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BAB 1V 

HASIL DAN ANALISIS 

 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

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 

Lima menyatu dengan Hotel Horison, serta terhubung langsung dengan Mal 

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

2 Plasa Simpang Lima Semarang. 

Terdapat sepuluh toko pada bisnis gadget di Plasa Simpang Lima 

Semarang yang dimiliki oleh wanita pengusaha antara lain: 

1. SMS Shop ( Ibu Nita Fedora ) 

2. E2 Cell ( Erliana Widianti ) 

3. ArthaGraha Cell ( Ibu Christiani ) 

4. Connect Cell ( Ibu Severine ) 

5. VI2 Cell (Ibu Ernawati ) 

6. WS Cell ( Ibu Wati Setyaningrum ) 

7. Dunia Cell ( Ibu Ana Nurkasanah ) 

8. Mega Cell ( Ibu Mega Silviasari) 

9. Fortius Cell ( Ibu LianYenny ) 

10. Delta Cell ( Ibu Aulia Danny ) 
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4.2. Identitas Responden  

 Di bawah ini adalah identitas responden berdasarkan umur, lama bekerja 

dan pendidikan. 

Tabel 4.1. Responden Berdasarkan Lama Bekerja dan Umur 

Lama Bekerja (Th) 
Umur (Th) 

Total 
26-30 31-35 36-40 41-45 

<5 2 2 1 2 7 

6-10 0 0 1 1 2 

>10 0 1 0 0 1 

Total 2 3 2 3 10 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016  

 Berdasarkan Tabel 4.1. terlihat bahwa responden paling lama bekerja <5 

tahun dengan usia beragam, 2 orang di antara umur 26-30 tahun, 2 orang di antara 

umur 31-35 tahun, 1 orang di antara umur 36-40 tahun dan 2 orang di antara umur 

41-45 tahun. Sementara ditinjau dari umur responden mayoritas 41-45 tahun 

berjumlah 3 orang. 

Tabel 4.2. Responden Berdasarkan Lama Bekerja dan Pendidikan 

Lama Bekerja (Th) 
Pendidikan 

Total 
SMA D3 S1 

<5 3 2 2 7 

6-10 2 0 0 2 

>10 0 0 1 1 

Total 5 2 3 10 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016  

 Berdasarkan Tabel 4.2. terlihat bahwa responden paling lama bekerja <5 

tahun dengan pendidikan responden mayoritas SMA berjumlah 5 orang. 

 

 

 



 

27 

 

4.3. Faktor Pendukung Kesuksesan Wanita Pengusaha 

Dalam tabel berikut ini menunjukkan tanggapan responden atas faktor-

faktor yang mendukung kesuksesan wanita pengusaha pada bisnis gadget di Plasa 

Simpang Lima Semarang. 

 

4.3.1. Latar Belakang Keluarga  

Zhou et al. (2013) menjelaskan bahwa latar belakang keluarga dalam 

penelitian ini adalah latar belakang keluarga wanita pengusaha mencakup 

dukungan orang tua, suami, anak dan keluarga lainnya. Bagi wanita pengusaha 

yang belum menikah, sebagian besar keluarga mendukung putri mereka membuka 

usaha sendiri, tidak hanya bisa mendapatkan dukungan semangat tetapi juga bisa 

mendapatkan dukungan modal. Bagi wanita pengusaha yang sudah menikah, 

anggota keluarga dan dukungan lain dapat mengurangi konflik wanita pengusaha.  

Berikut adalah jawaban responden atas latar belakang keluarga dalam 

mendukung kesuksesan wanita pengusaha pada bisnis gadget di Plasa Simpang 

Lima Semarang. 

Tabel 4.3. Indikator Latar Belakang Keluarga Wanita Pengusaha Seluler 

No Keterangan 
SS(5) S(4) N(3) TS(2) STS(1) 

Total Kategori 
F S F S F S F S F S 

1 

Keluarga 

mendukung 

untuk memulai 

dan menjadi 

pengusaha 

sukses. 

2 10 7 28 0 0 1 2 0 0 40 Mendukung 

2 

Dukungan 

keluarga sangat 

penting bagi 

saya. 

3 15 6 24 1 3 0 0 0 0 42 Mendukung 
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Lanjutan Tabel 4.3. Indikator Latar Belakang Keluarga Wanita Pengusaha Seluler 

3 

Konflik 

pekerjaan-

keluarga tidak 

mempengaruhi 

suasana hati dan 

sikap saya. 

2 10 5 20 3 9 0 0 0 0 39 Mendukung 

RATA-RATA SKOR 40,3 Mendukung 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.3. terlihat bahwa indikator pernyataan tentang latar 

belakang keluarga termasuk dalam kategori mendukung dengan rata-rata skor 

40,3 artinya latar belakang keluarga sangat penting bagi wanita pengusaha. 

Keluarga mendukung kesuksesan wanita pengusaha seperti keluarga mendukung 

untuk memulai dan menjadi pengusaha sukses, dukungan keluarga sangat penting 

bagi mereka, konflik pekerjaan-keluarga tidak mempengaruhi suasana hati dan 

sikap mereka. 

Tabel 4.4. Hasil Wawancara Tentang Latar Belakang Keluarga 

Pertanyaan Responden 1 Responden 2 Responden 3 Kesimpulan 

Keluarga 

mendukung 

untuk memulai 

dan menjadi 

pengusaha 

sukses 

Bentuk 

dukungan dari 

orang tua yang 

didapatkan 

berupa proses 

saling dukung 

seperti izin dari 

orang tua untuk 

memulai bisnis. 

Bentuk 

dukungan dari 

orang tua yang 

didapatkan 

didasari dari 

terus 

meningkatnya 

biaya kebutuhan 

keluarga. 

Bentuk 

dukungan yang 

didapatkan dari 

orang tua berupa 

modal usaha. 

Dukungan 

keluarga yang 

didapatkan dari 

orang tua berupa 

ijin untuk memulai 

bisnis, tuntutan 

meningkatkan taraf 

hidup keluarga, 

dan modal untuk 

memulai usaha. 

Apakah 

dukungan 

keluarga sangat 

penting bagi 

saya 

Keleluasaan 

dalam 

pembagian 

waktu antara 

kerja dan belajar 

merupakan 

dukungan 

keluarga yang 

penting. 

Doa dari 

keluarga 

merupakan 

dukungan yang 

sangat penting 

guna menambah 

semangat dalam 

mencari rezeki. 

Modal 

merupakan 

dukungan 

keluarga yang 

sangat penting 

karena untuk 

menjalankan 

bisnis 

dibutuhkan dana 

yang 

mencukupi. 

Bentuk dukungan 

keluarga 

contohnya 

keleluasaan dalam 

pembagian waktu 

antara kerja dan 

belajar, doa untuk 

menambah 

semangat, dan 

dukungan dana 

atau modal. 
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Lanjutan Tabel 4.4. Hasil Wawancara Tentang Latar Belakang Keluarga 

Konflik 

pekerjaan-

keluarga tidak 

mempengaruhi 

suasana hati 

dan sikap saya 

Tidak 

mempengaruhi 

karena sebagai 

wanita pegusaha 

saya harus bisa 

bersikap 

profesional. 

Tidak 

mempengaruhi 

karena 

pekerjaan rumah 

sudah ditangani 

baik dari 

pembantu 

maupun 

pembagian 

tugas terhadap 

keluarga. 

Tidak 

mempengaruhi 

karena anak 

sudah ada yang 

mengurus dan 

suami tidak 

terlalu 

membebankan 

tugas rumah 

tangga. 

Konflik pekerjaan- 

keluarga tidak 

mempengaruhi 

suasana hati dan 

sikap. 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.4. terlihat bahwa hasil wawancara dapat dijelaskan 

sebagai berikut, dukungan keluarga yang didapatkan oleh wanita pengusaha 

sangat penting dalam bentuk dukungan dari orang tua dalam bentuk ijin untuk 

memulai usaha dikarenakan tuntutan meningkatkan taraf hidup keluarga, dan 

modal untuk memulai usaha. Bentuk dukungan keluarga contohnya keleluasaan 

dalam pembagian waktu antara kerja dan belajar, doa untuk menambah semangat, 

dan dukungan dana atau modal. Wanita pengusaha tidak mengalami konflik 

pekerjaan – keluarga, wanita pengusaha tidak terpengaruh suasana hati dan 

sikapnya, karena pekerjaan rumah mereka sudah dibantu oleh asisten rumah 

tangga, mereka bersikap profesional, suami tidak terlalu membebani usahanya. 

Jawaban mendukung itu didukung oleh jawaban kuesioner terbuka. 

Sebagai wanita pengusaha sekaligus ibu rumah tangga yang memiliki 

keluarga terkadang mengalami konflik pekerjaan-keluarga. Akan tetapi hal 

tersebut tidak dialami oleh responden karena adanya dukungan keluarga. Keluarga 

mendukung dengan ikut membantu dalam bentuk dukungan keluarga keleluasaan 

dalam pembagian waktu antara kerja dan belajar, doa untuk menambah semangat, 

dan dukungan dana atau modal. 
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Wanita pengusaha dapat berkonsentrasi dalam pekerjaannya karena 

adanya dukungan keluarga. Wanita pengusaha harus bisa bersikap profesional. 

Pekerjaan rumah sudah ditangani baik dari pembantu maupun pembagian tugas 

terhadap keluarga. Suami juga tidak terlalu membebankan tugas rumah tangga. 

 

4.3.2. Karakteristik Wanita 

Zhou et al. (2013) menjelaskan karakteristik wanita dalam penelitian ini 

adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh wanita pengusaha dalam menjalankan 

usahanya. Latar belakang non-komersial dan pengalaman manajemen terbatas 

memiliki pengaruh yang besar pada aktivitas kewirausahaan wanita pengusaha. 

Wanita pengusaha memiliki kesabaran lebih dari pengusaha pria dan lebih positif 

dengan bisnis mereka. Wanita pengusaha meminta pekerja mereka dan diri sendiri 

sangat ketat, dan mereka bekerja lebih keras daripada pengusaha pria. 

Berikut adalah jawaban responden atas karakteristik wanita dalam 

mendukung kesuksesan wanita pengusaha pada bisnis gadget di Plasa Simpang 

Lima Semarang.  
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Tabel 4.5. Indikator Karakteristik Wanita Pengusaha Seluler 

No Keterangan 
SS(5) S(4) N(3) TS(2) STS(1) 

Total Kategori 
F S F S F S F S F S 

1 

Saya sebagai 

pengusaha 

mencari tahu 

hal yang tidak 

dimengerti 

dengan baik. 

5 25 4 16 1 3 0 0 0 0 44 Mendukung 

2 

Saya sebagai 

pengusaha bisa 

tetap tenang 

saat 

menghadapi 

kesulitan. 

3 15 4 16 2 6 1 2 0 0 39 Mendukung 

3 

Saya sebagai 

pengusaha 

mendapatkan 

apa yang 

diinginkan 

karena bekerja 

keras. 

3 15 4 16 2 6 1 2 0 0 39 Mendukung 

4 

Saya sebagai 

pengusaha 

yakin bisa 

menangani 

secara efisien 

kejadian tak 

terduga. 

3 15 3 12 3 9 1 2 0 0 38 Mendukung 

5 

Ketika bekerja 

dalam 

kelompok, 

saya sebagai 

pengusaha 

lebih suka 

menjadi 

pemimpin 

daripada 

menjadi 

pengikut. 

7 35 1 4 1 3 1 2 0 0 44 Mendukung 

RATA-RATA SKOR 40,8 Mendukung 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016  
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Berdasarkan Tabel 4.5. terlihat bahwa indikator pernyataan tentang 

karakteristik wanita termasuk dalam kategori mendukung dengan rata-rata skor 

40,8 artinya karakteristik wanita sangat penting bagi wanita pengusaha. 

Karakteristik wanita mendukung kesuksesan wanita pengusaha mereka seperti 

mencari tahu hal yang tidak dimengerti dengan baik, mereka bisa tetap tenang saat 

menghadapi kesulitan, mereka mendapatkan apa yang diinginkan karena bekerja 

keras, mereka yakin bisa menangani secara efisien kejadian tak terduga, ketika 

bekerja dalam kelompok, mereka lebih suka menjadi pemimpin daripada menjadi 

pengikut.  

Tabel 4.6. Hasil Wawancara Tentang Karakteristik Wanita 

Pertanyaan Responden 1 Responden 2 Responden 3 Kesimpulan 

Saya sebagai 

pengusaha 

mencari tahu hal 

yang tidak 

dimengerti 

dengan baik. 

Responden adalah 

tipe orang yang  

selalu mencari 

tahu hal apa saja 

dengan cara 

mendapatkan info 

dari supplier 

tentang stock 

handphone terbaru 

dan bonus bonus 

yang akan 

didapatkan. 

Responden 

mencari tahu hal 

yang tidak 

dimengerti 

dengan cara 

membaca Koran  

dan melihat 

internet tentang 

jenis jenis 

handphone yang 

beredar 

dipasaran. 

Responden mencari 

tahu hal yang tidak 

dimengerti dengan cara 

mencari informasi dari 

supplier tentang produk 

dan garansi yang akan 

didapatkan. 

Wanita 

pengusaha 

memiliki inisiatif 

untuk belajar 

dalam mencari 

hal – hal yang 

tidak dimengerti. 

Saya sebagai 

pengusaha bisa 

tetap tenang saat 

menghadapi 

kesulitan. 

Responden bisa 

tetap tenang dalam 

menghadapi 

kesulitan. 

Contohnya saat 

ada konsumen 

yang rewel harus 

tetap bisa 

menyenangkan 

konsumen. 

Responden 

tenang dalam 

menghadapi 

kesulitan dan 

tetap bijaksana 

sebagai 

contohnya ketika 

menghadapi 

karyawan yang 

kurang 

bertanggung 

jawab. 

Responden tetap tenang 

dalam menghadapi 

kesulitan seperti 

kesulitan dalam 

mengambil keputusan 

bisnis contohnya 

menentukan distributor 

yang menguntungkan. 

Wanita 

pengusaha bisa 

tetap tenang 

dalam 

mengahdapi 

kesulitan supaya 

bisnis tetap jalan 

dan tetap fokus 

dalam 

menghadapi 

kesulitan. 

Saya sebagai 

pengusaha 

mendapatkan apa 

yang diinginkan 

karena bekerja 

keras. 

Dengan bekerja 

keras responden 

dapat menjadi 

salah satu 

distributor terbesar 

di Semarang.  

Dengan bekerja 

keras responden 

bisa 

meningkatkan 

omzet. 

Responden bisa 

mendapatkan insentif 

atau bonus – bonus 

ketika mampu 

mencapai target 

penjualan dari supplier. 

Dengan bekerja 

keras, wanita 

pengusaha dapat 

mendapatkan apa 

yang diinginkan. 
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Lanjutan Tabel 4.6. Hasil Wawancara Tentang Karakteristik Wanita 

Saya sebagai 

pengusaha yakin 

bisa menangani 

secara efisien 

kejadian tak 

terduga. 

Responden bisa 

menangani 

kejadian tidak 

terduga seperti 

pada saat Ia tertipu 

oleh supplier 

puluhan juta, Ia 

mampu tetap 

bersikap 

professional 

sebagai pemimpin. 

Responden 

mampu 

mengatasi 

adanya tindakan 

penggelapan 

uang yang 

dilakukan 

karyawannya. 

Responden mampu 

menangani kejadian 

tidak terduga seperti 

ketika karyawan bagian 

financial dengan tiba-

tiba mengundurkan diri 

tanpa ijin. 

Wanita 

pengusaha  tetap 

yakin dapat 

menangani 

kejadian tak 

terduga dalam 

bisnis mereka. 

Ketika bekerja 

dalam kelompok, 

saya sebagai 

pengusaha lebih 

suka menjadi 

pemimpin 

daripada menjadi 

pengikut. 

Contohnya ketika 

menghadapi 

persaingan harga, 

responden bersikap 

sebagai pemimpin 

dengan 

memutuskan harga 

berdasarkan 

kebijakannya 

sendiri. 

Ketika bekerja 

sehari – hari, 

responden 

menetapkan 

aturan-aturan 

yang tidak boleh 

dilanggar oleh 

karyawannya. 

Responden mampu 

menyeleksi distributor 

yang menguntungkan / 

tidak. 

Wanita 

pengusaha lebih 

suka menjadi 

pemimpin. 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016  

Berdasarkan Tabel 4.6. terlihat bahwa hasil wawancara dapat dijelaskan 

karakteristik wanita sangat penting bagi wanita pengusaha dalam bentuk memiliki 

inisiatif untuk belajar dalam mencari hal – hal yang tidak dimengerti. Wanita 

pengusaha bisa tetap tenang dalam mengahdapi kesulitan supaya bisnis tetap jalan 

dan tetap fokus dalam menghadapi kesulitan. Wanita pengusaha bisa tetap tenang 

dalam mengahdapi kesulitan supaya bisnis tetap jalan dan tetap fokus dalam 

menghadapi kesulitan. Dengan bekerja keras, wanita pengusaha dapat 

mendapatkan apa yang diinginkan. Wanita pengusaha  tetap yakin dapat 

menangani kejadian tak terduga dalam bisnis mereka. Wanita pengusaha lebih 

suka menjadi pemimpin. 

  Sebagai contoh, terkadang ada konsumen yang ingin membeli handphone 

dengan merk atau teknologi baru yang sebelumnya berlum pernah diketahui oleh 

wanita pengusaha. Agar bisnis tetap berjalan lancar, maka wanita pengusaha 
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cenderung mengupdate pengetahuan mereka dengan membaca koran dan melihat 

internet tentang jenis jenis handphone yang beredar di pasaran. Wanita pengusaha 

juga mencari informasi dari supplier tentang produk dan garansi yang akan 

didapatkan. 

 Selain itu wanita pengusaha juga dituntut untuk bisa tetap tenang dalam 

menghadapi kesulitan. Contohnya saat ada konsumen yang rewel harus tetap bisa 

menyenangkan konsumen. Ketika menghadapi karyawan yang kurang 

bertanggung jawab agar tidak cenderung cepat emosi. Dalam mengambil 

keputusan bisnis contohnya menentukan distributor yang menguntungkan. Wanita 

pengusaha suka bekerja keras agar dapat meningkatkan omzet dan mendapatkan 

insentif atau bonus – bonus ketika mampu mencapai target penjualan dari 

supplier. 

 Wanita pengusaha juga mampu untuk menangani secara efisien kejadian 

tak terduga. Seperti contohnya mampu tetap bersikap professional sebagai 

pemimpin ketika tertipu oleh supplier puluhan juta, tindakan penggelapan uang 

yang dilakukan karyawan dan ketika karyawan bagian finansial dengan tiba-tiba 

mengundurkan diri tanpa ijin.  

 Wanita pengusaha lebih suka menjadi pemimpin. Seperti contohnya ketika 

menghadapi persaingan harga, bersikap sebagai pemimpin dengan memutuskan 

harga berdasarkan kebijakannya sendiri. Ketika bekerja sehari – hari, menetapkan 

aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh karyawannya dan mampu 

menyeleksi distributor yang menguntungkan / tidak. 
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4.3.3. Modal Manusia   

Zhou et al. (2013) menjelaskan modal manusia dalam penelitian ini adalah 

pembentukan pengetahuan dan keterampilan wanita pengusaha dalam 

menjalankan usahanya. Modal manusia adalah faktor penentu sosial lebih lanjut, 

tetapi untuk memperoleh modal manusia bukan tanpa biaya, modal manusia 

membutuhkan sumber daya yang langka. Modal manusia, termasuk pembentukan 

pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menguasai pengetahuan dan 

keterampilan sumber daya manusia adalah sumber daya yang paling penting 

dalam semua sumber daya reduksi. 

Berikut adalah jawaban responden atas modal manusia dalam mendukung 

kesuksesan wanita pengusaha pada bisnis gadget di Plasa Simpang Lima 

Semarang. 

Tabel 4.7. Indikator Modal Manusia Wanita Pengusaha Seluler 

No Keterangan 
SS(5) S(4) N(3) TS(2) STS(1) 

Total Kategori 
F S F S F S F S F S 

1 

Saya sebagai 

pengusaha sudah 

mendapat pelatihan 

dalam berbisnis. 

1 5 5 20 3 9 1 2 0 0 36 Mendukung 

2 

Pada saat ini 

keterampilan saya 

sebagai pengusaha 

sudahmeningkat. 

5 25 3 12 2 6 0 0 0 0 43 Mendukung 

3 

Saya memiliki 

pengetahuan yang 

sama dengan laki-laki 

dalam menjalankan 

bisnis. 

1 5 8 32 1 3 0 0 0 0 40 Mendukung 

4 

Jika saya sebagai 

pengusaha memiliki 

penghasilan bulanan 

yang baik, akan 

mengembangkan 

usaha. 

6 30 3 12 1 3 0 0 0 0 45 Mendukung 
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Lanjutan Tabel 4.7. Indikator Modal Manusia Wanita Pengusaha Seluler 

5 

Jika saya sebagai 

pengusaha memiliki 

penghasilan bulanan 

yang baik, akan 

mempekerjakan 

lebih banyak staf. 

1 5 5 20 2 6 2 4 0 0 35 Mendukung 

RATA-RATA SKOR 39,8 Mendukung 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016  

Berdasarkan Tabel 4.7. terlihat bahwa indikator pernyataan tentang modal 

manusia termasuk dalam kategori mendukung dengan total skor 39,8 artinya 

modal manusia sangat penting bagi wanita pengusaha. Modal manusia 

mendukung kesuksesan wanita pengusaha seperti mereka sudah mendapat 

pelatihan dalam berbisnis, pada saat ini keterampilan mereka sebagai pengusaha 

sudah meningkat, mereka memiliki pengetahuan yang sama dengan laki-laki 

dalam menjalankan bisnis, jika mereka memiliki penghasilan bulanan yang baik 

mereka akan mengembangkan usaha serta mempekerjakan lebih banyak staf. 

 

 

 

Tabel 4.8. Hasil Wawancara Tentang Modal Manusia 

Pertanyaan Responden 1 Responden 2 Responden 3 Kesimpulan 

Saya sebagai 

pengusaha sudah 

mendapat 

pelatihan dalam 

berbisnis. 

Responden 

mendapatkan 

pelatihan seperti 

attitude pada saat 

berinteraksi dengan 

pembeli, cara 

bernegosiasi. 

Responden 

mendapatkan 

pelatihan pada saat Ia 

kuliah. 

Responden 

mendapatkan 

pelatihan dari 

pengalaman yang Ia 

dapatkan pada proses 

sehari – hari ketika Ia 

membuka toko. 

Responden 

mendapatkan 

pelatihan berupa cara 

memasarkan produk 

yang Ia jual. 

Responden 

mendapatkan 

pelatihan dari orang 

tua yang selalu 

memberikan saran-

saran. 

Pelatihan bisnis 

mendukung kesuksesan 

dari wanita pengusaha 

supaya dapat 

meminimalisir resiko 

yang tidak terduga dan 

mampu mengenal produk 

yang akan dijualnya. 
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Lanjutan Tabel 4.8. Hasil Wawancara Tentang Modal Manusia 

Pada saat ini 

keterampilan 

saya sebagai 

pengusaha sudah 

meningkat. 

Keterampilan 

responden sudah 

meningkat seperti 

keterampilan 

marketing guna 

meningkatkan order 

dari pembeli. 

Keterampilan 

responden meningkat 

seperti 

keterampilannya 

dalam melakukan 

permainan harga 

dengan arti 

meminimalkan 

keuntungan pada 

accecories handphone 

seperti anti gores, 

casing dan 

memaksimalkan 

keuntungan pada 

penjualan handphone. 

Responden memiliki 

keterampilan dari 

pengetahuan produk 

dan keterampilan 

berbicara yang  

meningkat karena 

selalu menghadapi 

hal yang baru dan 

menantang dalam 

berbisnis. 

Keterampilan wanita 

pengusaha meningkat 

dikarenakan pengalaman 

yang didapatkan 

langsung di lapangan dan 

diterapkan dengan baik. 

Saya memiliki 

pengetahuan 

yang sama 

dengan laki-laki 

dalam 

menjalankan 

bisnis. 

Pengetahuan yang 

responden miliki 

tentang market yang 

bisa Ia jangkau, 

harga yang Ia 

dapatkan dari 

supplier sama dengan 

pengetahuan yang 

bisa didapatkan oleh 

laki – laki. 

Responden memiliki 

pengetahuan dari 

pengalamanya sehari 

– hari dalam hal 

pemahaman 

spesifikasi gadget. 

Responden merasa 

terbantu dengan 

pengetahuannya 

dalam bidang gadget 

tentang baik dan 

buruk distributor 

dalam hal aftersales 

yang harus dipilih 

dibandingkan seperti 

yang diterima oleh 

laki - laki supaya 

meminimalisirkan 

kerugian yang akan 

dialami toko kedepan 

nya. 

Pengetahuan yang 

dimiliki wanita 

pengusaha sama dengan 

laki-laki karena dengan 

mandiri wanita ingin bisa 

sejajar dengan laki-laki. 

Jika saya 

sebagai 

pengusaha 

memiliki 

penghasilan 

bulanan yang 

baik, akan 

mengembangkan 

usaha. 

Responden akan 

nenambah cabang 

toko ditempat tempat 

yang strategis dan 

memperbanyak jenis 

handphone yang akan 

dijual ke pasaran 

Responden akan 

memperbesar toko 

supaya 

memaksimalkan 

tempat agar bisa 

menampung pembeli 

lebih banyak dan 

memberikan suasana 

nyaman 

Responden akan 

membuka toko baru 

supaya bisa 

menjangkau 

konsumen dan 

menambah stok 

handphone yang laku 

dipasaran 

Perluasan usaha 

merupakan aspek yang 

penting dalam 

keberhasilan bisnis dan 

memenuhi kebutuhan 

hidup. 

Jika saya 

sebagai 

pengusaha 

memiliki 

penghasilan 

bulanan yang 

baik, akan 

mempekerjakan 

lebih banyak 

staf. 

Responden setuju 

karna dengan 

bertambah 

penghasilan berarti 

penjualan semakin 

meningkat, jika staf 

yang dikerjakan tidak 

mencukupi akan 

merugikan 

perusahaan 

Responden kurang 

setuju dengan 

menambah staf karna 

melihat pasang surut 

perekonomian dan 

akan menambah 

beban pengeluaran 

jika hasil nya tidak 

menambah omset 

toko 

Responden setuju 

untuk memperbanyak 

staf karna dengan 

staff yang lebih 

banyak akan dengan 

mudah melayani 

calon calon pembeli 

yang datang ke toko 

Dalam bisnis keluarga 

gadget di Plasa Simpang 

Lima Semarang, 

memperkerjakan staf 

merupakan pilihan 

opsional. Menambah staf 

dibutuhkan saat 

pekerjaan ramai, tetapi 

perlu diperhatikan juga 

bertambahnya 

pengeluaran karena 

membayar tambahan 

gaji. 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 
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Berdasarkan Tabel 4.8. terlihat bahwa modal manusia sangat penting bagi 

wanita pengusaha dalam bentuk pelatihan bisnis mendukung kesuksesan dari 

wanita pengusaha supaya dapat menghindari resiko yang tidak terduga dan 

mampu mengenal produk yang akan dijualnya. Keterampilan wanita pengusaha 

meningkat dikarenakan pengalaman yang didapatkan langsung di lapangan dan 

diterapkan dengan baik. Pengetahuan yang dimiliki wanita pengusaha sama 

dengan laki-laki karena dengan mandiri wanita ingin bisa sejajar dengan laki-laki. 

Perluasan usaha merupakan aspek yang penting dalam keberhasilan bisnis dan 

memenuhi kebutuhan hidup. Dalam bisnis keluarga gadget di Plasa Simpang 

Lima Semarang, memperkerjakan staf merupakan pilihan opsional. Menambah 

staf dibutuhkan saat pekerjaan ramai, tetapi perlu diperhatikan juga bertambahnya 

pengeluaran karena membayar tambahan gaji. 

 Pelatihan bisnis yang didapat oleh wanita pengusaha seperti pelatihan 

attitude pada saat berinteraksi dengan pembeli, cara bernegosiasi dan cara 

memasarkan produk. Pelatihan tersebut didapatkan pada saat kuliah. Keterampilan 

wanita pengusaha juga meningkat. Seperti contohnya keterampilan marketing 

guna meningkatkan order dari pembeli. Keterampilan dalam melakukan 

permainan harga dengan arti meminimalkan keuntungan pada accecories 

handphone seperti anti gores, casing dan memaksimalkan keuntungan pada 

penjualan handphone. Keterampilan dari pengetahuan produk dan keterampilan 

berbicara yang meningkat karena selalu menghadapi hal yang baru dan menantang 

dalam berbisnis. 
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 Pengetahuan yang dimiliki wanita pengusaha tentang market dan harga 

dari dari supplier sama dengan pengetahuan yang bisa didapatkan oleh laki – laki. 

Wanita pengusaha juga terbantu dengan pengetahuannya dalam bidang gadget 

tentang baik dan buruk distributor dalam hal aftersales yang harus dipilih 

dibandingkan seperti yang diterima oleh laki - laki supaya meminimalisirkan 

kerugian yang akan dialami toko kedepannya. 

 Jika wanita pengusaha memiliki penghasilan bulanan yang baik maka akan 

menambah cabang toko di tempat yang strategis dan memperbanyak jenis 

handphone yang akan dijual ke pasaran. Tujuannya adalah menjangkau konsumen 

dan menambah stok handphone yang laku dipasaran. Selain menambah cabang 

toko juga dapat memperbesar toko yang ada supaya memaksimalkan tempat agar 

bisa menampung pembeli lebih banyak dan memberikan suasana nyaman. 

 Dalam hal menambah staf, wanita pengusaha merasa hal itu perlu utnuk 

dilakukan mengingat dengan bertambah penghasilan berarti penjualan semakin 

meningkat, jika staf yang dikerjakan tidak mencukupi akan merugikan 

perusahaan. Dengan staf yang lebih banyak akan dengan mudah melayani calon 

calon pembeli yang datang ke toko. 
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4.3.4. Motivasi 

Zhou et al. (2013) menjelaskan motivasi dalam penelitian ini adalah 

kekuatan pendorong di belakang perilaku kewirausahaan dan wanita pengusaha 

termotivasi untuk mencari peluang mencapai kesuksesan bisnis. Teori faktor 

pendorong berpikir bahwa kewirausahaan disebabkan oleh kebosanan dan 

kurangnya prospek. Situasi kekurangan pendapatan; pengangguran dan setengah 

pengangguran; tidak puas dengan kondisi kerja, prospek dan berharap jadwal 

yang lebih fleksibel untuk mendapatkan keseimbangan antara keluarga dan 

tanggung jawab pekerjaan mendorong sejumlah besar perempuan melakukan 

bisnis. 

Berikut adalah jawaban responden atas motivasi dalam mendukung 

kesuksesan wanita pengusaha pada bisnis gadget di Plasa Simpang Lima 

Semarang. 

 

Tabel 4.9. Indikator Motivasi Wanita Pengusaha Seluler 

No Keterangan 
SS(5) S(4) N(3) TS(2) STS(1) 

Total Kategori 
F S F S F S F S F S 

1 

Saya sebagai 

pengusaha 

sangat suka 

bekerja 

keras. 

6 30 4 16 0 0 0 0 0 0 46 Mendukung 

2 

Sesulit 

apapun 

keadaannya 

saya akan 

berusaha 

mencapai 

tujuan 

bisnis. 

6 30 3 12 1 3 0 0 0 0 45 Mendukung 
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Lanjutan Tabel 4.9. Indikator Motivasi Wanita Pengusaha Seluler 

3 

Saya sebagai 

pengusaha 

bisa dengan 

mudah 

mencapai 

tujuan bisnis 

yang saya 

jalankan. 

3 15 4 16 1 3 2 4 0 0 38 Mendukung 

4 

Saya sebagai 

pengusaha 

mendapatkan 

kepuasaan 

batin di 

tempat kerja 

karena 

mencintai 

pekerjaan. 

6 30 2 8 2 6 0 0 0 0 44 Mendukung 

RATA-RATA SKOR 43,3 Mendukung 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016  

Berdasarkan Tabel 4.9. terlihat bahwa indikator pernyataan tentang 

motivasi termasuk dalam kategori mendukung dengan rata-rata skor 43,3 artinya 

motivasi sangat penting bagi wanita pengusaha. Motivasi mendukung kesuksesan 

wanita pengusaha seperti mereka sangat suka bekerja keras, sesulit apapun 

keadaannya mereka akan berusaha mencapai tujuan bisnis, mereka bisa dengan 

mudah mencapai tujuan bisnis yang mereka jalankan, mereka mendapatkan 

kepuasaan batin di tempat kerja karena mencintai pekerjaan. 

Tabel 4.10. Hasil Wawancara Tentang Motivasi 

Pertanyaan Responden 1 Responden 2 Responden 3 Kesimpulan 

Saya sebagai 

pengusaha 

sangat suka 

bekerja keras. 

Bentuk kerja keras 

responden contohnya 

responden masih 

terus mencari 

supplier dengan 

harga yang lebih 

murah. 

Responden selalu 

memutarkan 

keuntungan yang Ia 

dapatkan untuk 

menambah stok 

berupa accecories, 

kartu perdana dan 

juga handphone . 

Responden 

bekerja keras 

mencari 

pinjaman modal 

untuk 

menambah 

kinerja dan 

memajukan toko  

Kesuksesan wanita 

pengusaha diraih dari 

bekerja keras. 
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Lanjutan Tabel 4.10. Hasil Wawancara Tentang Motivasi 

Sesulit apapun 

keadaannya 

saya akan 

berusaha 

mencapai 

tujuan bisnis. 

Responden 

mengalami 

penurunan omset 

dalam beberapa 

bulan sedangkan 

bunga bank terus 

berjalan tetapi tetap 

berusaha untuk 

mencapai target 

bisnis 

Responden harus 

mengurus toko 

sendirian karena 

pegawai yang sedang 

cuti secara 

bersamaan. 

Responden 

mengalami 

kesalahan 

prediksi dengan 

menyetok 

barang yang 

tidak laku di 

pasaran. 

Sesulit apapun 

keadaannya 

responden harus 

pantang menyerah 

karena bisnis adalah 

kehidupannya. 

Saya sebagai 

pengusaha bisa 

dengan mudah 

mencapai 

tujuan bisnis 

yang saya 

jalankan. 

Responden dengan 

mudah mendapatkan 

hadiah dari supplier 

seperti motor dan 

mobil karena mampu 

mencapai target yang 

ditentukan oleh 

supplier. 

Responden dengan 

mudah mendapatkan 

hadiah seperti dengan 

mudah menutup 

omset bulanan karna 

responden 

mempunyai 

pelanggan yang setia 

Responden 

dapat membayar 

kebutuhan hidup 

bulanan dan 

pengeluaran 

yang lainnya 

Dalam bisnis keluarga 

gadget di Plasa 

Simpang Lima 

Semarang, tujuan 

bisnis merupakan hal 

yang harus dicapai 

dengan bekerja keras 

sekuat tenaga 

menghadapi rintangan 

walaupun pada 

dasarnya hal itu 

tidaklah mudah. 

Saya sebagai 

pengusaha 

mendapatkan 

kepuasaan 

batin di tempat 

kerja karena 

mencintai 

pekerjaan. 

Responden tidak 

merasa capai 

walaupun bekerja 

seharian tanpa 

beristirahat 

Responden 

merasakan 

kenyamanan saat 

bekerja bersama 

dengan tim. 

Responden tidak 

pernah jenuh 

untuk berada di 

toko setiap hari. 

Wanita pengusaha 

mendapatkan 

kepuasan batin di 

tempat kerja karena 

berbisnis adalah 

hobbynya dan juga 

menghasilkan 

penghasilan yang 

banyak. 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.10. terlihat bahwa motivasi sangat penting bagi 

wanita pengusaha dalam bentuk kesuksesan wanita pengusaha diraih dari bekerja 

keras. Sesulit apapun keadaannya responden harus pantang menyerah karena 

bisnis adalah kehidupannya. Dalam bisnis keluarga gadget di Plasa Simpang Lima 

Semarang, tujuan bisnis merupakan hal yang harus dicapai dengan bekerja keras 

sekuat tenaga menghadapi rintangan walaupun pada dasarnya hal itu tidaklah 

mudah. Wanita pengusaha mendapatkan kepuasan batin di tempat kerja karena 

berbisnis adalah hobbynya dan juga menghasilkan penghasilan yang banyak. 
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 Wanita pengusaha suka untuk bekerja keras. Seperti contohnya masih 

terus mencari supplier dengan harga yang lebih murah. Memutarkan keuntungan 

yang didapatkan untuk menambah stok berupa accecories, kartu perdana dan juga 

handphone. Mencari pinjaman modal untuk menambah kinerja dan memajukan 

toko.  

 Wanita pengusaha tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan 

bisnis. Responden mengalami penurunan omset dalam beberapa bulan sedangkan 

bunga bank terus berjalan tetapi tetap berusaha untuk mencapai target bisnis. 

Terkadang juga menghadapi situasi ketika harus mengurus toko sendirian karena 

pegawai yang sedang cuti secara bersamaan. Atau ketika mengalami kesalahan 

prediksi dengan menyetok barang yang tidak laku di pasaran, tetap selalu 

memutar otak untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada. 

 Dalam mencapai tujuan bisnis, wanita pengusaha terkdang mendapatkan 

hadiah dari supplier seperti motor dan mobil karena mampu mencapai target yang 

ditentukan oleh supplier. Wanita pengusaha menjadi mampu mandiri secara 

financial dengan mampu membayar kebutuhan hidup bulanan dan pengeluaran 

yang lainnya. 

 Wanita pengusaha mendapat kepuasaan batin di tempat kerja karena 

mencintai pekerjaan sehingga tidak merasa capai walaupun bekerja seharian tanpa 

beristirahat. Wanita pengusaha menjadi merasakan kenyamanan saat bekerja 

bersama dengan tim dan tidak pernah jenuh untuk berada di toko setiap hari. 
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4.4. Rekapitulasi 

Dalam tabel berikut ini menunjukkan rekapitulasi tanggapan responden 

atas faktor-faktor yang mendukung kesuksesan wanita pengusaha pada bisnis 

gadget di Plasa Simpang Lima Semarang. 

Tabel 4.11. Rekapitulasi Faktor Pendukung Kesuksesan Wanita Pengusaha 

No Faktor Rata-rata Skor Responden Keterangan 

1 Latar belakang keluarga 40,3 Mendukung 
2 Karakteristik wanita 40,8 Mendukung 
3 Modal manusia 39,8 Mendukung 
4 Motivasi 43,3 Mendukung 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.11. terlihat bahwa semua faktor-faktor yang 

mendukung kesuksesan wanita pengusaha pada bisnis gadget di Plasa Simpang 

Lima Semarang memiliki total skor yang termasuk dalam kategori mendukung. 

Faktor-faktor tersebut adalah latar belakang keluarga, karakteristik wanita, modal 

manusia dan motivasi. 


