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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kiprah wanita di masa Rasulullah Saw dan para sahabat tidak hanya aktif secara 

sosial namun juga didukung untuk terlibat dalam hampir semua aspek kehidupan dan 

menempati posisi yang sangat tinggi baik bidang domestik maupun publik. Dalam 

konteks Indonesia, produktivitas wanita dikatakan unggul atau sama dengan laki-laki. 

Dalam sektor publik, walaupun dalam segi output sering dikatakan masih rendah 

namun hasil input-nya bisa lebih tinggi dari laki-laki karena keuletan, kesabaran, dan 

sifat-sifat lain yang dimilikinya. Dari sini jelas bahwa asumsi yang menyatakan peran 

aktif wanita disektor domestik dan publik termasuk mepunyai nilai produktifitasnya 

dalam ekonomi masyarakat (Munir, 2010: 108-115). 

Profesi pebisnis, beberapa tahun belakangan ini menjadi profesi dambaan banyak 

kalangan masyarakat. Belasan abad yang lalu Rasulullah Saw sudah menasihati bahwa 

entrepreneur pantas dijadikan sebagai pilihan profesi bagi seorang muslim. Masih 

sama dengan zaman Nabi saw., bidang perniagaan masih menjadi primadona banyak 

orang menggeluti dunia ini, mulai dari pedagang sayur, buah, ikan, pedagang yang 

berjualan di pasar, mall hingga online semua orang pedagang (Robiah, 2017: 1-5).     

Rakyat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, tidak banyak mengetahui 

akan ajaran Islam tentang pekerjaan di bidang bisnis, pernah Rasulullah Saw ditanya 

oleh sahabat, Pekerjaan apakah yang baik ya Rasulullah? Rasulullah Saw menjawab, 
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Seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan jual beli yang bersih (HR. Al-Bazzar 

dalam Alma, 2007:1). 

Kalau kita meneropong tata budaya Indonesia, terutama suku jawa akan tampak 

jelas bahwa nilai-nilai utama kehidupan ditunjukan untuk hal sakral berhubungan 

dengan kekuasaan dan mengartikan nilai-nilai profan termasuk kegiatan dunia usaha 

dan perdagangan. Secara alamiah, pertambahan penduduk, kemajuan komunikasi dan 

teknologi menuntut kita untuk aktif berusaha agar sejajar dengan penduduk negara lain. 

Kita tidak dapat mengisolasi diri lagi. Suka atau tidak suka Indonesia telah berbaur 

dengan kehidupan dunia internasional. Kalau tidak aktif berusaha, negara kita akan 

menjadi negara kelas dua, dan menjadi jajahan negara lain dalam arti ekonomis. 

Haryo Suryosumarto, pendiri PT. Head Hunter Indonesia, menuturkan pentingnya 

memilih jenis bisnis yang cocok bagi orang yang ingin memulai wirausaha. Ia 

menyarankan melakukan self assessment, melihat potensi diri secara keseluruhan 

sebelum memutuskan bisnis tertentu. Self assessment adalah cara untuk melihat potensi 

karakter, kecendrungan bidang karir seseorang (Mastuti, 2011:68). 

Faktor penghambat atau pendorong, pertumbuhan wirausaha di bagi tiga kategori 

besar, yaitu: 1) Ukuran nilai sosiokultural yang berlaku di masyarakat. ukuran baik dan 

buruk di masyarakat. 2) kehidupan ekonomi seperti kebijakan pemerintah, praktik 

bisnis, struktur pasar dan 3) keadaan dunia pendidikan (Suryana dan Kartib Bayu, 

2010: 20-22). Mengapa harus berwirausaha? Empat alasan mendasar yang patut 

dijadikan bahan renungan, yaitu: 1) Karena tidak bisa cukup mengadalkan penghasilan 

sebagai karyawan/ pegawai. 2) Karena kebutuhan akan kebebasan dalam aktualisasi 
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diri sebagai manusia. 3) Jiwa sosial yang tinggi pada kerja kreatif untuk membangun 

dan mewujudkan “dinasti” bisnis dengan banyak mitra kerja. 4) Karena kepepet. 

Banyak orang sukses bukan hanya modal kuat atau warisan, melainkan karena terdesak 

kesulitan. (Aryani, 2011: 19-27). 

Buku berjudul Why They Don’t Want U to Get Rich (Rahasia Menjadi Kaya yang 

Disembunyikan Para Jutawan, penerbit Hikmah Bandung) karya Brian Sher seorang 

pelatih bisnis dan pemasaran dari Australia (Aryani, 2011:83). Terdapat tulisan seperti 

ini: 

Di negara-negara maju, semua orang mendapatkan Pendidikan dasar untuk 

membaca, menulis, dan mengerjakan soal-soal matematika. Kemudian 

dilempar ke dunia nyata, apakah untuk bekerja disebuah pekerjaan bergaji, 

bergabung dengan barisan panjang pengangguran, atau memulai bisnis. Pada 

dasarnya kita dilepas ke dunia nyata tanpa keahlian apapun untuk bekerja, 

bahkan tanpa ide untuk mengembangkan bisnis bagi diri sendiri. Artinya sistem 

Pendidikan formal telah membuat kita menjadi seperti ini. Sistem Pendidikan 

tidak memberi kita keahlian untuk hidup. Bersekolah berarti mengikuti aturan 

aturan tradisional, memberi masyarakat apa yang mereka harapkan, dan 

melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh semua orang. Saya tidak 

menyebut sekolah sebagai resep sebuah kesuksesan. 

 

Semakin maju suatu negara semakin banyak orang yang terdidik, dan banyak 

pula orang yang menganggur, maka semakin dirasakan pentingnya dunia wirausaha. 

Pembangunan akan lebih berhasil jika ditunjang oleh wirausahawan yang dapat 

membuka lapangan kerja karena kemampuan pemerintah sangat terbatas. Pemerintah 

tidak akan mampu menggarap semua aspek pembangunan karena sangat banyak 

membutuhkan anggaran belanja, personalia, dan pengawasan. Wirausaha merupakan 

profesi pembangunan, baik dalam jumlah maupun dalam mutu wirausaha itu sendiri.   
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Dalam konteks inferioritas wanita, ruang domestik merupakan wilayah pertama, 

kecendrungan yang berlaku dimasyarakat wanita diidentikan dnegan fungsi sosialnya 

sebegai pekerja rumah tangga. Artinya, wanita bertanggung jawab terhadap hal-hal 

yang menyangkut urusan rumah, seperti mangasuh anak, membersihkan rumah, 

mencuci, menanak nasi dan sebagainya. Ruang publik disisi lain, merupakan wilayah 

yang didominasi oleh laki-laki seperti mencari sumber daya ekonomi (Sugihastuti, 

2007:84). Adanya hambatan kultural yang berasal dari konstruksi nilai-nilai sosial yang 

berlaku dalam masyarakat. Salah satunya yang sering dijumpai adalah adanya 

anggapan bahwa tempat wanita ialah di rumah tangga, yakni kasur, sumur dan dapur. 

Anggapan yang menyatakan bahwa wanita tidak perlu dilibatkan dalam kegiatan di 

sektor publik harus diubah karena merugikan, menghambat, dan tak sesuai dengan 

semangat memanusiakan manusia (Nugroho, 2008:162-163). 

Dalam perspektif sosiologis, dengan bekerja wanita dapat menjalin ikatan dalam 

pola interelasi kemanusiaan. Interelasi yang merupakan salah satu fungsi sosial dan 

status sosial tersebut merupakan unsur penting bagi kesejahteraan lahir dan bathin 

manusia. Penelitian tentang peranan wanita di Indonesia, hampir selalu dikaitkan 

dengan reproduksi. Berbagai studi peningkatan status perempuan, misalnya dengan 

meningkatkan pertisipasi angkatan kerja, selalu dikaitkan dengan tugas utamanya. 

Bukan sebagai pengakuan bahwa wanita juga berhak dan mampu untuk bekerja diluar 

rumah. Partisipasi ekonomi wanita ternyata tidak mengubah peran ideal mereka. 

Pekerjaan wanita di luar rumah, apapun kedudukan dan sumbangannya secara ekonomi 

tidak menggeser tugas utama mengatur rumah tangga.  
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Tidak ada alasan bagi kaum wanita baik itu berstatus ibu rumah tanggga, single 

mother dan bahkan gadis untuk tidak memulai berwirausaha. Hidup dalam sirkuit 

modernisasi seperti saat ini bergulir dengan cepat. Diantara kita, sekalipun hanya 

berpendidikan pas-pasan, kaum hawa memiliki potensi. Wanita berbeda dengan laki-

laki. Sekalipun tidak setuju dengan hal-hal yang bias gender, hal ini tetap relevan untuk 

di bahas. Wanita bisa dibedakan dengan laki-laki dalam beberapa hal, misalnya: 

kecendrungan emosi, selera, kebutuhan hidup dan beberapa hal lainnya. 

Ketidakbebasan memilih profesi, kurang luasnya bergerak karena urusan domestic dan 

juga kurangnya menguasai modal. Pernyataan di atas adalah tradisi.   

Dalam berita online yang termuat di harian Pikiran Rakyat terbit 18 Agustus 2017, 

terdapat pernyataan seperti berikut ini: 

Paradigma lama yang mengungkapkan bahwa dunia bisnis selalu di dominasi 

oleh laki-laki terus memudar. Dalam beberapa tahun terakhir, pembentukan dan 

perkembangan bisnis baru yang dimiliki dan dijalankan oleh wanita meningkat 

signifikan di negara maju diikuti negara berkembang.  Terdapat perbedaan antara 

wirausaha yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita. Pada peran wanita 

wirausaha justru lebih kompleks, wanita menggunakan otonomi kewirausahaan 

untuk mengintegrasikan tujuan keluarga, kepentingan pribadi dengan tujuan 

bisnis sekaligus. Walaupun stereotype berkembang di masyarakat adalah budaya 

wanita Indonesia yang bergantung pada keluarga, namun dalam hal bisnis 

mereka mempunyai otonomi sendiri. Alasannya, dikarenakan mendapatkan 

penghasilan, mengembangkan passion, kreativitas dan ruang untuk 

bersosialisasi. 

 

Di zaman modern ini banyak wanita yang berkiprah dalam dunia kerja. Disekolah, 

perguruan tinggi, kantor, rumah sakit dan lainnya. Mengurus rumah dan belajar 

mengelola rumah bagi yang belum menikah. Mengurus rumah, suami serta anak-anak 

jika sudah berkeluarga. Profesi menjadi wirausahawati, ada Khadijah seorang pebisnis 
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internasional yang sukses. Maka menjadi pebisnis di hari ini bukanlah sebuah 

kesalahan. Wanita memiliki potensi kreatif dan ketelitian ditangan lembutnya untuk 

dimanfaatkan sebaik mungkin, wanita berhak menggapai cita-citanya selama kebaikan 

dan tidak melanggar fitrah sebagai wanita (Hanifah, 2017:97-98). 

Tupperware di Indonesia dimulai dari seorang wanita pemilik salon kecantikan 

bernama Nafisah Emir dengan mendirikan PT Alif Rose Distributor Tupperware 

pertama tanggal 11 Juli 1991, dan secara resmi dipasarkan di Indonesia. Dari 1 

Distributor PT Alif Rose kini sudah ada 74 Distributor dan 20 AGM resmi yang 

tersebar di berbagai kota besar di seluruh Indonesia. Program Chain Of Confidence 

memberi inspirasi, kepercayaan diri, dan kesempatan pada wanita Indonesia agar hidup 

mereka berubah menjadi lebih baik. She Can Award yang diadakan oleh Tupperware 

bertujuan mengakomodasi para wanita Indonesia untuk saling berbagi apresiasi dan 

inspirasi dengan Enlighten (mencerahkan), Educate (mendidik) dan Empower 

(memberdayakan) (Tupperware Buku Sukses). 

Distributor Tupperware PT. Fajar Puncak Pratama di Indonesia sudah 23 tahun 

berdiri tahun 1995. Pernah menang sebanyak 17 kali dan No 1 di Indonesia dalam 

penjualan terbanyak. Kemudian tahun 2015 menjadi distributor No. 2 di Dunia dalam 

penjualan, jenjang karir dan mencetak wirausaha wanita yang mandiri. Yeal-yeal atau 

slogan yang terkenal ialah “We Come Grow Up and We Will be love this team”. Setiap 

wanita memiliki kemampuan dan bisa mengubah dunianya dengan baik (PT. Fajar 

Puncak Pratama, 2018). 
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Dewasa ini kehadiran kaum wanita dalam dunia bisnis seakan membawa suasana 

baru dalam mewujudkan mimpi dan cita-citanya. Berwirausaha Tupperware 

memudahkan wanita dalam menjalani hidup sehari-hari dan berkembang dengan 

banyak bersosialisasi dengan konsumen dan rekan-rekan saat berwirausaha dan 

mandiri secara finansial. Jadi, jelaslah bahwa berwirausaha membership membuat 

banyak wanita terjun dalam bisnis Tupperware untuk membuktikan produktifitasnya 

dan mendapatkan kesetaraan dengan pria dalam bidang kehidupan. Dari hadirnya kaum 

wanita di dunia kewirausahaan Tupperware. Membuat saya tertarik ingin mengetahui 

perspektif pilihan rasional wanita dalam kewirausahaan membership, dampak yang 

ditimbulkannya dan faktor pendukung serta penghambat bagi wanita tersebut. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin melakukan penelitian lebih jauh 

tentang kewirausahaan membership pada wanita, yakni bisnis brand Tupperware yang 

menjadi trend saat ini disebagian masyarakat kota Bandung dan sekitarnya.  Yang 

penulis tuangkan dengan judul: Perspektif Pilihan Rasional Wanita dalam 

Kewirausahaan Membership (Studi Deskriptif di Tupperware PT. Fajar Puncak 

Pratama Bandung).  
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, adapun masalah yang 

teridentifikasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Visi Tupperware memberikan peluang perubahan hidup terbaik bagi wanita 

Indonesia dan keluarganya. Misi Tupperware pemberdayaan wanita dengan 

pelatihan dan pengalaman yang mengubah hidup para wanita tersebut. Slogan 

Tupperware “Build People, People Will Build the Business”. 

2. Para member diberi kesempatan untuk mengembangkan diri melalui 

serangkaian pelatihan dan bimbingan yang bermanfaat sebagai bekal untuk 

menjadi tenaga penjual yang Tangguh. Meskipun terdiri dari berbagai latar 

belakang ekonomi dan Pendidikan, namun ada satu persamaan yakni bisa 

menyisihkan waktu untuk keluarga, sekaligus memiliki karir dan penghasilan 

yang baik. 

3. Kewirausahaan wanita di bisnis Tupperware memberikan inspirasi, 

kepercayaan diri dan kesempatan pada wanita Indonesia untuk merubah hidup 

dan menjadi agen perubahan yang dapat menularkan semangat kepada 

komunitasnya. 
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1.3. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan identifikasi masalah di atas, diketahui masalah yang akan dibahas 

adalah perspektif pilihan rasional wanita dalam kewirausahaan membership. Peneliti 

membatasi masalah penelitian pada kewirausahaan Tupperware yang secara konkret 

dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apa yang melatarbelakangi wanita memilih jenis kewirausahaan membership  

di Tupperware? 

2. Bagaimana dampak dari jenis kewirausahaan membership terhadap peran 

wanita di Tupperware? 

3. Apa saja faktor pendorong dan penghambat wanita dalam kewirausahaan 

membership di Tupperware? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

       Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui Pilihan Rasional Wanita atau 

faktor pendorong Kewirausahaan pada wanita dalam bisnis Tupperware di PT. Fajar 

Puncak Pratama Bandung. Adapun tujuan khusus dapat disusun sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Apa yang melatarbelakangi wanita memilih jenis 

kewirausahaan  membership  di Tupperware. 

2. Untuk mengetahui dampak dari jenis kewirausahaan membership terhadap 

peran wanita di Tupperware. 

3. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat wanita dalam 

kewirausahaan membership di Tupperware. 
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1.5. Kegunaan Penelitian 

     Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis maupun 

praktis, dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya:  

1. Kegunaan Akademis (Teoritis) 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

dalam bidang ilmu sosial, khususnya yang berkaitan dengan kajian teori pilihan 

rasional dan gender. Terutama wawasan, informasi serta pengetahuan tentang 

kewirausahaan wanita yang masih banyak orang Indonesia tidak mengetahui 

manfaat dan relevansinya dengan keadaan masyarakat sekarang ini.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi 

penelitian selanjutnya sebagai salah satu syarat dalam menempuh sidang sarjana 

pada jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 

Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 

2. Kegunaan Praktis 

     Secara praktis, penelitian ini berguna bagi pengambil kebijakan seperti 

pemerintah Kota Bandung dalam memberikan pendidikan kewirausahaan dalam 

menanamkan jiwa kewirausahaan sejak dini pada masyarakat sehingga menjadi 

asset local untuk kemajuan bangsa dan membantu pembangunan ekonomi. 

Dengan mengangkat penelitian ini, maka wirausaha wanita bisa menciptakan 

perubahan sosial kearah yang lebih baik dalam meningkatkan taraf hidup dan 

sebagai pendorong ke arah perubahan kondisi peran wanita dalam keluarga. Selain 

itu, wirausaha wanita berperan menjadi sosok inspirasi bagi setiap wanita 
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Indonesia lainnya dalam mengembangkan passion, produktifitas serta ruang untuk 

bersosialisasi di tengah lingkungan modernisasi dan masyarakat industri.  

 

1.6. Kerangka Pemikiran 

 Entrepreneur menurut Casson terdiri dari: Someone; seseorang, bukanlah grup 

atau bahkan organisasi. Who specializes; menjalankan fungsi keahliannya tidak hanya 

untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain, In taking judgemental dicision; 

berani mengambil keputusan berbeda orang lain yang memiliki tujuan dan situasi yang 

sama. About the coordination; melakukan fungsi koordinasi berbagai sumber daya agar 

berdaya guna dari sebelumnya. Of scarce resources; sumber daya tidak terbatas pada 

besar-kecilnya perusahaan atau institusi yang dikelola. Para entrepreneur memandang 

perubahan sebagai norma dan hal yang sehat, senantiasa mencari perubahan dan 

kemudian beraksi dan memanfaatkannya sebagai sebuah peluang (Winardi, 2003: 5-

74). 

 Wanita berdikari, wanita berwirausaha sudah sejak lama menjadi pemikiran dan 

isi hati Ibu Kartini. Ini dibuktikan dengan bukti dari semua tulisan Ibu Kartini yang 

termuat dalam kumpulan suart-surat yang dibukukan dengan judul Door Duisternis Tot 

Licht dipenuhi dengan kata-kata perlunya mengembangkan watak dan Pengembangan 

watak di atas Pendidikan otak, karena dengan pembentukan watak Ibu Kartini yakin 

manusia akan lebih mampu untuk berdiri sendiri, tidak bergantung dari kerabat dan 

dari siapapun (Alma, 2007:39). 
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       Teori pilihan rasional Coleman landasannya bahwa “tindakan perseorangan 

mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu) dan juga tindakan) ditentukan oleh 

nilai atau pilihan (preferensi). Ada dua unsur utama dalam teori Coleman yaitu aktor 

dan sumber daya yang dapat di kontrol oleh aktor. Coleman juga memperhatikan 

hubungan bagaimana cara sistem memaksa orientasi aktor. Ia memusatkan perhatian 

pada aspek hubungan tindakan individual terhadap tindakan individual lain (Ritzer, 

2004: 394-395). 

 Bahasa pilihan rasional dapat bertindak sebagai dasar-dasar untuk deskripsi-

deskripsi. Demikian penggunaan istilah yang berbasis teori berfungsi menunjukan 

kumpulan-kumpulan pilihan rasional yang relevan dengan salah satu penjelasan. Setiap 

wirausaha wanita mempunyai motif atau preferensi-preferensi dalam perilaku dan 

tindakannya. Pilihan rasional memberikan penjelasan dari preferensi para aktor-aktor 

dalam tindakannya beserta sumber daya yang memotivasinya pada profesi 

kewirausahaan atau biasa disebut wanita wirausaha di bisnis direct selling Tupperware.   

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar kerangka konseptual sebagai 

berikut ini:  
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                                                     Gambar 1.6 

Skema Konseptual Penelitian 
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Persfektif Pilihan Rasional Wanita Dalam Kewirausahaan Membership  

(Studi Deskriptif di Tupperware PT. Fajar Puncak Pratama Bandung) 

 


