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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

 Dalam mencapai keberhasilan usaha menuju keberhasilan salah 

satu faktor yang mendorong keberhasilan usaha adalah wirausahawan 

yang mengetahui informasi tentang manajemen permodalan dan keuangan 

(Machfoedz, 2005:60). Dalam mengembangkan sebuah usaha, itu 

tergantung dari wirausahaan itu sendiri bagaimana ketika wirausahaan 

tersebut dapat memaksimalkan keterampilan, melihat lokasi untuk 

mengembangkan usaha, melihat peluang yang ada, dan kesempatan bisnis 

dengan tepat dan akurat, serta mampu mengelola sumber daya dan dana 

permodalan dengan baik dan efektif melalui berbagi keputusan yang tepat 

dalam memberi pengaruh bagi pendapatan keuntungan atau laba agar suatu 

usaha tersebut dapat berkembng dengan baik. Wirausahawan sebagai 

individu yang dituntut untuk memiliki kemajuan kerja yang keras dan 

didorong motivasi tinggi untuk mencapai keberhasilan usahanya (Ranto, 

2007:22). 

Seorang wirausaha atau pengusaha juga dituntut untuk dapat 

memimpin karywannya, jiwa enterpreneurial leadership harus dimiliki 

oleh seorang pengusaha untuk tetap dapat sukses. Keberhasilan seorang 

entrepreneur tidak hanya ditentukan oleh keberanian mengambil resiko 

dan bertanggung jawab terhadap apa yang digelutinya (Meredith, 2006). 
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Seorang entrepreneur juga diharapkan memiliki pandangan dan wawasan 

yang luas terhadap praktik-praktik kepemimpinan (leadership), sehingga 

muncul istilah entrepreneurial leadership dimana pengusaha tidak hanya  

dapat mengelola dan menjalankan usahanya dengan baik tetapi juga 

dituntut untuk dapat menciptakan nilai lebih pada orang-orang di 

sekitarnya baik di dalam maupun di luar perusahaan, yang akan berujung 

pada berkembangnya perusahaan serta kemampuan perusahaan untuk 

berjalan mengikuti perubahan yang terjadi di pasar (Thornberry, 2006). 

Berdasarkan pada pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

entrepreneurial leadership memiliki peran penting dalam menentukan 

keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi bisnis dan tidak boleh 

diabaikan oleh entrepreneur agar dapat terus bertumbuh dan berkembang 

secara berkesinambungan ditengah persaingan yang semakin ketat seperti 

sekarang ini. 

Karakteristik Entrepreneurial Leadership menurut Fernald et al. 

(2005): 

1. Able to motivate 

Motivasi merupakan hal mendasar yang penting bagi seseorang untuk 

melakukan sesuatu.   

2. Achievement orientated 

Achievement Oriented Leader merupakan salah satu tipe pemimpin 

yang menemukan, menciptakan atau juga membangun bisnis atau 

usahanya dengan tepat waktu (Manning & Curtis, 2003). 
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3. Persistent 

Entrepreneurial leader juga adalah seorang yang gigih dalam 

memperjuangkan apa yang menjadi impiannya.   

4. Risk Taking 

Entrepreneurial leader harus berani mengambil resiko serta tidak takut 

untuk mencoba sesuatu yang masih belum pasti tingkat 

keberhasilannya.   

5. Visionary 

Seorang Entrepreneurial leader harus mampu menggambarkan dan 

menjelaskan tentang masa depan usahanya. 

Morris, Schindehutte, dan LaForge (2004) membagi entrepreneurial 

leadership dalam: 

1. Innovativenes 

Dunia bisnis yang terus berkembang dan berubah mengharuskan 

seorang entrepreneurial leader untuk terus mencari solusi kreatif 

dalam menjawab kebutuhan pasar serta masalah operasional dari 

perusahaan. 

2. Proactive 

Proaktif ditunjukan dengan turut serta terlibat dalam proses 

pelaksanaan rencana, melibatkan dan mengarahkan orang lain agar 

dapat membuat segala sesuatunya berjalan dengan cara yang tepat. 

Maka dengan menggabungkan kedua tokoh tersebut ada tujuh sifat 

enterpreneurial leadership yang harus dimiliki seorang pengusaha. Pada 
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penelitian ini akan memfokuskan pada karakteristik enterpreneurial leadership 

pada pengusaha Toko Bahagia. Toko ini didirikan pada tahun 1994 oleh Bapak 

Hartono, beralamat di Jalan Desa Karang Harjo, RT 01, RW 01, Kecamatan 

Kragan, Kabupaten Rembang. Toko ini merupakan toko yang bergerak di bidang 

bahan bangunan dan produk yang dijual antara lain adalah bahan bangunan seperti 

semen, semen putih, batu bata, keramik, besi, kayu, asbes, genteng, dan lain-lain. 

Dalam perkembangannya muncul berbagai pesaing sejenis antar lain adalah: 

Tabel 1.1. Nama Pesaing Toko Bahagia dan Kesamaannya dengan Toko Bahagia 

No Nama 

Pesaing 

Kesamaan 

produk 

Kesamaan 

harga 

Kesamaan 

pelayanan 

Kesamaan 

delivery 

Kesamaan 

lokasi 

1 Toko Lancar √  √ √ √ 

2 Toko Rejo √ √ √ √ √ 

3 Toko Kurnia √ √  √ √ 

Sumber: Data Primer (2016) 

 

Alasan dipilihnya ketiga pesaing tersebut karena menjual produk yang mirip 

atau sama dengan harga yang mirip serta pelayanan sama. Seiring dengan 

persaingan tersebut , maka pengusaha Toko Bahagia harus dapat menerapkan jiwa 

enterpreneurial leadership nya untuk mengatasi persaingan dan jika ingin tetap 

sukses dan eksis pada bidang ini.   Pada penelitian ini menggunakan wawancara. 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penelitian ini berjudul: 

“IDENTIFIKASI ENTERPRENEURIAL LEADERSHIP PADA  

PENGUSAHA  TOKO BAHAGIA, REMBANG”. 
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1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Bagaimanakah enterpreurial leadership pada pengusaha 

Toko Bahagia, Rembang?” 

  

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Sedangkan tujuan pada penelitian ini adalah:  

    “Untuk mendeskripsikan enterpreurial leadership pada 

pengusaha Toko Bahagia, Rembang”. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini memiliki manfaat antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pihak pengusaha Toko Bahagia: 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pihak pengusaha 

Toko Bahagia yaitu Bapak Hartono sebagai masukan untuk 

meningkatkan jiwa enterpreneurial leadership nya sehingga dikemudian 

hari dapat meningkatkan kinerja tokonya dalam menghadapi persaingan. 

2. Bagi kalangan akademisi: 

Sebagai referensi untuk penelitian dengan topik serupa di masa yang 

akan datang. 

 

 

 


