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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada tahun 2016, perekonomian Indonesia mengalami gejolak yang besar 

karena terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa tempat. Saat ini 

iklim ekonomi tidak lagi kondusif, sehingga banyak investor yang memutuskan 

hubungan kerja dengan karyawannya (http://nasional.republika.co.id). Salah satu 

dampak dari pemutusan hubungan kerja ini adalah pengangguran. Banyak 

masyarakat Indonesia yang menjadi pengangguran, namun beberapa dari mereka 

juga tidak tinggal diam. Mereka yang memiliki jiwa wirausaha berusaha bangkit 

dan berjuang menghadapi kondisi ini. Wirausaha bukanlah sekedar pengusaha, 

melainkan seseorang yang memiliki karakter serta kemampuan tertentu untuk 

menciptakan sesuatu yang baru. 

Menurut Meredith (2005), wirausaha adalah individu-individu yang 

berorientasi kepada tindakan dan bermotivasi tinggi yang mengambil risiko dalam 

mengejar tujuannya. Pandangan Meredith mendefinisikan tentang wirausahawan 

yaitu orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-

kesempatan usaha (bisnis), mengumpulkan berbagai sumber daya yang 

dibutuhkan guna mengambil keuntungan darinya, menilai kesempatan-

kesempatan usaha (bisnis) dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan 

bahwa dirinya akan sukses. 
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Sebagian besar wirausaha yang berkecimpung di usaha mikro dan kecil 

merupakan seorang perempuan (Aam Bastaman dan Riffa Juffiasari, 2015). 

Perempuan sebagai individu juga mempunyai keinginan berbisnis walaupun 

secara tradisional diharapkan mendidik anak dan mengurusi rumah tangga. Sudah 

bukan zamannya lagi perempuan mengikuti kebiasaan tradisional seperti itu, 

tetapi bergerak maju, terlihat dengan banyak perempuan yang memimpin bisnis 

besar dan juga profesional ulung. 

Perempuan pengusaha mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Partisipasi wanita untuk mandiri dengan 

berwirausaha menunjukan perkembangan yang cukup signifikan. Informasi yang 

diberikan Kementrian Koperasi dan UKM pada tahun 2015 tercatat, dari sekitar 

52 juta pelaku UKM yang ada di seluruh Indonesia, yaitu 60% bisnis dilakukan 

perempuan (Rizal, 2015). Berdasarkan dari data itu, disimpulkan bahwa kaum 

perempuan ikut memiliki andil besar dalam kemajuan perekonomian suatu negara 

(Yuldinawati, 2015). 

Di dalam penelitian yang dilakukan Goffee & Scase, 1985; Bener, 2009 

(Rashid et al. 2015) terdapat faktor yang dapat mendukung kesuksesan usaha 

perempuan pengusaha seperti dukungan keluarga, lingkungan sosial dan sikap 

pribadi. Faktor-faktor tersebut menyatakan bahwa dengan adanya dukungan 

keluarga, lingkungan sosial dan sikap pribadi yang baik dari wanita pengusaha 

membuat bisnis menjadi berhasil. 

Kesuksesan tidak selalu dapat diraih oleh semua pengusaha karena sekarang 

ini banyak kasus di bidang ekonomi terutama pada perusahaan yang besar 
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mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh faktor eksternal yaitu salah 

satunya hutang. Banyak perusahaan besar yang meminjam uang kepada pihak luar 

untuk membuka usahanya, tetapi pada akhirnya perusahaan besar tersebut tidak 

bisa membayar hutang dan akhirnya mengalami kebangkrutan. Selain masalah 

hutang menurut Zimmerer (2008) dikarenakan oleh beberapa faktor: 

1. Tidak kompeten dalam hal manajerial  

2. Kurang berpengalaman  

3. Kurang dapat mengendalikan keuangan  

4. Gagal dalam perencanaan  

5. Lokasi yang kurang memadai  

6. Kurangnya pengawasan peralatan  

7. Sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha  

8. Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan/transisi kewirausahaan  

Di Semarang banyak terdapat usaha kecil menengah yang berhasil salah 

satunya yaitu toko bandeng presto. Dan salah satu toko bandeng presto di 

Semarang adalah Toko Bandeng Presto “Citra Rasa”. Usaha bandeng presto ini 

merupakan usaha yang terletak di Jalan Peterongan Timur No. 34 Semarang dan 

Toko Bandeng Presto “Citra Rasa” cukup dikenal oleh banyak orang Semarang. 

Toko Bandeng Presto “Citra Rasa” sudah didirikan sejak tahun 1980an dan 

pemilik Toko Bandeng Presto “Citra Rasa” bernama Ibu Dju Hwa. Toko ini 

menjual bandeng presto rumahan khas Semarang dengan modal yang sangat 

terbatas pada awalnya, karena pada awalnya usaha ini didirikan untuk membantu 

perekonomian keluarga. Pada awalnya pemilik hanya berkeliling di sekitar kota 
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Semarang, menawarkan bandeng presto lewat teman, saudara maupun tetangga 

sekitar. Serta pemilik hanya mengolah bandeng presto dengan jumlah yang sedikit 

karena keterbatasan modal yang ada. Namun berkat keuletan dari pemilik dan 

adanya bantuan dari orang tua, maka pada tahun 2006 Ibu Dju Hwa dapat 

membuka Toko Bandeng Presto di Jalan Peterongan Timur No. 34 Semarang. Di 

toko ini, Ibu Dju Hwa mempunyai tempat untuk menampilkan barang 

dagangannya. Dengan semangat dan hasil kerja keras dari Ibu Dju Hwa ini, Toko 

Bandeng Presto Citra Rasa ini menjadi semakin berkembang serta barang 

dagangan bertambah banyak. Dalam perkembangannya, saat ini Toko Citra Rasa 

dibantu oleh 18 orang karyawan yang dipekerjakan untuk membantu pekerjaan 

Ibu Dju Hwa. 

Ibu Dju Hwa yang telah merintis usaha ini selama 30 tahun lalu, 

mengembangkan usahanya hingga sekarang memiliki toko di Jalan Peterongan 

Timur Semarang. Bukti kesuksesan beliau adalah usaha ini selalu banyak pesanan 

di setiap bulannya dan sudah dikenal oleh masyarakat baik di Pulau Jawa maupun 

luar Jawa. Hasil olahan bandeng ini Ibu Dju Hwa mengembangkan produknya 

menjadi bandeng presto, pepes bandeng, otak-otak bandeng, juga tahu bandeng 

kemasan adalah hasil tangan terampil Ibu Dju Hwa. Sehingga di sekitar 

lingkungannya, Ibu Dju Hwa terkenal sebagai pengolah makanan olahan ikan 

bandeng. Ibu Dju Hwa juga tidak segan untuk mengajak warga sekitar Peterongan 

untuk bergabung menjadi pegawai di Bandeng Presto Cita Rasa. Hingga saat ini 

omset penjualan Bandeng Presto Citra Rasa mencapai 40 juta per bulan. Alasan 

dipilihnya Toko Bandeng Presto “Citra Rasa” untuk dijadikan obyek penelitian ini 
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adalah kesuksesan usaha yang telah diraih wanita pengusaha pemilik Bandeng 

Presto “Citra Rasa” ini pasti memiliki beberapa faktor yang mendukung sehingga 

Bandeng Presto “Citra Rasa” dapat meraih kesuksesan hingga saat ini dan faktor-

faktor yang mendukung tersebut dapat dikaitkan dengan penelitian Rashid et al. 

(2015). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dengan ini penulis ingin meneliti 

kesuksesan usaha Bandeng Presto “Citra Rasa” berdasarkan replikasi dari Rashid 

et all (2015) ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “Identifikasi Faktor-

Faktor Yang Mendukung Kesuksesan Wanita Pengusaha Pemilik Bandeng 

Presto Citra Rasa”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah yang 

dikemukakan adalah: 

a. Apakah keterlibatan keluarga mendukung kesuksesan wanita pengusaha 

Bandeng Presto “Citra Rasa”? 

b. Apakah lingkungan sosial mendukung kesuksesan wanita pengusaha 

Bandeng Presto “Citra Rasa”? 

c. Apakah sikap pribadi mendukung kesuksesan wanita pengusaha Bandeng 

Presto “Citra Rasa”? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasar uraian perumusan masalah maka penelitian ini dilakukan yang 

bertujuan: 

a. Untuk mengetahui keterlibatan keluarga dalam mendukung kesuksesan 

wanita pengusaha Bandeng Presto “Citra Rasa”. 

b. Untuk mengetahui lingkungan sosial dalam mendukung kesuksesan 

wanita pengusaha Bandeng Presto “Citra Rasa”. 

c. Untuk mengetahui sikap pribadi dalam mendukung kesuksesan wanita 

pengusaha Bandeng Presto “Citra Rasa”. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

a) Bagi Instansi 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan 

yang bermanfaat bagi wanita pengusaha bandeng presto citra rasa dalam 

mengembangkan bisnisnya di masa mendatang. 

b) Bagi Akademis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi 

referensi bagi pembaca dalam melakukan penelitian dengan topik yang 

sama mengenai faktor-faktor yang mendukung kesuksesan wanita 

pengusaha. 

 


