
 

 

ABSTRAK 

 

RENI APRIANI. 1158030179: Perspektif Pilihan Rasional Wanita dalam 

Kewirausahaan Membership (Studi Deskriptif Di Tupperware PT. Fajar Puncak 

Pratama Bandung). 

 Kewirausahaan adalah memulai dan mengelola bisnis dengan inisiatif dan 

resiko besar untuk memperoleh keuntungan. Kewirausahaan meliputi tiga faktor: pola 

piker, proses dan tindakan. Dalam konteks Indonesia, peran aktif wanita disektor 

domestik dan publik mempunyai nilai produktifitasnya dalam ekonomi masyarakat, 

partisipasinya tidak mengubah peran ideal mereka. Paradigma lama yang 

mengungkapkan bahwa dunia bisnis selalu di dominasi oleh laki-laki terus memudar. 

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan bisnis baru yang dimiliki dan dijalankan 

oleh wanita meningkat signifikan di negara maju diikuti negara berkembang. Di zaman 

modern ini banyak wanita yang berkiprah dalam dunia kerja seperti menjadi 

wirausahawati. 

 Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui latar belakang wanita 

memilih kewirausahaan membership Tupperware. 2) Untuk mengetahui dampak 

kewirausahaan membership Tupperware terhadap peran wanita. 3) Untuk mengetahui 

faktor pendorong dan penghambat wanita dalam kewirausahaan membership 

Tupperware. 

 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pilihan Rasional James 

S. Coleman landasannya bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan, 

tujuan juga tindakan ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi). Ada dua unsur 

utama yaitu aktor dan sumber daya yang dapat dikontrol oleh aktor.  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Data dihasilkan dari pengumpulan data primer dengan 

membership wanita. Data sekunder dari buku-buku yang relevan dengan tema 

penelitian. Dikumpulkan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Analisis data model miles dan hubermas yang terdiri dari reduction data, display data 

dan conclusion drawing/verification. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama: Latar belakang wanita memilih 

kewirausahaan Tupperware yaitu: konsumen produk, brand (merek), garansi produk 

dan reward. Kedua, dampaknya terhadap peran wanita yaitu: material (penghasilan dan 

trip Tupperware) nonmaterial (kemandirian, kepercayaan diri, wawasan dan relasi 

sosial). Ketiga, faktor pendorong yaitu: passion, Usia dan pendidikan, latar belakang 

keluarga, prestasi dan produktivitas. Sedangkan faktor penghambatnya, yaitu: modal 

dan lingkungan (eksternal), faktor kewanitaan dan interpersonal (internal).  
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