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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Jumlah perusahaan keluarga yang ada di Indonesia tergolong cukup 

banyak (swa.co.id, 2016). Sekitar 160 ribu perusahaan yang terdapat di Indonesia, 

90 persennya bisa dikatakan perusahaan keluarga. Menurut Donnelley (1988) 

dalam bukunya The Family Business, bahwa suatu organisasi dinamakan 

perusahaan keluarga apabila paling sedikit ada keterlibatan dua generasi dalam 

keluarga itu dan mereka mempengaruhi kebijakan perusahaan. Sedangkan 

menurut hasil survey Price Waterhouse Cooper (PwC) mengenai bisnis keluarga 

menunjukkan bahwa 95% perusahaan di Indonesia merupakan perusahaan 

keluarga. PwC mendefinisikan bisnis keluarga sebagai perusahaan yang mayoritas 

hak suaranya berada di tangan pendiri atau orang yang mengakuisisi perusahaan, 

misalnya pasangan, orang tua, anak atau ahli waris. Setidaknya ada satu 

perwakilan keluarga yang terlibat di dalam manajemen atau administrasi 

perusahaan (cnnindonesia.co.id,2016). 

 Perbedaan antara perusahaan yang tergolong sebagai bisnis keluarga dan 

non bisnis keluarga terlihat pada tingkat persatuan dan komitmen antar anggota 

keluarga pada bisnis yang mereka jalankan. Oleh karena itu bisnis keluarga 

dibangun di atas komunitas berisi pemilik, manajer, orang yang bekerja, anggota 

keluarga dan orang yang tidak bekerja di sana. Mencapai titik kepuasan mereka 
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semua bukanlah tugas yang mudah untuk dilakukan. Komitmen dan persatuan 

adalah kunci dari kesuksesan sebuah bisnis keluarga. 

 Di balik keberhasilan sebuah bisnis keluarga terdapat peran penting 

seorang wanita, oleh karena itu diperlukan sebuah penelitian tentang kontribusi 

wanita yang berperan positif dalam kekuatan bisnis keluarga. Seperti yang telah 

diketahui bahwa pada jaman dahulu wanita dipandang sebelah mata dan dianggap 

hanya mampu mengerjakan pekerjaan rumah saja, oleh sebab itu wanita sering 

tidak dilibatkan dalam dunia bisnis terkhusus pertemuan yang menyangkut 

kepemilikan dalam bisnis. Seiring dengan adanya modernisasi dan perkembangan 

zaman, banyak menyebabkan perubahan cara pandang dan pola pikir seorang 

wanita terhadap peranya. Maka tidaklah heran apabila pada masa sekarang banyak 

bermunculan wanita karier atau bahkan wanita mandiri dari segi ekonomi. 

 Bisnis keluarga memiliki banyak keuntungan dari perempuan karena 

banyak faktor psikologi dan sosialisasi yang melekat pada wanita memungkinkan 

mereka untuk memanusiakan lingkungan kerja. Hubungan dalam keluarga yang 

dinamis dan bergeser terus-menerus selama siklus hidup keluarga, dan perempuan 

disosialisasikan untuk melindungi dan memelihara keluarga. Mengingat 

kemampuan perempuan untuk melakukan beberapa peran sekaligus, mereka dapat 

memberikan rekatan lentur yang memegang perubahan keluarga bersama-sama 

(Salganicoff, 1990). 

 Plasa Simpang Lima adalah pusat perbelanjaan besar di kota Semarang 

yang terdapat di jalan Ahmad Yani no 1 Simpang Lima Semarang. Mal ini mulai 

berdiri tahun 1990 dengan luas bangunan 38.935,00 m². Gedung Plasa Simpang 
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Lima menyatu dengan Hotel Horison, serta terhubung langsung dengan Mal 

Ciputra Semarang. Keberadaan Semarang Cellular Trade Center (SCTC) di Lantai 

2 Plasa Simpang Lima 2 Semarang. 

Berdasarkan uraian di atas maka disusun sebuah penelitian berjudul 

“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENDUKUNG KESUKSESAN 

WANITA PENGUSAHA PADA BISNIS GADGET DI PLASA SIMPANG 

LIMA SEMARANG.” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di latar belakang maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian yaitu:  

1. Apakah latar belakang keluarga mendukung kesuksesan wanita 

pengusaha? 

2. Apakah karakteristik wanita mendukung kesuksesan wanita pengusaha? 

3. Apakah modal manusia mendukung kesuksesan wanita pengusaha? 

4. Apakah motivasi mendukung kesuksesan wanita pengusaha? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di perumusan masalah maka penelitian ini dilakukan: 

1. Untuk mengidentifikasi latar belakang keluarga mendukung kesuksesan 

wanita pengusaha. 

2. Untuk mengidentifikasi karakteristik wanita mendukung kesuksesan 

wanita pengusaha. 
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3. Untuk mengidentifikasi modal manusia mendukung kesuksesan wanita 

pengusaha. 

4. Untuk mengidentifikasi motivasi mendukung kesuksesan wanita 

pengusaha. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Berikut adalah manfat penelitian ini. 

1. Kontribusi Akademis 

a. Menambah pengetahuan melalui pengalaman nyata dan meningkatkan 

kemampuan dalam melakukan analisis terhadap suatu permasalahan 

sehingga dapat menjadi bekal dan bermanfaat bagi peneliti untuk  

menghadapi dunia kerja di masa yang akan datang.  

b. Menciptakan wawasan yang baru bagi para pembaca untuk semakin 

memahami faktor-faktor yang mendukung kesuksesan wanita 

pengusaha pada bisnis gadget di Plasa Simpang Lima Semarang. 

2. Kontribusi Praktis 

Membantu bisnis gadget di Plasa Simpang Lima Semarang untuk terus 

mengembangkan usahanya dan mengidentifikasi peran wanita pengusaha.  

 


