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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Penelitian 

 Pada Era modern ini dunia wirausaha tidak hanya didominasi oleh laki-

laki saja ,namun banyak wanita  yang mulai masuk ke dunia bisnis untuk 

membantu meningkatkan perekonomian bangsa khususnya bidang wirausaha. 

Menurut data BPS tahun 2010 – 2012 jumlah pengangguran wanita menurun 

setiap tahunnya pada tahun 2010 tingkat pengangguran wanita di Indonesia adalah 

8.74% , pada tahun 2011 menurun menjadi 7.62% , dan pada tahun 2012 menurun 

menjadi 6.77%. Data tersebut menunjukkan bahwa kaum wanita ikut serta dalam 

meningkatkan penghasilan dalam rumah tangga maupun meningkatkan 

perekonomian negara serta mengambil andil dalam pengurangan angka 

pengangguran dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Jumlah wanita pengusaha di 

Indonesia hingga tahun 2004 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2014) 

sebanyak 5.590.638 orang. Mayoritas wanita pengusaha berada di wilayah Jawa 

dan Bali, dengan jumlah 4.030.236 orang. Jumlah tersebut menandakan bahwa 

tren wanita pengusaha mengalami peningkatan dari tahun ke tahun menyaingi 

jumlah pria pengusaha. Tren wanita pengusaha meningkat sebesar 2,05% dari 

5,86% pada tahun 2009 menjadi 7,91% pada tahun 2012. Tren wanita pengusaha 

7,91% pada tahun 2012 berhasil melebihi tren pria pengusaha 7,80% sebesar 

0,11%.(Saputri & Fathul,2015) 
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 Di Indonesia sendiri sudah ada Komunitas untuk para wanita pengusaha 

yaitu IWAPI . IWAPI adalah singkatan dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia 

yang sudah berdiri sejak tahun 1975 , didirikan oleh Prof. Kemala Motik dan Dr. 

Dewi Motik PMSI. Dua bersaudara ini mempelajari bagimana agar wanita 

memiliki peran penting dalam menyejahterakan ekonomi dalam rumah tangga 

mereka. IWAPI diawali dengan beberapa pengusaha wanita saja, namun seiring 

berjalannya waktu IWAPI sekarang memiliki lebih dari 30.000 pengusaha wanita 

yang terdiri dari 85% Usaha kecil dan Mikro, 13% Usaha Menengah dan 2% 

Usaha Skala Besar. Mengutip dari berita ekonomi online Wakil Dekan 2 

Universitas Telkom menyatakan bahwa berdasarkan studi terbaru yang dilakukan 

oleh Asia Foundation, menunjukkan bahwa sekitar 23% usaha dimiliki/dipimpin 

oleh wanita pengusaha dan jumlahnya terus bertumbuh  8 persen setiap tahunnya. 

Masih mengutip dari laman berita ekonomi yang sama menyatakan bahwa 

pengusaha perempuan di Indonesia banyak berada dalam skala usaha mikro dan 

kecil,data dari Kementrian Koperasi dan UKM pada 2015 tercatat, dari sekitar 52 

juta pelaku UKM yang ada di seluruh Indonesia, sebanyak 60% usaha dijalankan 

oleh perempuan. (Republika.co.id,Senin 13Juli 2015).Ketua Umum IWAPI pun 

juga menyatakan hal yang sama bahwa jumlah UMKM di Indonesia sekitar 57 % 

dan hampir 50 %nya merupakan usaha mikro dan 60 % bagiannya adalah pelaku 

pengusaha usaha mikro wanita. 

 Dalam jurnal penelitian Lee & Stearns terdapat 4 faktor kesuksesan wanita 

pengusaha , faktor-faktor tersebut antara lain, Pengetahuan dan Dukungan 

Keluarga; Keterampilan komunikasi dan Pengetahuan Bisnis; Kemampuan Bisnis 
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dan Kompetensi Produk ;dan Ketersediaan Sumber Daya. Ke-empat faktor yang 

dikemukakan oleh Lee & Stearn tersebut diyakini dapat menjadi pedoman untuk 

wanita pengusaha dalam meraih kesuksesan usahanya. 

 Wanita sebagai pengusaha cenderung menggeluti usaha yang berkaitan 

dengan kebiasaannya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga atau dari hobby yang 

mereka miliki. Para wanita pengusaha cenderung memilih usaha dalam bidang 

memproduksi makanan,minuman atau dalam bidang kesenian dan juga kerajinan 

yang tidak membutuhkan keterampilan tinggi dan modal yang besar, serta hanya 

menggunakan teknologi sederhana dan mudah dikelola. 

 Seperti halnya pemilik dari UKM Larisa Snack yang bernama Ibu 

Emilia,beliau lebih memilih untuk menggeluti bidang usaha makanan yaitu 

memproduksi berbagai macam kue kering. Pemilik UKM Larisa Snack 

mengatakan bahwa bisnis yang digelutinya ini bermula dari hobby-nya sendiri 

yaitu memasak dan membuat kue-kue dan tidak disangka menjadi sebuah usaha 

yang telah dijalaninya selama kurang lebih 16 tahun.UKM Larisa Snack ini 

didirikan tahun 2001 oleh Ibu Emilia dan juga alm.suaminya.Lokasi usaha ini 

berada di sebelah Timur kota Semarang,tepatnya di perumahan Graha Mukti. 

Awalnya usaha kue kering Larisa Snack ini hanya dikerjakan oleh Ibu Emilia 

sendiri dan setelah itu berkembang dengan dibantu oleh 1 karyawan dan terus 

berkembang hingga sekarang ini total karyawan sudah mencapai 24 orang. Pada 

awal bisnis berjalan Ibu Emilia hanya membutuhkan modal 10 juta saja dengan 

omset yang di dapat perbulannya ±5-6 juta rupiah,namun seiring berkembangnya 

usaha Larisa Snack sekarang telah berkembang menjadi modal ±1,5 milyar 
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dengan omset perbulan ±300-600 juta. Jika pada awal usaha ini dimulai cara 

penjualannya dengan titip jual ditoko-toko eceran di wilayah kota semarang 

saja,namun setelah beberapa waktu usaha kue kering ini berjalan metode 

penjualannya diubah menjadi jual lepas dan pasar sasaran-nya juga berubah 

menjadi toko-toko grosir sehingga tidak akan ada barang kembali dan dari segi 

laba meskipun per produknya lebih sedikit namun dengan pengambilan yang lebih 

banyak dan juga stabil maka secara otomatis laba pun ikut meningkat. Hingga saat 

ini luas pasar sasaran pun telah berkembang yang awalnya hanya toko - toko 

retail di Semarang menjadi toko - toko Grosir di Magelang, Yogyakarta, 

Temanggung, Bandung, Jakarta yang artinya Larisa Snack memiliki pasar yang 

lebih luas sekarang ini karena distribusi produknya tidak hanya di Jawa Tengah 

saja.  Dari segi Asset pun Larisa Snack mengalami perkembangan contohnya 

ketika awal memulai bisnis produksi dilakukan di rumah pemilik dengan alat-alat 

yang sederhana dan belum modern,bermodalkan oven berjumlah hanya 1 ,hand 

mixer yang hanya dapat digunakan untuk kapasitas sedikit sekarang ini Larisa 

Snack telah memiliki rumah produksi sendiri dengan alat-alat yang sedikit demi 

sedikit diubah ke alat-alat modern dan memiliki kapasitas yang besar ,serta terus 

bertambah jumlahnya seiring dengan jumlah produksi yang terus meningkat. 

 Alasan dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

Faktor-Faktor Kesuksesan Wanita Pengusaha  UKM Larisa Snack berdasarkan 

Lee & Stearn 2012.  Dengan alasan tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap UKM Larisa Snack dengan judul penelitian 

Identifikasi Faktor – Faktor yang Mendukung Kesuksesan Wanita 
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Pengusaha Pemilik “UKM Larisa Snack” Semarang (berdasarkan Lee & 

Stearn). 

1.2.Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini perumusan masalahnya adalah identifikasi faktor-faktor yang 

mendukung kesuksesan wanita pengusaha UKM Larisa Snack berdasarkan Lee & 

Stearn. 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

yang mendukung kesuksesan wanita pengusaha UKM Larisa Snack berdasarkan 

teori Lee & Stearn. 

1.4.Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Praktis 

- Bagi UKM Larisa Snack dan UKM-UKM lainnya 

Bertujuan untuk memberikan informasi yang diharapkan berguna dan 

bermanfaat untuk UKM Larisa Snack dan usaha sejenis dalam 

menjalankan bisnisnya agar lebih berkembang. 

- Bagi Peneliti 

Untuk menambah informasi serta pengalaman dalam meneliti dan 

menganalisis sebuah kasus-kasus yang riil/nyata dan dikaitkan dengan 

teori/ilmu yang telah diperoleh selama 7 semester di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis. 
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b. Manfaat Teoritis 

- Bagi Akademik 

Bertujuan untuk menambah informasi dan pengetahuan serta 

diharapkan dapat menjadi sebuah bahan referensi yang dapat 

digunakan untuk melakukan penelitian sejenis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


