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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Akibat adanya krisis moneter yang tejadi pada akhir tahun 1997 dan awal 

tahun 1998 menyebabkan banyak terjadinya pengangguran sehingga 

pemerintah berupaya untuk mendorong tumbuhnya lebih banyak 

wirausahawan di Indonesia dengan memberikan bantuan wawasan, 

pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan 

Menengah.  Namun upaya yang  dilakukan oleh pemerintah belum 

membuahkan hasil karena seorang wirausahawan tidak hanya memiliki jiwa 

kepemimpinan saja, tetapi harus memiliki sikap disiplin, bertanggung jawab, 

berani mengambil resiko, dan harus mampu membaca peluang yang ada di 

pasar. Menjadi seorang wirausahawan tentunya harus memiliki jiwa 

kepemimpinan, tetapi saat ini banyak masyarakat yang sering kali menyalah 

artikan tentang kepemimpinan, dimana kepemimpinan tersebut digunakan 

sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan, jabatan, dan lain sebagainya yang 

membuat seorang pemimpin tidak dapat menjalankan tugas yang harus 

dilaksanakan dengan semestinya. (Susanto, 2009, p.90). 

Pemimpin yang baik harus mampu berfikir secara rasional, kreatif dan 

mampu untuk memimpin para pegawainya dengan baik.Entrepreneurial 

leadership adalah kegigihan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dengan 

mempertimbangkan resiko-resiko yang akan dihadapi dan mau mendengarkan 

pendapat dari orang lain. (Weiss, 2007).Entrepreneurial leadership adalah 
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gabungan antara pengetahuan dan ketrampilan kewirausahaan dan kualitas 

kepemimpinan yang tinggi.(Susanto, 2009, p.91).Entrepreneurial leadership 

adalah seorang pemimpin kewirausahaan yang harus mengkombinasikan 

berbagai kemampuan tradisional dari manajemen dengan skill tentang 

kepemimpinan.Selain itu juga menyesuaikan konflik antara ketidaksabaran 

dari seorang wirausaha dengan kendala yang memaksa dalam suatu organisasi 

dengan keinginan untuk mengontrol kegiatan.(Burns, 2007, 

p.240).Entrepreneurial leadership adalah pemimpin yang dapat menemukan 

cara yang efektif untuk mengajarkan ketrampilan kewirausahaan. (Smilor dan 

Sexton: 1996). 

Jadi dapat dikatakan bahwa entrepreneurial leadership merupakan sebuah 

ilmu gabungan dari kemampuan dalam manajemen dan dengan skill mengenai 

kepemimpinan yang dapat membuat seseorang menjadi lebih baik dalam 

mengambil suatu keputusan, melihat peluang yang ada, dan lain 

sebagainya.Jiwa entrepreneur dimiliki oleh semua orang, tetapi jiwa tersebut 

dapat berkembang tergantung kepada diri mereka masing-masing.Jiwa 

entrepreneur dapat berkembang jika orang tersebut selalu memiliki ide-

ide/gagasan yang kreatif, lalu orang tersebut dapat mempengaruhi orang lain, 

mengatur waktu, dan berani untuk mengambil resiko. 

Menurut Weiss (2007) untuk mencapai keberhasilan seorang entrepreneur 

harus memiliki sifat-sifat entrepreneurial leadership  yaitu mampu 

menemukan tenaga kerja yang tepat untuk mengerjakan tugas yang sesuai 

dengan bidangnya, membentuk tim yang handal dalam setiap kelompok kerja 
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agar tercapai tujuan organisasi, melakukan pemberhentian terhadap karyawan 

yang dirasa pantas, berani dalam menetapkan tujuan, mampu mengalahkan 

pesaing, membangun relasi dengan konsumen karena konsumen merupakan 

pondasi dasar untuk dapat mengembangkan sebuah perusahaan , memiliki 

sikap yang tenang dalam mengatur seluruh perusahaan agar setiap tantangan 

dapat diatasi. Sikap-sikap tersebut sangat penting dalam diri seorang 

entrepreneur karena dapat membuat entrepreneur tersebut mencapai 

kesuksesan. 

Karya Rejeki Motor Semarang adalah sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang perdagangan sepeda motor yang sudah beroperasi selama 28 tahun. 

Karya Rejeki Motor terdiri dari tiga divisi yaitu pemasaran, manajemen 

sumber daya manusia dan operasional, keuangan.Perusahaan ini merupakan 

perusahaan yang bekerja langsung dibawah naungan PT. Astra Honda 

Motor.Pengawasannya langsung ditangani oleh pimpinan Karya Rejeki Motor 

yaitu Bapak Hanapi Rusli.Pengawasan yang dilakukan langsung kepada 

divisi-divisi yang ada berupa pengecekan keseluruhan laporan seperti laporan 

keuangan, pembelian, penjualan. 

Bapak Hanapi Rusli adalah pimpinan sekaligus pemilik di perusahaan 

Karya Rejeki Motor Semarang.Beliau sudah menjadi pemimpin dalam 

perusahaan ini selama kurang lebih 28 tahun lamanya.Semua hal mengenai 

Karya Rejeki Motor langsung dipimpin oleh beliau, dari pemecahan sebuah 

masalah, mengambil langkah, hingga mengambil sebuah 

keputusan.Berdasarkan pengalaman yang telah dimiliki oleh Bapak Hanapi 
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Rusli, peneliti ingin mengetahui apakah Bapak Hanapi Rusli memiliki 

karakteristik seorang entrepreneurial leadership seperti yang dikemukakan 

oleh Scott Weiss. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan 

penelitian mengenai “Analisis Kesesuaian Entrepreneurial Leadership 

Pemilik Perusahaan Karya Rejeki Motor Semarang berdasarkan Pendekatan 

Weiss (2007)”. 

1.1. Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang akan diteliti 

adalah apakah pemilik Karya Rejeki Motor Semarang memiliki 

kesesuaian karakteristik entrepreneurial leadership berdasarkan 

pendekatan Weiss (2007) ? 

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.2.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui 

kesesuaian karakteristik entrepreneurial leadership pemilik Karya 

Rejeki Motor Semarang  berdasarkan pendekatan Weiss (2007). 

1.2.2. Manfaat Penelitian 

1.2.2.1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan Karya Rejeki Motor Semarang dapat 

mengetahui apakah pemilik mereka sudah sesuai dengan 

kriteria entrepreneurial leadership berdasarkan pendekatan 

Weiss (2007). 
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1.2.2.2. Bagi Peneliti 

Diharapkan dengan penelitian ini penulis dapat 

menambah pengetahuan mengenai aktivitas yang 

sebenarnya selain mendapatkan ilmu yang telah dipelajari 

di bangku kuliah. 
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