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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Semua organisasi apapun di dunia ini memerlukan pemimpin. Semua 

Negara di dunia, partai-partai politik, organisasi keagaman, organisasi 

kepemudaan, bahkan siswa-siswa di sekolah juga membutuhkan pemimpin. 

Begitupun dengan perusahaan. Semua perusahaan memerlukan pemimpin 

yang berkualitas, visioner, inovatif, dan berani menanggung risiko. 

Pemimpin itu memiliki peran penting di dalam sebuah organisasi. 

Warna sebuah organisasi sangatlah ditentukan oleh sang pemimpinnya. Arah 

dari sebuah organisasi pun tidak lepas dari peran seorang pemimpin. 

Pemimpin dalam setiap organisasi merupakan simbol dari organisasi itu. 

Pemimpin berperan menentukan arah dan tujuan organisasi, mengelola dan 

mengorganisasi semua sumber daya yang ada guna mencapai tujuan yang 

ditentukan. Berhubungan dengan perusahaan atau organisasi bisnis dapat 

dikatakan bahwa kinerja atau prestasi sebuah perusahaan sangat ditentukan 

oleh sang wirausaha. Seorang wirausaha adalah juga seorang pemimpin 

karena mereka harus membaca peluang-peluang yang menguntungkan, 

menentukan tujuan, mengumpulkan dan mengelola semua sumber daya yang 

dibutuhkan dan menuntun orang lain untuk mencapai tujuan. 

 



 

2 
 

Unsur pokok dalam perusahaan adalah pemimpinnya, tetapi merupakan 

sumber yang langka di dalam setiap perusahaan. (Buchari 2014: 162), 

mencatat statistik perkembangan perusahaan bahwa 50% dari 100 perusahaan 

yang baru berdiri, gagal dalam kurun waktu 2 tahun dan 20% lagi gagal 

dalam waktu 5 tahun sehingga pada akhir tahun kelima hanya tersisa 30% 

perusahaan yang masih berjalan. Faktor penyebab kegagalan perusahaan-

perusahaan itu adalah kepemimpinan yang tidak efektif. Mereka tidak bisa 

memimpin karyawan, tidak bisa membangun kerjasama yang baik dengan 

orang lain, bahkan tidak bisa menguasai dan mengendalikan diri sendiri. 

Pemimpin perusahaan tersebut tidak mampu memotivasi karyawannya untuk 

bekerja lebih baik, kurang disiplin dan tidak dapat menjadi teladan di dalam 

perusahaan. Seorang pemimpin dalam bisnis haruslah orang yang dapat 

menguasai dan mengembangkan diri sendiri dan juga mampu menguasai serta 

mengarahkan dan mengembangkan karyawannya. 

Pemimpin biasanya diartikan sebagai orang yang mampu membimbing 

dan mengarahkan para karyawannya sehingga kemudian mendapatkan 

dukungan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kepemimpinan (leadership) 

menurut Suryana dalam buku Kewirausahaan (Alifuddin 2015)  merupakan 

kemampuan, proses, atau fungsi yang digunakan dalam mempengaruhi orang 

lain (karyawan) untuk melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan 

tertentu. Sebagai pemimpin yang baik maka pemimpin tersebut dituntut untuk 

mampu mempengaruhi karyawannya agar dapat bekerja dengan baik agar 

tujuan perusahaan dapat tercapai. 
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Oleh karena itu (Sutanto 2009: 90) seorang wirausaha perlu memiliki 

pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan (entrepreneurship). Seorang 

wirausahawan juga diharapkan memiliki kualitas kepemimpinan (leadership) 

yang tinggi. Perpaduan antara keduanya itulah yang dikenal dengan 

Leadpreneurship. Mereka yang memiliki Leadpreneurship tinggi akan 

mampu mengolah sumber daya yang awalnya bernilai rendah menjadi sumber 

daya yang bernilai tinggi. Leadpreneur lebih berfokus pada pencarian dan 

pemanfaatan peluang daripada pertimbangan sumber daya. Mereka yang 

memiliki leadpreneurship yang kuat selalu berpandangan bahwa sesuatu yang 

dipandang sebagai masalah oleh orang lain adalah peluang bagi mereka. 

Dimana mereka juga meyakini jika peluang yang ada harus segera diambil 

karena jika tidak maka peluang itu akan hilang dan belum tentu bisa datang 

lagi jka tidak dimanfaatkan saat ini. Meskipun mampu melihat sebuah 

peluang, mereka juga perlu memilih peluang mana yang memang layak untuk 

dimanfaatkan dan bisa memberikan keuntungan serta dapat 

mengakumulasikan modal dan mengembangkan bisnisnya. 

Seorang pemimpin juga harus memiliki karakteristik leadpreneur 

(Sutanto 2009: 94) yang biasa dikenal dengan istilah LEAD, yakni Live the 

Vision dimana pemimpin harus memiliki visi yang rasional, menarik, 

menantang dan dapat dipercaya oleh semua karyawan. Encourage, pemimpin 

mampu memberikan semangat atau motivasi kepada karyawan bahwa mereka 

mampu untuk melakukan pekerjaan yang akan dilakukan. Arrange, pemimpin 

mampu merancang, mengorganisasikan, merencanakan, dan 
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mengimplementasikan tugas-tugas dalam kerangka waktu. Karakteristik yang 

terakhir adalah Direction dimana pemimpin harus memiliki kemampuan 

untuk mengarahkan para karyawan agar tetap berada dijalan yang benar 

dalam rangka mewujudkan visi perusahaan. 

Di Yogyakarta ada sebuah organisasi bisnis yang bernama Jogja United 

Adventure. Usaha ini merupakan usaha rumahan yang mulai dirintis oleh 

Bapak Anang suryantoro pada tahun 2011 lalu. Saat ini ada 24 karyawan 

yang bekerja di Jogja United Adventure dengan pembagian tugas, 4 karyawan 

bertugas sebagai pramuniaga dan 20 lainnya di bagian produksi. Jogja United 

Adventure berbisnis di bidang produksi kaos yang berlokasi di Demakan 

Tegal Rejo 3, Yogyakarta. Pemilik usaha Jogja United Adventure dibilang 

sukses di dalam menjalankan bisnis ini. Kesuksesannya tentu tidak terlepas 

dari karakteristik leadpreneur yang dimilikinya. 

Sebagai seorang pemilik bapak Anang tidak memberikan kepercayaan 

kepemimpinannya kepada orang lain untuk mengawasi kinerja karyawan dan 

proses produksi yang berlangsung. Bapak Anang tetap ikut ambil bagian saat 

proses produksi berlangsung, namun meskipun selalu ada di rumah produksi 

bapak Anang selalu berusaha menciptakan suasana kerja yang nyaman 

dengan membangun komunikasi yang baik dengan semua karyawannya. Hal 

tersebutlah yang kemudian menarik peneliti untuk menjadikan Jogja United 

Adveture sebagai objek penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas maka 

peneliti ingin menganalisis karakteristik leadpreneur pemilik usaha Jogja 



 

5 
 

United Adventure dengan judul: IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK 

LEADPRENEUR PEMILIK JOGJA UNITED ADVENTURE. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdsarkan latar belakang  peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

Apakah karakteristik Leadpreneur pemilik Jogja United Adventure? 

  

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui 

karakteristik kepemimpinan leadpreneur yang dimiliki oleh  pemilik usaha 

Jogja United Adventure. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk: 

1. Bagi perusahaan 

Sebagai acuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang 

masih ditemui dalam perusahaan.  

2. Bagi peneliti 

Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

pembanding mengenai teoti-teori yang selama ini diterima selama 

masa perkuliahan dengan keadaan di perusahaan yang 

sebenarnya. Sebagai bahan pelajaran bagi peniliti agar kelak 

dapat memimpin organisasi bisnis sesuai karakteristik LEAD. 



 

6 
 

 

3. Bagi pembaca 

Bagi pembaca hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

sumbangan ilmu pengetahuan dan sumber bacaan untuk 

menambah wawasan ilmu pengetahuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


