

memiliki tetangga dan masyarakat sekitar yang sebagian besar berwirausaha 

dan tinggal di lingkungan yang berwirausaha.  

Lingkungan sosial akan mempunyai pengaruh yang mendalam terhadap 

individu. Penelitian (Purwinarti, 2006) mengenai faktor pendorong untuk 

berwirausaha menemukan bahwa faktor lingkungan sosial ikut 

mempengaruhi seseorang untuk menjadi wirausaha, karena lebih didorong 
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dengan melihat para tetangga yang sukses menjadi wirausaha. Jika di 

lingkungan sosial atau di masyarakat banyak yang berwirausaha maka 

keinginan untuk berwirausaha akan muncul dan akan memutusakan untuk 

ikut berwirausaha juga. Penelitian (Anggadwita, et al., 2018) mengenai 

pengaruh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi minat wanita 

berwirausaha juga membuktikan bahwa lingkungan sosial merupakan faktor 

yang ikut berperan. 

Hidayati (2014) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap 

Keputusan Berwirausaha dan Dampaknya Terhadap Kualitas Hidup (Studi 

Terhadap Wanita Wirausaha Kuliner di Jawa Tengah)”, dan Sirait (2018) 

yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wanita Rumah 

Tangga Berwirausaha di Kota Medan (Studi Pada Kecamatan Medan Baru)” 

mengungkapkan bahwa faktor lingkungan sosial merupakan variabel yang 

berperan dalam menentukan keputusan berwirausaha pada wanita. 

Menurut (Atun Yulianto, 2014), variabel lingkungan sosial memiliki 

beberapa indikator antara lain: keluarga, jaringan kelompok, orang tua. 

5.    Toleransi Risiko 

Wirausaha hendaknya memilki manajemen terhadap risiko adalah mampu 

melakukan pengelolalan terhadap risiko yang ada. Memilih risiko yang 

paling efektif untuk menghasilkan keuntungan bisnis. Menurut (Suryana 

dalam Sari, 2013), seorang wirausaha harus mampu mengambil risiko yang 

moderat, artinya risiko yang diambil tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu 

rendah. 

Wirausaha yang sukses adalah mereka yang semakin toleran terhadap risiko 

usaha yang ada. Toleransi risiko diperlukan dalam pengambilan keputusan. 

Seorang wirausahawan adalah seorang risk lover  dimana selalu mengambil 

peluang dengan risiko tinggi. Keberanian menghadapi risiko yang didukung 

komitmen yang kuat, akan mendorong seorang wirausaha untuk terus 

berjuang mencari peluang sampai memperoleh hasil (Suryana, 2014). 
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Risiko adalah sesuatu yang selalu dihubungkan dengan kemungkinan 

terjadinya kerugian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Risiko juga 

dapat diartikan suatu kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap 

peluang usaha bagi wirausahawan. Bentuk risiko usaha itu dapay berupa 

kerugian financial, pengalaman kegagalan bisnis yang dijalankan (Basrowi, 

2014). 

Toleransi akan risiko yang menjadi nilai kewirausahaan adalah pengambilan 

risiko penuh dengan perhitungan dan realistik. Kepuasan yang besar yang 

diperoleh apabila berhasil dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara 

realistik. Situasi risiko kecil dan tinggi dihindari karena sumber kepuasan 

tidak mungkin didapat pada masing-masing situasi ini. Artinya, wirausaha 

menyukai tantangan yang sukar namun dapat dicapai. 

Penelitian Putra (2018), Muzakka (2014), Suari (2019), Kumbara (2018), 

dan Utami, et al., (2013)  mengenai pengaruh beberapa faktor yang 

mendorong minat seseorang untuk berwirausaha dengan toleransi risiko 

sebagai salah satunya telah menunjukkan bahwa ada pengaruh antara 

toleransi risiko terhadap faktor pendorong untuk mengambil keputusan 

berwirausaha. 

Menurut Geoffrey G. Meredith dalam Suryana (2001), kemampuan untuk 

mengambil risiko ditentukan oleh: 

a. Keyakinan pada diri sendiri artinya semakin besar keyakinan seseorang 

pada kemampuan sendiri, semakin besar keyakinan orang tersebut akan 

kesanggupan untuk mempengaruhi hasil dan keputusan dan semakin 

bear pula kesediaan seseorang untuk mencoba apa yang menurut orang 

lain risiko. 

b. Kesediaan untuk menggunakan kemampuan dalam mencari peluang 

dan kemungkinan untuk memperoleh keuntungan. 

c. Kemampuan untuk menilai situasi risiko secara realistis. 

 

 



27 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang wanita wirausaha serta faktor-faktor yang mempengaruhinya 

telah banyak dilakukan peneliti sebelumnya dan dilakukan sebagai bahan 

perbandingan dan kajian. Perbandingan penelitian sebelumnya dengan penelitian 

ini akan dikaji melalui tabel 3 berikut : 

Tabel 3.  Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 
Kesimpulan 

Perbedaan 

dengan 

Penelitian 

Terdahulu 

1 Sehani  

(Jurnal 

Fakultas 

Ekonomi 

dan Ilmu 

Sosial UIN 

Suska Riau, 

2010) 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Keputusan 

Perempuan 

Memilih 

Berwirausaha 

(Studi Kasus Pada 

Penjahit Pakaian 

di Kecamatam 

Tampan, 

Pekanaru) 

 

Diketahui faktor 

kemandirian, 

emosional, dan 

pendidikan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan 

perempuan  

memilih 

berwirausaha serta 

faktor kemandirian 

sebagai faktor 

yang dominan 

Penelitian yang 

dilakukan Sehani 

membahas 

tentang faktor 

yang 

mempengaruhi 

pengambilan 

keputusan wanita 

berwirausaha 

sedangkan 

penulis ingin 

mengetahui 

faktor pendorong 

wanita 

berwirausaha  

2 Armiati 

(Economica, 

Jurnal 

Program 

Studi 

Pendidikan 

Ekonomi 

STKIP PGRI 

Sumatra 

Barat, Vol.1 

No.2, 2013) 

Women 

Entrepreneurs  

Serta Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhinya 

(Kasus pada 

Pengarajin 

Sulaman Wanita 

di Jorong 

Lundang 

Kanagarian 

Panampuang Kab. 

Agam) 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

wanita 

berwirausaha yaitu 

faktor pendorong 

dan faktor 

penghambat. 

Keduanya 

memberikan 

pengaruh yang 

berasal dari dalam 

(internal) dan luar 

(eksternal). 

Penelitian yang 

dilakukan 

Armiati 

membahas 

mengenai faktor 

pendorong dan 

penghambat 

wanita 

berwirausaha 

secara internal 

dan eksternal, 

sedangkan 

penulis hanya 

membahas 

mengenai faktor-

faktor pendorong 

wanita 

berwirausaha. 
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Tabel 3 (lanjutan) 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Kesimpulan 

Perbandingan 

dengan 

Penelitian 

Sebelumnya 

3 Muhammad 

Rizal, Dias 

Setianingsih, 

dan Reny 

Chandra 

(Jurnal 

Manajemen 

dan 

Keuangan, 

Vol.5, No.2, 

November 

2016) 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Wanita 

Berwirausaha 

(Studi Kasus di 

Kota Langsa) 

Didapatkan  tiga 

hasil penelitian, 

yang pertama 

variabel 

kemandirian 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan, variabel 

modal berpengaruh 

positif dan 

signifikan. Yang 

kedua variabel 

kemandirian, 

modal, emosional 

dan pendidikan 

secara simultan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan. Yang 

ketiga, faktor 

kemandirian, 

modal, emosional, 

dan pendidikan 

mempengaruhi 

24,3% wanita 

berwirausaha 

Penelitian yang 

dilakukan 

Muhammad 

Rizal, Dias 

Setianingsih, dan 

Reny Chandran 

menggunakan 

metode analisis 

faktor dan regresi 

linier berganda 

sedangkan 

penelitian ini 

hanya 

menggunakan 

metode analisis 

faktor. 

 

4 Riesta Devi 

Kumalasari  

(Jurnal 

Manajemen 

dan 

Kearifan 

Lokal 

Indonesia 

ISSN 2550-

0856, Vol.1 

No.2, 2017) 

Faktor Pendorong 

Keberhasilan 

Wanita Pedesaan 

Dalam 

Berwirausaha 

Analisis penelitian 

menyimpulkan 

terdapat empat 

faktor pendorong 

wanitamenjalankan 

usaha pribadi yaitu 

motivasi, dorongan 

keluarga, 

lingkungan, dan 

lembaga 

pendamping 

Fokus penelitian 

yang dilakukan 

Riesta ialah 

menganalisis 

faktor pendorong 

keberhasilan 

usaha wanita 

pedesaan, 

sedangkan 

penelitian ini 

menganalisis 

faktor pendorong 

wanita 

memutuskan 

untuk 

berwirausaha 



29 

 

Tabel 3 (lanjutan) 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Kesimpulan 

Perbandingan 

dengan 

Penelitian 

Sebelumnya 

5 Annisa 

Rahma  

(Artikel 

Ilmiah 

Fakultas 

Keguruan 

dan Ilmu 

Pendidikan, 

Universitas 

Jambi, 

2018) 

Analisis Faktor-

Faktor Pendorong 

Wanita 

Mengambil 

Keputusan 

Berwirausaha 

Pada Sentra Usaha 

Mikro Kecil Batik 

Jambi Kota 

Seberang 

Faktor-faktor 

pendorong wanita 

mengambil 

keputusan adalah 

faktor ekonomi 

dan kemandirian, 

sedangkan faktor-

faktor penghambat 

wanita mengambil 

keputusan adalah 

sektor pemasaran 

dan sumber modal. 

 

Penelitian yang 

dilakukan Annisa 

Rahma mengkaji 

tentang faktor 

pendorong wanita 

berwirausaha dan 

hambatan usaha, 

sedangkan 

penelitian ini 

menganalisis 

faktor pendorong 

wanita 

berwirausaha 

Sumber : Data Diolah, 2021 

2.5 Kerangka Pemikiran 

Seiring berkembangnya kewirausahaan, berwirausaha tidak hanya dimilki oleh 

para pria tetapi wanita pun saat ini telah tergerak untuk membuat suatu usaha. Hal 

ini dikarenakan wanita merupakan sumber daya potensial untuk berperan dalam 

sektor kewirausahaan. Seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Anggadwita., 

dkk (2015), bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan jumlah 

pengusaha, terutama dalam meningkatkan jumlah pengusaha perempuan. 

Seseorang melakukan sesuatu tentunya ada faktor-faktor yang mendorong atau 

mempengaruhinya termasuk wanita dalam berwirausaha. Pada dasarnya, 

keinginan seseorang berwirausaha berasal dari berbagai macam latar belakang, hal 

ini akan mempengaruhi alasan wanita untuk berwirausaha. Penelitian-penelitian 

terdahulu mengenai wanita wirausaha telah banyak mengungkapkan alasan-asalan 

wanita berwirausaha. Alasan-alasan tersebut dapat dikatakan sebagai faktor-faktor 

yang mendorong wanita berwirausaha.  

Dalam penelitian ini, faktor minat menjadi salah satu faktor yang mendorong 

wanita berwirausaha, sebagaimana menurut (Pristiana, 2009 ; Juffiasari, 2015 ; 
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Saadah, 2016 ; Nurudin, 2017) telah membuktikan bahwa ada pengaruh antara 

minat dengan wanita berwirausaha. Pristiana (2009) dalam penelitiannya 

menambahkan indikator-indikator yang berkaitan dengan minat yakni 

ketertarikan, bakat, dan pengalaman berwirausaha.  

Faktor lainnya menurut (Hidayati, 2014 ; Mustofa, 2014 ; Ernawati, 2015 ; 

Pamungkas, 2017 ; Sulistyowati, et al., 2020), keyakinan diri merupakan faktor 

yang berasal dari dalam individu itu sendiri yang dapat mempengaruhi wanita 

untuk berwirausaha. Dalam penelitian Kusmawan (2017) yang mengutip 

pernyataan Bandura mengenai 3 indikator keyakinan diri yakni terdiri dari 

magnitude, strength, dan generality. 

Menurut (Pristiana, 2009 ; Sirait, 2018 ; Nurngapifipah, 2019), faktor 

pemberdayaan diri merupakan salah satu faktor yang terbukti berpengaruh 

terhadap keputusan wanita berwirausaha. Adapun 2 indikator yang mempengaruhi 

pemberdayaan diri menurut Pristiana (2009) ialah kesejahteraan dan penyadaran. 

Faktor lingkungan sosial memberi pengaruh dalam keputusan berwirausaha . 

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Purniwati, 2006 ; Hidayati, 2016 ; 

dan Sirait, 2018) bahwa lingkungan sosial merupakan faktor yang berpengaruh 

dalam pengambilan keputusan wanita untuk berwirausaha. Dalam penelitian Atun 

Yulianto (2014), orang tua, tetangga, dan jaringan kelompok merupakan 3 

indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur lingkungan sosial. 

Berdasarkan penelitian-penelitian tedahulu, menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara toleransi risiko sebagai faktor pendorong berwirausaha. Sebagaimana 

penelitian (Utami., dkk., 2013  ; Muzakka, 2014 ; Kumbara, 2018 ; Putra, 2018 ; 

Suari, 2019) yang menunjukkan pengaruh toleransi risiko yang merupakan faktor 

dari luar invidu sebagai faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan minat dan 

pengambilan keputusan untuk berwirausaha. Dengan indikator-indikator menurut 

Geoffrey G. Meredith (dalam Suryana, 2001) yaitu keyakinan yang tinggi, 

kemampuan melihat peluang, dan kemampuan menilai risiko. 

Dari ke-5 faktor diatas, terdapat 14 variabel yang disusun berdasarkan berbagai 

pemikiran dari tinjauan penelitian terdahulu yang berdasar pada rangkaian 
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pemikiran dari tinjauan pustaka, fenomena atau pengalaman yang terjadi di 

lapangan. Pada penelitian ini, pemikiran dan tinjauan penelitian telah dijabarkan 

sebelumnya. Variabel-variabel tersebut kemudian di observasi untuk melihat 

korelasi dari masing-masing variabel. Dari hasil observasi dan ekstraksi maka 

didapatkan beberapa faktor yang lebih sederhana dan mudah di interpretasikan. 

Faktor-faktor yang mendorong wanita berwirausaha pada warung makan di 

Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara yang ditunjukkan dengan model 

konseptual penelitian sebagai berikut : 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian  ini, metode yang akan digunakan untuk melakukan penelitian 

yaitu kuantitatif, karena menguji hipotesis dengan menggunakan alat analisis 

statistik tertentu. Menurut Santoso (2014), data kuantitatif adalah data yang didapat 

dengan cara melakukan pengukuran dan mempunyai desimal serta nilainya 

berubah-ubah atau disebut peubah. Setelah didapat data kuantitatif, maka 

selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan cara analisis faktor. 

Sirait (2018), analisis faktor adalah salah satu bentuk analisis multivariate untuk 

menemukan hubungan antara sejumlah variabel yang sebelumnya tidak dapat 

diamati, diukur, atau ditentukan secara langsung. Lebih lanjut, Trisnawati dan 

Sukemi (2021) menambahkan bahwa prinsip yang mendasari analisis faktor adalah 

penyederhanaan deskripsi tentang data dengan mengurangi jumlah 

variabel/dimensi.  

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah teknik analisis faktor jenis 

eksploratif (exploratory research) dimana data dan informasi masih belum 

teridentifikasi. Menurut Kaharuddin (2020), analisis faktor eksploratori atau 

analisis komponen utama yaitu suatu teknik dimana beberapa faktor yang akan akan 

terbentuk berupa variabel laten yang belum dapat ditentukan sebelum analisis 

dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mendorong wanita berwirausaha pada warung makn di Kecamatan Kotabumi, 

Lampung Utara.  

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung 

Utara, Lampung. 
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3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

Diketahui penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara dengan 

wanita wirausaha pada usaha warung makan sebagai obyek penelitian. Untuk 

mempermudah penelitian maka penyebaran angket dilakukan dengan melihat 

populasi sehingga terbentuk sampel penelitian yang dapat mewakili populasi. 

3.3.1 Populasi  

Menurut Arikunto (2011), populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Lebih 

lanjut, Masyhuri dan Zainuddin (2008) menyebutkan populasi adalah keseluruhan 

objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai, 

peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek dapat menjadi sumber 

data penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Berdasarkan pengertian populasi 

tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah wanita yang berwirausaha 

warung makan di Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara. 

3.3.2 Sampel Penelitian 

Teknik  pengambilan  sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampel 

probabilitas (probability sampling) yang artinya memberikan peluang atau 

kesempatan yang sama bagi unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi 

sampel (Sugiyono, 2017). Metode yang digunakan ialah  simple-random sampling. 

Menurut Sugiyono (2017), simple-random sampling merupakan pengambilan 

anggota sampel dari populasi dalam penelitian ini dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi. 

Berkenaan dengan  penentuan jumlah responden yang akan dijadikan sampel guna 

mewakili keseluruhan wanita yang berwirausaha warung makan di Kecamatan 

Kotabumi. Peneliti berpedoman pada Teori Slovin. 

Sampel yang diambil berdasarkan Teori Slovin yaitu: 
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n = 
𝑁

1+𝑁.𝑒2
 .......................................................(1) 

Dimana : 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = persen kelonggaran karena kesalahan pengambilan sampel yang masih   

dapat ditolerir atau diinginkan, misalnya 2% 

Berdasarkan data, jumlah populasi pada penelitian ini seluruh wanita yang 

berwirausah warung makan di Kecamatan Kotabumi diketahui sebanyak 556 

pengusaha. Jadi, dengan jumlah populasi 556 wirausaha wanita, maka untuk ukuran 

sampel penelitian ini dengan menggunakan taraf kesalahan sebesar 10% adalah: 

𝑛 =  
𝑁

1+𝑁.𝑒2  

𝑛 =  
556

1+(556 .  0,12)
  

𝑛 =  
556

6,56
  

n = 84,7 

Jadi, jumlah ukuran sampel penelitian ini ialah 84,7 yang dibulatkan menjadi 85 

wirausaha wanita. 

3.4 Definisi Konseptual 

Konsep (construct) merupakan gambaran atas ide khusus yang diciptakan untuk 

tujuan penelitian guna membangun teori dengan batasan-batasan yang jelas dari 

masalah yang ingin diteliti (Ikhsan, 2014). Berdasarkankan definisi tersebut, maka 

peneliti mengemukakan konsep dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Rasa Tertarik Untuk Berwirausaha. 

Pristiana (2009) menyatakan, rasa suka akan berwirausaha menimbulkan 

rasa tertarik dan mempengaruhi seseorang untuk berperilaku tertentu.  
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2. Memiliki Bakat Berwirausaha. 

Sesuatu yang sudah ada dan dapat timbul dari diri seseorang, dapat berasal 

dari keturunan sehingga lebih mudah beradaptasi dan mengembangkannya 

(Pristiana, 2009).  

3. Memiliki Pengalaman. 

Menurut  Pristiana (2009), pengalaman merupakan hasil latihan atau 

pengamatan langsung terhadap objek yang diperhatikan, bisa berasal dari 

pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain yang telah sukses. 

4. Magnitude (Optimisme menghadapi masalah dalam berwirausaha). 

Optimisme menurut Krismawan (2017), mengacu pada tingkat kesulitan 

yang diyakini seseorang bahwa ia mampu melakukan dengan indikator 

optimis dalam bekerja, membuat rencana bekerja, keyakinan dalam 

menyelesaikan pekerjaan dan melihat pekerjaan yang sulit sebagai 

tantangan.  

5. Strength (Konsistensi dalam berwirausaha). 

Krismawan (2017) menyatakan, strength dapat dilihat dari sejauh mana 

kekuatan dan keyakinan akan level tersebut, apakah kuat atau lemah. Hal 

ini dapat dilihat dari konsistensi individu dalam mengerjakan tugas, 

misalnya melalui peningkatakan usaha individu ketika menghadapi 

kegagalan. 

6. Generality (Menyikapi sesuatu sesuai dengan situasi). 

Aspek ini dapat dinilai baik jika individu dapat menjadikan pengalaman 

terdahulu sebagai acuan untuk membantu pekerjaannya sekarang dan 

mampu menyikapi situasi yang berbeda dengan baik dan menjadikan 

pengalaman sebagai jalan sukses (Krismawan, 2017). 
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7. Mencapai Kesejahteraan Dalam Hidup. 

Menurut Pristiana (2009), kesejahteraan dalam hidup dapat dicapai dengan 

bentuk pemenuhan kebutuhan dasar, mewujudkan kesehatan dan 

memungkinkan wanita beraktivitas produktif. 

8. Penyadaran Akan Kesempatan dan Kesetaraan Wanita. 

Menurut Pristiana (2009), peningkatan kesadaran wanita terhadap hak 

kesetaraan dan kesempatan berusaha akan meningkatkan keberhasilan 

entrepreneur. 

9. Pengaruh Orang Tua. 

Yulianto (2014) menyatakan, secara langsung maupun tidak langsung 

lingkungan keluarga dapat membentuk persepsi seseorang untuk 

memandang baik atau tidaknya suatu objek untuk diikuti seperti dunia 

kewirausahaan. 

10. Pengaruh Tetangga. 

Yulianto (2014) menyatakan, faktor lingkungan yang mempengaruhi 

pertumbuhan kewirausahaan adalah pesaing, pelanggan, pemasok, dan 

lembaga-lembaga keuangan yang akan membantu pendanaan. 

11. Pengaruh Jaringan Kelompok. 

Yulianto (2014), faktor lingkungan yang berasal dari organisasi terdiri dari 

kelompok, struktur, budaya, dan strategi. 

12. Yakin dengan Kemampuan Diri. 

Geoffrey G. Meredith dalam Suryana (2001) menyatakan, semakin besar 

keyakinan seseorang pada kemampuan sendiri, semakin besar keyakinan 

orang tersebut akan kesanggupan untuk mempengaruhi hasil dan keputusan 

dan semakin bear pula kesediaan seseorang untuk mencoba apa yang 

menurut orang lain risiko. 
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13. Mampu Melihat dan Memanfaatkan Peluang. 

Geoffrey G. Meredith dalam Suryana (2001) menjelaskan bahwa definisi 

mampu melihat dan memanfaatkan peluang ialah kesediaan untuk 

menggunakan kemampuan dalam mencari peluang dan kemungkinan untuk 

memperoleh keuntungan. 

14. Kemampuan Menilai Risiko. 

Geoffrey G. Meredith dalam Suryana (2001), wirausaha hendaknya memilki 

manajemen terhadap risiko yakni mampu melakukan pengelolalan terhadap 

risiko yang ada. 

3.5 Definisi Operasional  

Dalam penelitian, untuk memperoleh data diperlukan penjabaran sejumlah variabel 

ke dalam konsep teori dari variabel dan sub variabel yang diteliti lengkap dengan 

dimensi dan indikator. Penelitian ini meliputi inti yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Menurut Masyhuri dan Zainuddin (2008) variabel bebas (variabel 

independen), yakni variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab 

perubahan pada variabel dependen atau variabel terikat variabel terikat (variabel 

dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi penyebab akibat 

dari variabel independen. 

Dalam suatu penelitian agar bisa dapat membedakan konsep teoritis dengan konsep 

analitis maka perlu adanya penjabaran konsep melalui operasional variabel. 

Variabel yang dikaji dalam penelitian ini meliputi faktor-faktor pendorong wanita 

berwirausaha yang terdiri dari 14 indikator. Secara lengkap operasional variabel 

dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut :  

Tabel 4. Definisi Operasional 

Variabel Operasional Indikator Item Skala 

Faktor- 

Faktor 

Pendorong 

Timbul rasa ketertarikan dalam 

diri individu untuk berwirausaha 
Rasa Tertarik P1 Likert 

Memiliki bakat yang dapat 

dikembangkan untuk 

berwirausaha 

Bakat P2 Likert 
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Tabel 4 (lanjutan) 

Variabel Operasional Indikator Item Skala 

Faktor- 

Faktor 

Pendorong 

Mengimplementasikan 

pengalaman berwirausaha yang 

dimiliki 

Pengalaman  P3 Likert 

Sifat optimisme dalam 

berwirausaha  
Magnitude  P4 Likert 

Menunjukkan konsistensi dalam 

mengelola sebuah usaha 
Strength  P5 Likert 

Mampu menyikapi kondisi 

sesuai dengan situasi yang 

terjadi 

Generality P6 Likert 

Memiliki tujuan untuk mencapai 

kesejahteraan 

Kesejahteraan 

Hidup 
P7 Likert 

Sadar akan adanya kesempatan 

dan usaha untuk berwirausaha 

sehingga mampu menjadi sukses 

Penyadaran 

Diri 
P8 Likert 

Adanya dorongan keluarga 

untuk berwirausaha 

Pengaruh 

Keluarga 
P9 Likert 

Tetangga memberi dorongan 

berwirausaha 

Pengaruh 

Lingkungan 

Sekitar 

P10 Likert 

Memutuskan berwirausaha 

karena dorongan orang tua 

Pengaruh 

Orang Tua 
P11 Likert 

Yakin dengan kemampuan diri 

untuk menjadi wirausaha 

Keyakinan 

yang Tinggi 
P12 Likert 

Keinginan untuk selalu mencari 

peluang-peluang usaha yang ada 
Peluang P13 Likert 

Kemampuan menghadapi risiko-

risiko wirausaha secara realistis 

Toleransi 

akan Risiko 
P14 Likert 

Sumber : Data Diolah Penulis (2020) 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 

2014).  
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Guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab 

tujuan penelitian atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan, maka 

penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu : 

a. Data Primer  

 Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti 

dari responden penelitian melalui kuesioner. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

Kuesioner ini disebarkan secara langsung maupun melalui online seperti 

aplikasi Whatsapp pada 85 wanita yang berwirausaha pada warung makan 

di Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini ialah skala likert dengan metode 

scoring yang terdiri dari angka 1-5. Dalam skala likert setiap jawaban diberi 

bobot seperti tabel 5 dibawah ini: 

Tabel 5. Skala Likert 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

Sumber : Sugiono (2014) 

b. Data Sekunder  

Sumber data penelitian sekunder diperoleh dari berbagai bahan pustaka baik 

berupa buku-buku, jurnal, data-data elektronik yang diambil dari internet 

dan dokumen-dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkaitan 

dengan wirausaha wanita di Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara. 

 

 



40 
 

3.7 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian  kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari 

seluruh responden terkumpul. Kegiatan analisis data adalah mengelompokkan data 

berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel 

dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan 

perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk 

hipotesis yang telah disajikan. Perhitungan variabel dapat dilakukan dengan uji 

instrumen penelitian. 

3.7.1 Uji Instrumen  

Pengujian hipotesa tidak akan mengenai sasaran apabila data dipaksa untuk 

menguji hipotesa adalah data yang tidak reliabel dan tidak menggambarkan secara 

tepat konsep yang diukur (Sujarweni, 2015). Dalam penelitian ini, data analisis 

diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner pada 85 responden, kemudian hasilnya 

diukur menggunakan dua jenis pengujian yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji 

keabsahan dan keandalan kuesioner ini dilakukan menggunakan program SPSS 

26.0. 

3.7.1.1 Uji Validitas 

Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul 

dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti instrumen yang 

valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu 

valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Sugiyono, 2017). Suatu instrumen yang valid mempunyai 

validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas 

rendah (Arikunto, 2010). 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrumen 

(kuesioner) yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperoleh dengan cara 

mengkorelasi setiap skor variabel jawaban responden dengan total skor masing-

masing variabel. Rumus korelasi yang dapat digunakan adalah yang dikemukakan 

oleh Pearson yang dikenal dengan rumus korelasi product moment sebagai berikut: 
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𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛 ∑ 𝑥𝑦−(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√(𝑛 ∑ 𝑥2− (∑ 𝑥)2) ( 𝑛 ∑ 𝑦2− (∑ 𝑦)2)

...................................(2) 

Keterangan: 

rxy = korelasi antara dua variabel 

X = item pertanyaan 

Y = variabel yang diperoleh dari jumlah skor seluruh item pertanyaan yang  

   diperoleh pada respon tiap-tiap responden  

N = ukuran sampel 

Pengujian validitas responden menggunakan taraf signifikansi yaitu sebagai 

berikut: 

a. Setiap item pertanyaan-pertanyaan responden penelitian dikatakan valid jika 

rhitung > rtabel. 

b. Item pertanyaan responden penelitian dikatakan tidak valid jika rhitung < rtabel. 

Apabila masih terdapat variabel yang tidak valid maka dilakukan pengujian ulang 

tanpa keikutsertaan variabel yang tidak valid. 

3.7.1.2 Uji Reliabilitas 

Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang 

reliabel. Menurut Subali (2012), realibilitas atau keandalan berkait dengan 

konsistensi. Teknik pengujian reliabilitas yang digunakan adalah Crocnbach Alpha, 

yaitu koefisien yang menggambarkan seberapa baik item-item dalam suatu set 

berkorelasi secara positif satu sama lain. Menurut Sugiyono (2012), suatu 

instrumen dinyatakan reliabel apabila koefisien realibilitas minimal 0,60. Oleh 

karena itu kuesioner dinyatakan reliabel dengan rumus sebagai berikut : 

𝑟 = [
𝑘

(𝑘−1)
] [1 −

∑𝑎𝑏 2

𝑎𝑡2
] ................................ (3) 

Keterangan : 

r = Koefisien reliability instrument 

K = Banyaknya butir pernyataan 
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∑ab2 = Total varias butir 

at2 = Total varians 

3.7.2 Method Of Succesive Interval (MSI) 

Untuk memenuhi sebagain syarat analisis parametik, data yang diperoleh peneliti 

dari hasil angket yang berbentuk data ordinal harus ditransformasi menjadi data 

interval melalui Method Of Succesive Interval (MSI). Langkah-langkag untuk 

mentransformasikan data ordinal menjadi data interval dengan MSI menurut 

Riduwan dan Kuncoro (2012) adalah sebagai berikut: 

1. Perhatikan setiap butir jawaban responden dari angket yang telah 

disebarkan. 

2. Pada setiap butir ditentukan berapa orang yang mendapat skor 1, 2, 3, 4, dan 

5 yang disebut sebagai frekuensi. 

3. Menentukan proporsi kumulatif dengan menjumlahkan nilai proporsi secara 

berurutan perkolom skor. 

4. Dengan menggunakan Tabel Distribusi Normal, hitung nilai Z untuk setiap 

proporsi kumulatif yang diperoleh. 

5. Menentukan tinggi densitas untuk setiap nilai Z yang diperoleh. 

6. Menentukan nilai skala dengan rumus: 

SV = 
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑎𝑡 𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡−𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑎𝑡 𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡

𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡−𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡
 ...................(4) 

7. Menentukan nilai transformasi dengan rumus: 

Y = NS + [1 + |NSmin|]........................................(5) 

Pada penelitian ini, untuk mengubah data ordinal menjadi data interval digunakan 

aplikasi Microsoft Excel 2007 dan aplikasi tambahan succ97.xla. 

3.7.3 Analisis Faktor 

Analisis faktor digunakan untuk menganalisis struktur dan korelasi diantara 

variabel dan pengelompokkan variabel yang memiliki kemiripan untuk 

mempresentasikan dimensi-dimensi dalam data (Hair dkk., 2013). Hair dkk (2003) 

menjelaskan bahwa analisis ini memiliki dua tujuan, tujuan pertama yaitu 
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summarization yaitu mendefinisikan kelompok kecil variabel yang dapat 

menjelaskan atau mewakili seluruh variabel asli dan mengidentifikasi hubungan 

antar variabel. Tujuan kedua yaitu data reduction¸ proses pembuatan kelompok 

variabel baru yang dinamakan faktor berdasarkan uji korelasi yang dilakukan untuk 

menggantikan variabel sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Langkah-Langkah dalam Analisis Faktor 

Sumber : Sirait, 2018 

3.7.3.1 Asumsi Analisis Faktor 

Analisis faktor menghendaki bahwa matrik data harus memiliki korelasi yang 

cukup agar dapat dilakukan analisis faktor. Korelasi antar variabel dapat dianalisis 

dengan menghitung partial correlation antar variabel yaitu korelasi antar variabel 

dengan asumsu variabel lainnya yang dianggap konstan. SPSS memberikan nilai 

partial correlation lewat anti image correlation matrix atau disebut Measure of 

Sampling Adequancy (MSA). Nilai MSA bervariasi dari 0 sampai 1, jika MSA 

<0,50 maka analisis faktor tidak dapat dilakukan. 

3.7.3.2 Exploratory Factor Analysis (EFA) 

Terdapat dua pendekatan utama pada analisis faktor yakni Exploratory Factor 

Analysis (EFA) dan Confirmatory Factor Analysis (CFA). Menurut Nahriyah 

(2015), EFA adalah suatu metode dengan menyediakan informasi tentang berapa 

Merumuskan Masalah 

Merumuskan Masalah 

Bentuk Matriks Korelasi 

Tentukan Metode Analisis Faktor 

Lakukan Rotasi 

Interpretasikan Faktor 
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banyak jumlah faktor yang dibutuhkan dalam mewakili data, sedangkan CFA 

adalah metode yang digunakan untuk menguji seberapa baik variabel yang diukur 

dapat mewakili construct atau faktor yang terbentuk sebelumnya.  

Analisis faktor dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

pertama dan kedua yaitu mengetahui faktor-faktor yang mendorong wanita 

berwirausaha dan dari faktor-faktor tersebut akan diperoleh faktor yang paling 

dominan mendorong wanita berwirausaha. Oleh karena itu, penelitian ini 

menggunakan teknik analisis faktor ekplorasi atau Exploratory Factor Analysis 

(EFA). 

Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis faktor adalah sebagai berikut 

(Sirait, 2018) : 

1. Analisis Komunaliti 

Analisis Communalities pada dasarnya adalah jumlah varians dari suatu 

variabel mula-mula yang bisa dijelaskan oleh faktor yang ada. Semakin 

besar nilai communalities sebuah variabel, berarti semakin erat atau kuat 

hubungan dengan faktor yang terbentuk. 

2. Uji Korelasi dan Kelayakan Variabel 

Matriks korelasi merupakan matriks yang memuat koefisien korelasi dari 

semua pasangan variabel dalam penelitian ini. Matriks ini digunakan untuk 

mendapatkan nilai kedekatan hubungan antar variabel penelitian. Nilai 

kedekatan ini dapat digunakan untuk melakukan beberapa pengujian untuk 

melihat kesesuaian dengan nilai korelasi yang diperoleh dari analisis faktor 

dengan cata sebagai berikut : 

a. Menentukan besaran Kaiser Meyers Oklin (KMO) dan Barlett Test of 

Sphericity yang digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi 

yang signifikan antarvariabel dan mengukur kecukupan sampel 

dengan cara membandingkan besarnya koefisien korelasi yang 

diamati dengan koefisien korelasi parsialnya. 



45 
 

Kriteria kesesuaian dalam pemakaian analisis faktor adalah : 

1) Jika nilai KMO ≥ 0,9 berarti data sangat baik. 

2) Jika nilai KMO ≥ 0,8 berarti data baik. 

3) Jika nilai KMO ≥ 0,7 berarti data lebih dari cukup. 

4) Jika nilai KMO ≥ 0,6 berarti data cukup. 

5) Jika nilai KMO ≥ 0,5 berarti tidak dapat diterima. 

Hipotesis untuk signifikansi adalah : 

Ho = Tidak memiliki korelasi 

H1      = Memiliki korelasi dan sampel memadai untuk dianalisis lebih 

lanjut. 

Kriteria Sig > α = (0,05) maka Ho ditolak. 

b. Uji Measure of Sampling Adequancy (MSA) 

Uji MSA adalah uji yang digunakan untuk mengukur homogenitas 

variabel dan melakukan penyaringan antarvariabel sehingga hanya 

variabel yang memnuhi syarat yang dapat diproses lebih lanjut. 

Dimana nilai MSA sebesar 0,5-1,0 dengan kriteria sebagai berikut : 

1) MSA = 1 variabel tersebar dapat diprediksi tanpa kesalahan 

oleh variabel lain. 

2) MSA = 0,5 variabel dapat diprediksi dan bisa dianalisis lebih 

lanjut. 

3) MSA < 0,5 variabel tidak dapat diprediksi dan tidak 

dianalisis lebih lanjut serta dikeluarkan dari variabel lainnya. 

Pada nilai MSA berkisar 0 sampai 1, dengan interpretasi jika MSA = 

1, maka variabel tersebut diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel 

yang lainnya. jika MSA lebih besar dari 0,5 maka variabel tersebut 

masih dapat diprediksi dan bisa dianalisis lebih lanjut, sedangkan 

MSA lebih kecil dari 0,5 tidak dapat dianalisis lebih lanjut atau harus 

dikeluarkan dari konstruk. 
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3. Ekstraksi Faktor 

Ekstraksi dilakukan terhadap sekumpulan variabel yang memiliki KMO > 

0,5 sehingga terbentuk satu atau lebih faktor. Setelah pereduksian variabel 

yang tidak mempunyai hubungan kuat pada tahap sebelumnya, maka 

analisis faktor selanjutnya menghasilkan total variance explained. Total 

variance explained menunjukkan total variansi yang diterangkan oleh setiap 

faktor untuk mengethui sejauh mana suatu faktor yang dapat menjelaskan 

informasi yang ada pada keseluruhan faktor. Banyaknya faktor yang 

terekstrak ditentukan oleh nilai eigenvalue > 1,0. Nilai eigenvalue adalah 

sebuah nilai yang merepretasikan keseluruhan varian yang dijelaskan oleh 

masing-masing faktor. 

4. Matriks Rotasi Faktor 

Matriks rotasi faktor ditransformasikan ke dalam matrik yang lebih 

sederhana, sehingga lebih mudah diinterpretasikan. Metode yang digunakan 

untuk rotasi adalah varimax procedur, yang meminimalkan banyaknya 

variabel dengan loading tinggi pada faktor, sehingga meningkatkan 

kemampuan menginterpretasikan faktor-faktor yang ada. Faktor loading 

adalah angka yang menunjukkan besarnya korelasi antara suatu variabel 

dengan faktor pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya yang terbentuk. 

Proses penentuan variabel mana akan masuk ke faktor mana, dilakukan 

dengan melakukan perbandingan besar korelasi pada setiap baris di dalam 

setiap tabel. 

5. Interpretasi Faktor 

Interpretasi adalah proses memberi arti dan signifikansi terhadap analisis 

yang dilakukan, menjelaskan pola-pola deskriptif, menjelaskan pola-pola 

deskripstif, mencari hubungan dan keterikatan antar deskripsi-deskripsi data 

yang ada. Jika tujuannya mereduksi data, beri nama faktor hasil reduksi dan 

hitung faktor skornya. Dilihat dari nilai factor loading yang diperolah dari 
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setiap variabel dengan membandingkan nilai factor loading dari variabel 

didalam faktor yang terbentuk. 

Penentuan signifikansi factor loading disajikan oleh SOLO power analysis, 

BMDP statitical software dengan menggunakan level signifikansi (α) 0,05 

ditetapkan aturan untuk mengidentifikasi factor loading yang signifikan 

berdasarkan ukuran sampelnya (Philips dalam Wiratmanto, 2014). Secara 

lebih rinci aturan ini disajikan dalam tabel 6 dibawah ini. 

Tabel 6. Pedoman Untuk Mengidentifikasi Nilai Factor Loading  

Berdasarkan Ukuran Sampel 

Nilai Factor Loading Ukuran Sampel 

0,3 350 

0,35 250 

0,4 200 

0,45 150 

0,5 120 

0,55 100 

0,6 85 

0,65 70 

0,7 60 

0,75 50 

 Sumber : Philips dalam Wiratmanto (2014) 

Setelah terbentuk faktor yang masing-masing beranggotakan variabel-

variabel yang diteliti, maka dilakukan penamaan faktor berdasarkan 

karakteristik yang sesuai dengan anggotanya Pada variabel yang terbentuk 

maka diberikan nama faktor yang baru. Jika variabel yang masuk pada 

masing-masing faktor tidak sama dengan penelitian terdahulu, perlu 

memberikan nama baru yang representative bagi variabel-variabel yang 

masuk dalam masing-masing faktor. 



 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil pengolahan data dan penelitian dengan 85 responden dan 14 variabel 

pernyataan penelitian mengambil kesimpulan: 

1. Hasil analisis faktor pada penelitian ini didapatkan lima faktor pendorong 

wanita berwirausaha. Kelima faktor tersebut yaitu, faktor keyakinan diri 

(self effciacy), faktor toleransi risiko (risk tolerance), faktor emosional 

(emotional), faktor kebutuhan prestasi (achievement needs), dan faktor 

pengalaman (experience). 

2. Faktor-faktor dominan yang mendorong wanita berwirausaha memiliki 

nilai kumulatif sebesar 59,808%,, sedangkan 40,192%  merupakan faktor 

lain diluar faktor dominan pendorong wanita berwirausaha di Kecamatan 

Kotabumi, Lampung Utara. Faktor-faktor dominan yang mendorong 

wanita berwirausaha, yaitu: 

a Faktor keyakinan diri sebagai faktor pertama yang dominan 

mendorong wanita berwirausaha pada warung makan di Kecamatan 

Kotabumi, Lampung Utara dengan nilai eigenvalue 3,317 dan 

kumulatif sebesar 23,691%. 

b Faktor toleransi sebagai faktor kedua yang dominan mendorong 

wanita berwirausaha pada warung makan di Kecamatan Kotabumi, 

Lampung Utara dengan nilai eigenvalue 1,526 dan kumulatif sebesar 

10,901%. 

c Faktor emosional sebagai faktor pertama yang dominan mendorong 

wanita berwirausaha pada warung makan di Kecamatan Kotabumi, 

Lampung Utara dengan nilai eigenvalue 1,334 dan kumulatif sebesar 

9,530%. 

d Faktor kebutuhan prestasi sebagai faktor pertama yang dominan 

mendorong wanita berwirausaha pada warung makan di Kecamatan 
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Kotabumi, Lampung Utara dengan nilai eigenvalue 1,160 dan 

kumulatif sebesar 8,283% 

e Faktor pengalaman sebagai faktor pertama yang dominan mendorong 

wanita berwirausaha pada warung makan di Kecamatan Kotabumi, 

Lampung Utara dengan nilai eigenvalue 1,036 dan kumulatif sebesar 

7,403%. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka saran yang dapat diberikan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan lokasi 

penelitian lebih luas, tidak hanya wanita di Kecamatan Kotabumi saja 

akan tetapi wanita wirausaha di kecamatan lain di Kabupaten Lampung 

Utara. Selain itu, penelitian ini sebaiknya dikembangkan menggunakan 

metode konfirmatori sehingga dapat mengetahui korelasi variabel yang 

terbentuk. 

2. Bagi wanita yang berada di Kecataman Kotabumi dan sekitarnya adalah 

dapat meningkatkan keinginan untuk berwirausaha terutama dalam hal 

konsistensi dalam berwirausaha, mampu melihat peluang, perasaan tertarik 

untuk berwirausaha, kesadaran untuk berhasil dan pengalaman 

berwirausaha. Karena pada dasarnya segala sesuatu dapat terjadi apabila 

seseorang memiliki tekat yang kuat untuk mewujudkannya. Juga, selalu 

berinovasi agar usaha warung makan dapat berkembang dan sukses.  

3. Bagi lingkungan Lampung Utara khususnya Kecamatan Kotabumi untuk 

lebih memberikan dukungan dan dorongan kepada wanita yang ingin 

membuka usaha warung makan di Kecamatan Kotabumi 
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