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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 Tingkat Pengangguran yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi di Indonesia. Dari 

Data Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan Febuari 2016 pertumbuhan penduduk Indonesia 

yang semakin bertambah banyak dibandingkan dengan tersedianya  jumlah lapangan 

pekerjaan yang sedikit. Pada survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia 

Tingkat Terbuka (TPT) pada Febuari 2017 sebesar 5,5%  dimana mencapai 7,02 juta orang 

dari total angkatan bekerja. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran 

menurun disbanding periode yang sama sebelumnya yang mencapai 7,45 juta orang. 

Angka tersebut menunjukan penurunan sebesar 430.000. Hal ini dikarenakn mayoritas 

tenaga kerja terserap dibeberapa sektor usaha. Penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi 

disektor perdagangan, serta sektor kemasyarakatan.( Badan Pusat Statistik,5 Mei 2016). 

  Munculnya entrepreneur menjadi salah satu solusi untuk mengurangi masalah 

pengangguran di Indonesia. Selain faktor sedikitnya lapangan pekerjaan yang menjadi 

masalah utama munculnya entrepreneur –entreprenur di Indonesia, factor pendorong 

lainnya merupakan dari pemerintah karena para entrepreneur selain dapat menciptakan 

lapangan pekerjaan baru dan memberikan kesempatan kerja juga dapat mengembangkan 

usahanya lebih lanjut untuk  menumbuhkan perekonomian Indonesia dan kesejahteraan 

nasional. 

  Keberhasilan atau gagalnya seorang entrepreneur tidak hanya ditentukan oleh rasa  

tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya dan keberanian dalam mengambil setiap 

resiko yang ada dihadapannya (Meredith,2006). Seorang entrepreneur memiliki pandangan 
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dan pengetahuan mengenai pentingnya memimpin diri sendiri, kemudian muncul istilah 

Self Leadership yangmerupakan pengetahuan yang sangat menentukan keberhasilan 

karakter dan kepribadian seseorang. Selain itu Self Leadershipyaitu proses dimana 

seseorang  mempengaruhi dirinya  sendiri  melalui  tindakan yang mampu  dilakukan orang 

tersebut dan mencapaitujuan dan memotivasi dirinya  yang diperlukan  dalam 

menyelesaikan pekerjaan (Manz, 1986, Manz and Neck, 2004). Dari pengertiaan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa Self Leadership mempunyai peranan  yang sangat penting untuk 

suatu usaha  menentukan /mencapai keberhasilan suatu usaha. 

   Self Leadership terdiri atas tiga dimensi dasar meliputi: Behavior focused 

strategies,natural reward strategies,constructive tough pattern.  Strategi yang berpusat 

pada perilaku (behavior focused strategies) untuk meningkatkan kesadaran diri dalam diri 

seseorangdengan  tujuan  memudahkan dalam  pengelolaan berperilaku , khususnya suatu 

perilaku untuk menjalankan usahanya  diberbagai situasi sedangkan Natural Reward 

Strategy merupakan strategi yang memfokuskan kepada hal-hal bersifat alamiah dalam 

sebuah kesuksesan.Dimensi yang terakhir adalah Constructive tough pattern  merupakan 

pembangunan pola pikir yang membangun agar meningkatkan keberhasilan dengan hal-hal 

positif . 

  Sejalan dengan perkembangan suatu usaha , terdapat salah satu usaha yang menarik 

perhatian masyarakat yaitu dalam bidang toko material bangunan sehubungan dengan 

peningkatan pembangunan nasional terkhususnya peningkatan pembangunan di Kota 

Semarang.Peningkatan pembangunan property mendorong peningkatan pertumbuhan 

penjualan material bangunan di Indonesia khususnya dipulau Jawa. Hal ini juga 

dipengaruhi oleh program pemerintah  untuk mempercepat realisasi 1 juta rumah. 
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   (http://economy.okezone.com/read/2017/03/16/470/1644271/pembangunan-properti-

dukung-pertumbuhan-industri-material bangunan$lastread) 

  Selain itu kota Semarang merupakan salah satu wilayah yang permintaan akan 

propertinya kian meningkat dari tahun 2015 lalu /Semarang merupakan salah satu kota 

di Pulau Jawa yang memiliki harga residensial tertinggi sebesar  10,35% pada kuartal 

III/2015.(http://www.rumah.com/berita-properti/2017/4/150261/semarang-destinasi-

investasi-properti-yang-menjajikan) 

Dari peningkatan property tersebut meningkatkan omset penjualan material 

bangunan di Semarang.Karena material bangunan merupakan bahan dasar dari 

pembangunan suatu rumah.Akan tetapi suatu usaha  tidak akan berjalan dengan lancar 

tanpa adanya pengaruh seorangpemilik usaha (entrepreneur) yang memiliki karakterself 

leadership yang kuat dan unggul , maka ia akan memimpin diri sendiri dalam prioritas 

yang tersusun secara efektif dan produktif.Dimana  seorang wirausaha akan berupaya  

menjadikan sumber daya yang ada ataupun yang dimilikinya dijalankan dan ia jadikaan 

menjadi hobi.Ia mampu membuat perencanaan jangka panjang bagi usaha yang 

dimilikinya.. 

  Ada bukti yang menyatakan bahwa motivasi dan keberhasilan ditentukan oleh 

dari bagaimana seorang percaya bahwa mereka mampu .Berdasarkan penelitian diatas 

menyatakan bahwa keberhasilan suatu usaha  tidak dapat terlepas dari sisi self 

leadership yang dimiliki oleh orang tersebut terhadap organisasi atau perusahaan bisnis 

yang dikelola. Hal ini yang menjadi latar belakang utama penelitian :“Pengaruh Self 

Leadership terhadap keberhasilan usaha pada toko material bangunan di Kota 

Semarang”. 

http://economy.okezone.com/read/2017/03/16/470/1644271/pembangunan-properti-dukung-pertumbuhan-industri-keramik$lastread
http://economy.okezone.com/read/2017/03/16/470/1644271/pembangunan-properti-dukung-pertumbuhan-industri-keramik$lastread
http://www.rumah.com/berita-properti/2017/4/150261/semarang-destinasi-investasi-properti-yang-menjajikan
http://www.rumah.com/berita-properti/2017/4/150261/semarang-destinasi-investasi-properti-yang-menjajikan
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1.2.   Perumusan Masalah 

    Dari Latar Belakang tersebut maka, masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:  

1.Bagaimana persepsi responden mengenai pengaruh Self Leadership (Behaviour 

Focused Stratgies,Natural Reward Strategies, Constructive Though Strategies) 

terhadap keberhasilan usaha pada toko material bangunan di Semarang? 

    2.Apakahdimensi Behaviour focused strategies dari “self leadership’berpengaruh 

terhadapkeberhasilan usaha pada tokomaterial bangunan di Kota Semarang?  

      3. Apakah dimensi Natural Reward strategies  dari “self leadership’ berpengaruh 

terhadap keberhasilan usaha pada toko material bangunan di Kota Semarang? 

  4.Apakah dimensi Constructive though strategies dari “self leadership’ berpengaruh 

terhadap keberhasilan usaha pada toko material bangunan di Kota Semarang? 

      5.ApakahSelf Leadership(Behaviour Focused Stratgies,Natural Reward Strategies, 

Constructive Though Strategies)berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada toko 

material bangunan di Kota Semarang? 

1.3.  Tujuan Masalah 

           Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Untuk mengetahui pengaruhBehaviour focused strategies dari “self 

leadership’terhadap keberhasilan usaha toko material bangunan di Kota 

Semarang. 
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b) Untuk mengetahui pengaruhNatural Reward strategies  dari “self 

leadership’ terhadap keberhasilan usaha toko material bangunan di Kota 

Semarang. 

c) Untuk mengetahui pengaruhConstructive though strategies dari “self 

leadership’terhadapkeberhasilan usaha toko material bangunan di Kota Semarang. 

d) Untuk mengetahui pengaruhSelf leadership(Behaviour Focused 

Stratgies,Natural Reward Strategies, Constructive Though Strategies) 

terhadapkeberhasilan usaha toko material bangunan di Kota Semarang. 

e) .Untuk mengetahui persepsi responden mengenai pengaruh Self 

Leadership(Behaviour Focused Stratgies,Natural Reward Strategies, 

Constructive Though Strategies) terhadap keberhasilan usaha toko material 

bangunan di Kota Semarang.  

1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari Penelitian antara lain: 

a. Bagi akademisi.Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris bahwa 

pengaruh self leadership terhadap keberhasilan usaha pada tokomaterial bangunan di 

Kota Semarang. 

b. Bagi praktisi .Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemilik usaha 

tokomaterial bangunan di KotaSemarang ,supaya lebih mengetahui tentang pengaruh self 

leadership terhadap keberhasilan usahanya (Menuru Manz,1992) yang dimilikinya 

sehingga dapat meningkatkan self leadership pada dirinya serta memajukan usaha yang 

dimilikinya. 
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1.5.  Sistematika Penulisan 

          Penyusunan penelitian ini akan disajikan dalam sistematika penulisan yang terdiri 

dari 5 bab yaitu: 

BAB  I   : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan dan batasan masalah 

penelitian,tujuan dan manfaat penelitian , dan sistematika penulisan. 

BAB II   :TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan landasan teori,penelitian terdahulu, kerangka pikir, hipotesis 

penelitian,dan definisi operasional variabel. 

     BAB III  :METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan populasi, sampel dan teknik sampling, pengumpulan data,alat 

analisis data, dan pengujian hipotesis. 

    BAB IV  :ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian dan analisis yang 

berisi hasil dan pembahasan. 

    BAB V   :PENUTUP 

  Bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saran dirangkum dari bab-bab 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 


