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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Masuknya era globalisasi di Indonesia, memiliki dampak yang luar biasa untuk 

masyarakat Indonesia, terutama mengenai meningkatnya UMKM di Indonesia saat 

ini.Banyak orang yang semula bekerja sebagai karyawan di perusahaan, mereka mulai 

berinisiatif untuk mendirikan usaha sendiri.Kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat 

seringkali menjadi suatu alasan untuk banyak orang memutuskan menjalankan usaha mereka 

sendiri dengan kemampuan, kreativitas dan inovasi yang dimilikinya, atau saat ini orang 

menyebutnya dengan entrepreneur. 

Menurut Thornberry (2006) entrepreneur adalah seseorang yang mampu melihat, 

mengolah, dan memanfaatkan kesempatan atau peluang dan mampu mewujudkannya dalam 

sebuah ide inovatif. Tetapi tidak sedikit UMKM dapat mempertahankan usahanya tersebut 

sehingga tidak jarang dalam waktu kurang lima tahun, kebangkrutan pun terjadi. Banyak 

kendala dan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pelaku UMKM seperti keterbatasan 

modal dan peralatan, kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman, kurangnya informasi, 

strategi pemasaran yang salah, dan pengelolaan keuangan yang tidak benar. 

 Di era perubahan yang seperti ini, tentunya kualitas sumber daya manusia didalam 

suatu perusahaan menjadi faktor terpenting untuk keberhasilan dalam jangka 

panjang.Kemampuan untuk merencanakan, mengkoordinasi, menjalankan dan mengevaluasi 

suatu kegiatan sangatlah penting bagi kemajuan dan keberhasilan suatu perusahaan. Agar 

sumber daya manusia didalamnya mampu menjadikan suatu usaha itu maju dan berhasil, 
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maka seorang entrepreneur harus memiliki kualitas kepemimpinan yang baik, dengan kata 

lain seorang entrepreneur harus memiliki jiwa entrepreneurial leadership.  

Menurut Thornberry (2006), Entrepreneurial Leadership adalah pengusaha yang bisa 

menciptakan perubahan daripada bertransaksi dengan perusahaan lain, karena dengan adanya 

perubahaan akan menjadikan perusahaan lebih berkembang dan berjalan mengikuti trend 

pasar yang berlaku. (Tanutama dan Ardianti, 2013). 

 Sedangkan menurut Fernald et al. (2005), karakteristik Entrepreneurial 

Leadershipyaitu : 

1. Able to motivate, yang berarti seorang pemimpin tidak hanya dapat memotivasi diri 

sendiri, tetapi juga harus mampu memotivasi karyawannya dalam pekerjaannya. 

2. Achievement orientated, yang berarti seorang pemimpin yang menemukan, 

menciptakan, atau juga membangun bisnis atau usahanya dengan tepat waktu. 

3. Creative, yang berarti seorang pemimpin yang mampu menghasilkan ide – ide yang 

baru untuk kemajuan usahanya dan mendorong orang lain untuk dapat berpikir kreatif 

guna menciptakan bisnis baru. 

4. Flexible, yang berarti seorang pemimpin harus peka terhadap perubahan, mampu 

untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tersebut. 

5. Persistent, yang berarti seorang pemimpin yang gigih dalam memperjuangkan apa 

yang menjadi impiannya. Keteguhan merupakan karakter yang lahir dari sikap ulet, 

yaitu kemampuan untuk tidak mudah menyerah apabila mengalami kegagalan. 

6. Risk-taking, yang berarti seorang pemimpin yang berani mengambil resiko dengan 

perhitungan yang baik sebelumnya. 
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7. Visionary, yang berarti seorang pemimpin yang mampu menggambarkan dan 

menjelaskan tentang masa depan usahanya, dimana dia dan orang – orang sekitarnya 

akan berada, serta seperti apa mereka kelak. 

 

Dalam penelitian ini, menggunakan teori Fernald et al. (2005), alasannya dipilih teori 

Fernald adalah karena berdasarkan penelitian terdahulu (Shirley, 2015) dan (Edwin, 2015) 

teori Fernald dapat untuk mengidentifikasi karakterisitik entrepreneurial leadership pada 

seorang pengusaha. Teori Fernald merupakan teori yang baru, yaitu tahun 2005 yang sudah 

dikembangkan dari teori – teori yang sebelumnya, sehingga teori tersebut dapat dijabarkan 

secara luas. 

Dalam penelitian ini dilakukan analisis karakteristik dan perilaku pemilik sekaligus 

pemimpin Bus Pariwisata PO.Efisien Kudus yaitu Bapak Yuliwanto.Usaha ini beralamat di 

Jalan Jati Rejo no. 17, Lingkar Jepara, Kudus dan berdiri sejak tahun 2004.Perusahaan ini 

menjual jasa transportasi berupa bus, khusus pariwisata, acara keluarga, atau ziarah.Hingga 

saat ini, bus pariwisata PO.Efisien Kudus melayani rute perjalanan Jawa, Bali dan 

Madura.Alasan dipilihnya pemimpin bus pariwisata PO.Efisien Kudus sebagai obyek 

penelitian ini adalah karena perusahaan ini telah berhasil mengatasi persaingan yang sangat 

ketat sejak tahun 2004 hingga tahun 2017.Pada awalnya Beliau hanya memiliki 2 buah 

kendaraan bus pariwisata dan hingga saat ini Beliau sudah memiliki 8 buah kendaraaan bus 

pariwisata.Awalnya Beliau hanya memiliki 5 orang karyawan dan sekarang sudah memiliki 

20 orang karyawan. 

Perusahaan ini juga dapat dikatakan sukses dengan meningkatnya omzet dari tahun ke 

tahun. Berikut adalah data omset 3 tahun terakhir dari perusahaan tersebut : 
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Tabel 1.1 Rata – Rata Omset Perusahaan 

Bus Pariwisata PO. Efisien Kudus 

Tahun Rata – rata omset 

(dalam bulan) 

Rata – rata omset 

(dalam tahun) 

2014 105.000.000 1.260.000.000 

2015 112.000.000 1.428.000.000 

2016 160.000.000 1.920.000.000 

Sumber : Data sekunder diolah, 2017 

Pada awal tahun 2004, Bapak Yuliwanto sendiri mengalami banyak kendala ketika 

memulai merintis usahanya, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan mengenai otobus, 

dari sistem manajemen hingga pengelolaannya 

Berkembang dan majunya suatu perusahaan sangatlah dipengaruhi oleh pemimpin 

perusahaan tersebut yang memiliki sikap kepemimpinan yang baik, sikap Beliau yang berani 

mengambil resiko, kreativitas dan keuletannya dalam bekerja dapat memotivasi dan 

mengarahkan para pegawainya, membuat mereka menjadi terampil dan produktif, memiliki 

sikap yang ulet, dan memiliki visi dan misi yang sama untuk mengembangkan perusahaan 

tersebut, sehingga Beliau dapat mempertahankan perusahaannya bahkan mengembangkan 

perusahaan ditengah persaingan yang ada hingga saat ini.  

Bus Pariwisata PO.Efisien Kudus memiliki visi yaitu menjadi perusahaan bus 

pariwisata yang terpercaya untuk masyakarakat. Misinya adalah memberikan suasana kerja 

yang nyaman bagi para karyawannya, sehingga  karyawan lebih memiliki rasa tanggung 

jawab dalam melakukan pekerjaannya.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kesuksesan dan kegagalan suatu 

perusahaan tidak terlepas dari peran seorang pemimpin.Seorang pemimpin pada dasarnya 
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harus memiliki karakteristik entrepreneurial leadership agar perusahaan dapat terus 

berkembang.Peran seorang pemimpin dalam perusahaan dapat dikatakan sangat penting, 

yaitu mengatur dan merencanakan semua kegiatan yang ada di perusahaan agar tujuan suatu 

perusahaan dapat berjalan dengan baik. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisisnya dengan judul 

penelitian ini adalah : 

ENTREPRENEURIAL LEADERSHIPPADA PENGUSAHA BUS PARIWISATA PO. 

EFISIEN KUDUS 

1.2 Perumusan Masalah 

 Dari hasil uraian latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini 

:Bagaimana Entrepreneurial Leadership Pengusaha Bus Pariwisata PO. Efisien Kudus. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan karakteristik entrepreneurial 

leadership pengusaha Bus Pariwisata PO.Efisien Kudus. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a) Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan serta wawasan penulis mengenai entrepreneurial 

leadership yang ada dalam perusahaan Bus Pariwisata PO.Efisien Kudus. 

b) Bagi Pengusaha 

Memberikan masukan kepada pemilik usaha untuk mengetahui karakter 

entrepreneurial leadership sehingga dapat memajukan usahanya. 

c) Bagi pihak lain 
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Memberi informasi & referensi kepada masyarakat mengenai pentingnya jiwa 

entrepreneurial leadership dalam membangun suatu usaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


