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ABSTRAKSI 

 

 Usaha kecil dan menengah mulai memperlihatkan peranannya dalam 

pembangunan perekonomian daerah. Demikian pula dengan usaha yang dimiliki dan 

dikelola oleh perempuan. Perempuan tidak hanya berperan sebagai pelengkap  

melainkan ujung tombak dalam perjalanan sebuah bisnis, baik sebagai pendiri atau 

penggagas maupun sebagai pengelola yang terjun langsung dalam jajaran lini utama 

sebuah UKM. 

 Perempuan secara perlahan membuktikan pada masyarakat bahwa juga bisa 

bertindak sebagai pengelola bisnis yang handal, sehingga usaha yang dirintis berjalan 

sukses. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hal-hal yang memotivasi dan 

menghambat perempuan dalam berwirausaha pada UKM. 

 Penelitian ini dilakukan sesuai dengan Push and Pull Theory menurut Turner. 

Teori ini menyatakan bahwa motivasi dapat timbul dari Push factor yakni 

Unemployment, Underemployment, Unsatisfactory work condition and prospects. 

Pull factor yaitu Desire to be one’s own boss, Self-Actualization, Financial benefits, 

Desire to achieve a more comfortable balance between family and work 

responsibilities, sedangkan penghambat pada UKM antara lain General obstacle to 

woman enganging in entrepreneurship, Obstacle specific to starting a new firm, 

Obstacle specific to managing a small firm, Obstacle specific to growing firm. 

Informan yang menjadi objek penelitian berjumlah 3 orang yakni pengusaha 

handycraft, garment, dan kuliner. 
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 Ada perbedaan motivasi yang mendasari pengusaha-pengusaha perempuan 

dalam mendirikan usaha. Tiara Handycraft didorong oleh keadaan unemployment 

atau pengangguran sehingga mendirikan usaha tersebut. Pengusaha garment yang 

merupakan salah seorang penjaga toko di sebuah distro juga bertindak sebagai 

pemilik dan pengelola Couple-Hollic Oro, sebuah produk garment. Ketidakpuasan 

akan kondisi kerja membuat seorang karyawan di salah satu perusahaan di Malang 

mendirikan usaha pancake bakar yang berlokasi di Malang. Penghambat yang paling 

sering muncul adalah kurangnya pengalaman, keterbatasan jaringan dan partner 

usaha, ketersediaan modal, pengalokasian waktu, dan persaingan. 
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