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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu permasalahan ekonomi yang sering muncul di Indonesia 

adalah angka tingkat pengangguran yang tinggi. Hal tersebut disebabkan 

karena kurang tersedianya lapangan pekerjaan sehingga tidak dapat 

menampung banyaknya jumlah angkatan kerja penduduk Indonesia. 

Tingginya angka pengangguran dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia yang juga dapat menyebabkanmeningkatkan jumlah kemiskinan. 

Agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat bertumbuh dan berkembang 

dengan baik, maka hal diatas merupakan suatu hubungan yang harus 

diputuskan keterikatannya 
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Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk 

tertinggi di dunia, oleh karena itu Indonesia memiliki sumber daya manusia 

yang besar. Hal tersebut membuktikan bahwa penduduk di Indonesia 

memiliki potensi sebagai wirausaha yang mampu membuka banyak lapangan 

pekerjaan. Apabila usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan baik, 

maka usaha tersebut juga dapat memberikan hasil yang baik bagi tingkat 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Apabila semakin banyak lagi wirausaha 

yang mampu membuka usaha, dan dapat mencapai kesuksesan usahanya 

tersebut, maka tingkat pengangguran di Indonesia juga semakin berkurang 

dan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dapat meningkat dengan baik. 

Dengan adanya perkembangan jaman, maka beberapa usaha atau bisnis 

di Indonesia juga semakin berkembang. Hal tersebut terbukti karena adanya 

beberapa jenis usaha baru dan industri modern yang sudah mulai 

bermunculan di Indonesia. Setelah ditelusuri, beberapa leader atau manager 

dari perusahaan-perusahaan industri modern tersebut adalah seorang 

wirausaha wanita. Terbukti dalam majalah SWA yang diterbitkan pada Juni 

2013, bahwa sebesar 60% Wirausaha di Indonesia didominasi oleh wanita. 

Melalui pernyataan tersebut, maka tidak menutup kemungkinan apabila 

populasi penduduk wanita di Indonesia juga memiliki potensi sebagai 

wirausaha sukses yang mampu membuka suatu usaha. Bahkan didukung 

dengan perkembangan teknologi yang canggih, maka pada masa modern ini, 

Indonesia juga dapat melahirkan wirausaha-wirausaha baru yang kreatif 

sehingga industri kreatif di Indonesia juga semakin maju dan berkembang. 
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Tidak hanya memiliki peranan sebagai seorang pengusaha atau 

wirausaha wanita yang sukses dan mampu membantu pertumbuhan ekonomi 

Indonesia, tetapi pengusaha wanita juga dapat berperan dalam meningkatkan 

pendapatan keluarga. Pernyataan dari Rahayuningsih dan Murdiyanto (2015) 

wanita mempunyai potensi dalam memberikan kontribusi pendapatan rumah 

tangga khususnya rumah tangga miskin. Hal ini menujukkan bahwa 

keterlibatan wanita dalam dunia kerja sangatlah tinggi untuk membantu 

menambah pendapatan suami sehingga dengan meningkatnya pendapatan 

dalam keluarga, maka kehidupan keluarga akan lebih terjamin dan sejahtera 

serta terhindar dari munculnya permasalahan ekonomi. 

Menjadi seorang pengusaha yang sukses tentu bukan merupakan hal 

yang mudah, terlebihuntuk seorang wanita yang masih sering dipandang 

sebelah mata oleh banyak orang. Akan tetapiapabila dalam memilai sebuah 

usaha seorang wanita memiliki motivasi yang kuat dan memiliki peluang 

yang baik untuk dapat mengembangkan usahanya, maka akan dengan mudah 

wanita pengusaha tersebut dalam mencapai kesuksesan usahanya. 

Kesuksesan wanita dalam berwirausaha banyak dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yang salah satunya adalah motivasi dalam diri individu untuk 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki sehingga hal tersebut akan 

mendorong wanita untuk berwirausaha.Menurut Lee & Stearns (2012) 

terdapat 4 faktor yang mendorong kesuksesan wanita pengusaha, yaitu 

dukungan keluarga dan pengetahuan, keterampilan komunikasi dan 

pengetahuan bisnis, kompetensi produk dan kemampuan bisnis, serta 
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ketersediaan sumber daya. Selain itu, menurut Saputri dan Himam (2015) 

kesuksesan wanita di bagi menjadi 2 yaitu kesuksesan intrinsik dan 

kesuksesan ekstrinsik, adapun penjelasanya adalah sebagai berikut: Kriteria 

intrinsik terdiri dari: (a) Kemandirian (b) Dapat mengendalikan masa depan 

diri sendiri (c) Menjadi bos bagi diri sendiri (d) Berprestasi. Sedangkan pada 

kriteria ekstrinsik terdiri dari: (a) Pengembalian asset (b) Penjualan 

meningkat (c) Keuntungan meningkat (d) Peningkatan jumlah karyawan (e) 

Dapat membahagiakan karyawan dan pelanggan (f) Pengembangan bisnis(g) 

Mensejahterakan keluarga. 

Banyak wanita pengusaha di Indonesia yang sudah bekerja di bidang 

usaha industri kreatif, seperti bisnis kecantikan, kerajinan tangan, pentas 

kesenian, modiste atau fashion dan masih banyak lagi. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa ketika para wanita pengusaha dapat menjalankan 

bisnisnya dengan baik dan berhasil mencapai kesuksesannya, maka industri 

kreatif di Indonesia juga akan berkembang dan mampu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perkembangan industri kreatif yang ada 

di Kota Semarang juga dapat dilihat melalui acara IKAPESTA yang diadakan 

setiap tahunnya. IKAPESTA merupakan suatu ikatan organisasi bagi para 

pengusaha yang bergerak dalam bidang penyedia perlengkapan dan hiburan 

untuk pengadaan pesta, contohnya seperti dekorasi, event organizer, 

gathering, salon , dancer dan masih banyak lagi. Bahkan di tahun 2018, IKA 

PESTA dilaksanakan sebanyak dua kali di Kota Semarang, yaitu pada bulan 
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Maret dan bulan November. Jadi dapat disimpulkan bahwa industri kreatif di 

Kota Semarang juga sudah mengalami perkembangan yang baik. 

Salah satu seorang wanita pengusaha yang bergerak dalam bidang jasa 

hiburan di Kota Semarang adalah pemilik salah satu agency dancer yang 

bernama Emerald Dancer, yaitu Stephani Cindy Novita atau biasa akrab di 

panggil Ibu Cindy. Ibu Cindy adalah seorangwanita pengusaha yang bergerak 

dalam bidang jasa penyedia perlengkapan dan hiburan dalam acara pesta. 

Sejak duduk dibangku sekolah, Ibu Cindy memang sangat menyukai dan 

memiliki hobi menari. Sehingga pada tahun 2008, Ibu Cindy memutuskan 

untuk menyalurkan hobinya tersebut denganbergabung menjadi seorang 

anggota penari di salah satu agency dancer di Semarang. Hal tersebut 

membuktikan bahwa beliau sudah cukup lama mendalami ilmu menari dan 

sudah berbakat dalam dunia seni tersebut. Kemudian Ibu Cindy 

memberanikan diri untuk melebarkan sayap dengan mendirikan sebuah dance 

management sendiri. Akhirnya pada tanggal 25 Mei 2012, berdirilah Emerald 

Dancer sebagai salah satu agency dancer baru di Kota Semarang yang 

menyediakan jasa dance grup untuk mengisi acara, mulai dari acara 

pernikahan , ulang tahun , gathering atau acara lainnya. Melalui bisnis 

tersebut, Ibu Cindy berhasil mencapai kesuksesannya. Hal ini dibuktikan 

melalui adanya pertambahan aset Emerald Dancer, yang berupa kostum tari 

yang semakin banyak dan bervariasi, hingga saat ini Emerald Dancer sudah 

memiliki studio pribadi yang dapat digunakan untuk latihan menari. 

Perkembangan usaha Ibu Cindy juga dapat dilihat melalui bertambahnya 
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penari yang bekerja di Emerald Dancer. Selain pertambahan aset usaha, bisnis 

Ibu Cindy juga semakin berkembang, terlihat dari banyaknya pelanggan atau 

client dan vendor yang memilih Emerald Dancer untuk mengisi acaranya. 

Bahkan tidak hanya di Semarang saja, Emerald Dancer juga sering menerima 

job dari client yang berasal dari luar kota, seperti Yogyakarta, Solo, 

Pekalongan, Pemalang, Tegal, Purwokerto, Kudus, Pati dan lain - lain.  

Alasan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja 

faktor – faktor yang mempengaruhi kesuksesan Ibu Cindy sebagai pemilik 

“Emerald Dancer” yang kemudian akan dilakukan analisis berdasarkan teori 

faktor kesuksesan wanita pengusaha menurut para ahli. Dan inilah yang 

melandasi latar belakang penelitian tentang analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesuksesan wanita pengusaha pada pemilik Emerald Dancer 

Semarang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah apa sajafaktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan 

wanita pengusaha pemilik Emerald Dancer Semarang. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang 

telah ditentukan, yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan 

wanita pengusaha pemilik Emerald Dancer Semarang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

a. Peneliti 

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh selama 

masa perkuliahaan, untuk menambah pengetahuan, dan kemampuan 

dalam menganalisis suatu permasalahan berdasarkan ilmu  yang 

diperoleh. 

b. Pengusaha 

Sebagai sarana untuk dapat menambah wawasan dan 

memberikaninformasi secara tepat bagi wanita pengusaha mengenai 

faktor-faktor yang mendukung kesuksesan perusahaannya untuk dapat 

mempertahankan faktor-faktor kesuksesan tersebut dan dapat 

menjadikan evaluasi faktor-faktor yang dapat ditingkatkan lagi sehingga 

bisnis yang dijalankan dapat semakin berkembang dan meraih 

kesuksesan yang lebih. 

 

 

 

 

 

 

 


