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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam menjalani kehidupan ini selalu ada hal yang dinamakan 

persaingan. Seseorang akan berkompetisi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, 

sehingga kadang kala hukum rimba dapat berlaku. “Siapa yang kuat dia akan 

bertahan, siapa yang cepat dia yang akan mendapatkan”. Tujuan mereka hanya 

satu yaitu untuk hidup lebih layak dari orang lain dan mempunyai sesuatu yang 

lebih dibanding orang lain, dengan kata lain mereka ingin sukses. 

Di bawah ini terdapat beberapa tokoh yang bisa disebut telah 

memenangkan persaingan di dunia bisnis Indonesia. Mereka adalah orang-orang 

yang masuk kedalam list 40 orang terkaya di Indonesia. Yang pertama R. Budi 

dan Michael Hartono dengan kekayaan US$ 11 miliar. Yang kedua Susilo 

Wonowidjojo dengan kekayaan US$ 8 miliar. Yang ketiga Eka Tjipta Widjaja 

dengan kekayaan US$ 6 miliar. Yang ke empat Martua Sitorus dengan kekayaan 

US$ 3,2 miliar. Yang ke lima Anthoni Salim dengan kekayaan US$ 3 miliar. 

Yang ke enam Sri Prakash Lohia dengan kekayaan US$ 2,65 miliar. Yang ke 

tujuh Low Tuck Kwong dengan kekayaan US$ 2,6 miliar. Yang ke delapan Peter 

Sondakh dengan kekayaan US$ 2,3 miliar. Yang ke sembilan Putra Sampoerna 

dengan kekayaan US$ 2,3 miliar. Yang ke sepuluh Aburizal Bakrie dengan 

kekayaan US$ 2,1miliar (http://www.andriewongso.com di akses tanggal 8 

September 2011). Dari ke sepuluh nama orang sukses di atas mereka sebagian 

http://www.andriewongso.com/
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besar adalah etnis keturunan Tionghoa. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

dari populasi orang suksess di Indonesia adalah etnis Tionghoa. 

Fenomena saat ini yang tampak nyata di masyarakat yaitu seringnya nilai 

kesuksesan seseorang dilambangkan dengan tingkat kekayaan atau kondisi 

finansialnya. Namun bila dilihat dari sisi lain, makna kesuksesan dari sudut 

pandang psikologi maka nilai kesuksesan tidak hanya diukur dari materi yang 

didapatkan dan dihasilkan. Dalam ilmu psikologi kesuksesan dapat dinilai dari 

sesuatu yang sudah diraih seseorang dalam tujuan hidup dan cita-citanya. Hal ini 

disebut sebagai subjective well-being. Cita-cita dan tujuan hidup yang dimaksud 

disini mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari finansial, sosial dengan 

teman dan keluarga, serta orang terdekat, emosional, hingga spiritual.  

Diener , Suh & Oishi (1997) mengemukakan bahwa kesejahteraan 

subjektif merupakan cara bagaimana seseorang mengevaluasi dirinya. Evaluasi 

tersebut meliputi kepuasan hidup, sering merasakan emosi positif seperti 

kegembiraan, kasih sayang serta jarang merasakan emosi negatif seperi kesedihan 

dan marah. 

Kemudian menurut pendapat Diener, Lucas dan Oishi (dalam Wulandari, 

2010) Subjective well-being merupakan konsep yang luas, meliputi: emosi, 

pengalaman menyenangkan, rendahnya tingkat negative mood, dan kepuasan 

hidup yang tinggi.  

Menurut Tanadi Santoso, dosen mata kuliah kewirausahaan di magister 

manajemen ITS dalam salah satu artikelnya berpendapat bahwa kesuksesan dapat 

dikelompokkan menjadi 5 area. Yang pertama adalah kesuksesan material. 
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Material ini adalah memiliki uang banyak, mempunyai mobil, mempunyai 

perusahaan yang besar. Pada dasarnya yaitu segala hal yang bersifat duniawi yang 

disebut sebagai material. Berikutnya yang kedua adalah fisik atau 'physical', 

misalnya ingin memiliki tubuh selalu sehat, mempunyai tubuh yang sempurna dan 

dapat berumur panjang. “Dengan sehat saya bisa bekerja dengan baik”, dalam hal 

ini adalah aspek kesehatan, maka tubuh yang sehat ternyata bisa jadi adalah 

kesuksesan yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah kesuksesan intelektual. 

Intelektual adalah kemampuan otak biasa, 'intellectual capital', misalnya saya 

tidak perlu uang banyak, tapi saya harus pandai, saya ingin lulus S3, bisa jadi guru 

besar dan lain-lain. Ini yang disebut sebagai kesuksesan ke-3, intelektual. Yang 

keempat adalah emosional. Saya ingin hubungan saya dengan istri dan anak-anak 

harmonis, hubungan saya dengan teman juga baik, semua orang menyukai saya, 

dan saya bisa memberikan kontribusi dalam keluarga saya. Jadi sukses emosional 

adalah bentuk kesuksesan yang ke-4. Yang terakhir, kelima adalah spiritual. 

Banyak orang merasa dekat dengan Tuhan sebagai hal yang utama. Misalnya, 

saya bisa merasakan kedamaian dalam hati kita. Spiritual adalah salah satu bentuk 

kesuksesan (www.tanadisantoso.com/BusinessWisdom diakses 12-10-2011). 

Usaha seseorang dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidupnya pastilah 

akan ada proses mental atau proses psikologis yang menyertai. Suatu kondisi 

dimana seseorang harus berperan (role) sesuai dengan aturan atau norma-norma 

yang berkembang di masyarakat sehingga akan mempengaruhi perilaku individu. 

Kemudian dari perilaku yang berdasar role tersebut akan terinternalisasi dalam 

diri individu dan dapat mengubah karakteristik kepribadian individu secara 

perlahan (human adjustment). Dengan kata lain kesuksesan finansial tersebut 

http://www.tanadisantoso.com/BusinessWisdom
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dapat diraih salah satu penyebabnya karena terdapat faktor kepribadian yang 

mendasari perilaku mereka sehari hari. 

Dalam sebuah penelitian sebelumya tentang “Perilaku Bisniss Pengusaha 

China dan Bugis Makassar dalam Agribisniss Di Makassar” dapat diambil 

kesimpulan bahwa pengusaha China memiliki otostereotip 7 sifat signifikan yaitu, 

(1) etos kerja yang tinggi, (2) jujur, (3)  hemat, (4) teliti, (5) dapat dipercaya, (6) 

dapat menyimpan rahasia, dan (7) persatuan usaha yang kuat. Otostereotip 

pengusaha Bugis Makassar memiliki satu sifat signifikan, yakni bermoral. 

Dalam penelitian yang lain Aldridge 1997 (dalam Cloninger, 2009) 

sebuah studi kepribadian pewirausaha ditemukan tingkat kecemasan yang sedang, 

dan apprehensiveness  yang rendah (Self-assured (O-)) dan stabilitas emosional 

yang cukup (C+). Ditemukan pula kemandirian dan dominasi yang cukup (E+),  

social-boldness (H+), dan oppenes to change (Q1+). Selain itu mereka juga 

mempunyai self-reliance yang tinggi (Q2+), rule-consciousness (G+), dan 

reasoning ability (B+), serta sensitifitas yang kurang (utilitarian (I-)) 

Berbicara mengenai kepribadian yang tercermin dari perilaku, menurut 

buku Seven Habits yang di tulis oleh Stephen R. Covey (Covey, 2008) 

menyebutkan bahwa perilaku orang sukses secara umum ada 7, yaitu: pribadi 

yang proaktif, self leadership, dapat memanage diri, think win-win (berpikiran 

positif), sifat pengertian, synergize (kooperatif), sharpen the saw (evaluasi diri). 

Tidak banyak masyarakat saat ini yang memiliki sudut pandang 

kesuksesan dari berbagai ilmu, asumsi masyarakat yang banyak muncul yaitu 

kesuksesan seseorang berbanding lurus dengan tingkat finansial atau kondisi 

ekonomi seseorang khususnya pada etnis Tionghoa di Indonesia. Berangkat dari 
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fenomena yang ada dan mengacu pada manfaat yang diharapkan sehingga peneliti 

terdorong untuk mencari kebenaran apakah ukuran kesuksesan etnis Tionghoa 

hanya berdasar pada kesuksesan finansial seperti anggapan masyarakat selama ini, 

atau mungkin terdapat aspek lain yang menarik dan bisa diungkap lebih jauh. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk memahami ukuran kesuksesan bagi etnis Tionghoa. 

2. Untuk mengetahui karakteristik kepribadian etnis Tionghoa dibalik 

kesuksessan yang dimaknainya. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini ada dua, antara lain: 

a. Bagi etnis Tionghoa, mereka dapat memahami ukuran kesuksesan di 

kalangan etnis mereka sendiri. 

b. Bagi masyarakat, mereka dapat mengambil suatu pelajaran dari penelitian 

ini berbagai makna kesuksesan dan profil kepribadian orang yang 

mencapainya. 

2. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini untuk menambah informasi baru 

mengenai profil kepribadian etnis Tionghoa dalam ilmu Psikologi 

kepribadian. 

 


