
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Peningkatan jumlah wirausahawan pada UMKM di Indonesia, 

sangat berpengaruh dan memberikan dampak yang positif bagi bangsa 

Indonesia, yaitu dapat memberikan lapangan kerja, merupakan 

pengembangan ide – ide inovasi dan memajukan perkembangan ekonomi 

Indonesia.   

Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan Industri Mikro dan Kecil  

Menurut 2-digit KBLI, 2013-2015 

KBLI 2009 – 

2 Digit ( 

Deskripsi ) 

2013 

Jumlah Perusahaan 

Menurut 2 – digit KBLI 

( unit ) 

2014 

Jumlah Perusahaan 

Menurut 2 – digit 

KBLI ( unit ) 

2015 

Jumlah Perusahaan 

Menurut 2 – digit 

KBLI ( unit ) 

 Mikro Kecil Mikro Kecil Mikro Kecil 

Makanan 1008890 158651 1125425 73066 1473204 93814 

Minuman 45508 1962 43293 1401 45922 1208 

Sumber : bps.go.id 

Data diatas menunjukkan terjadinya peningkatan pada jumlah 

perusahaan industri mikro dan kecil.  Dapat dilihat pada perusahaan 

makanan, terus terjadi peningkatan.  Pada tahun 2013 ke tahun 2014 

perusahaan makanan mikro mengalami peningkatan sebesar 4% yaitu dari 
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27% meningkat menjadi 31%, dan kemudian pada tahun 2015 kembali 

mengalami peningkatan yaitu sebesar 9%.  Hal ini menunjukkan 

banyaknya peningkatan wirausahawan di Indonesia.   

Dengan banyaknya peningkatan wirausahawan, tentunya juga akan 

meningkatkan persaingan – persaingan yang muncul dalam berwirausaha.  

Persaingan – persaingan yang muncul ini akan mempengaruhi 

keberhasilan suatu perusahaan sehingga pada perusahaan dibutuhkan 

pemimpin perusahaan yang mampu menghadapi persaingan yang muncul.  

Bagi pemimpin perusahaan, karakter dari pemimpin perusahaan tersebut 

sangatlah berpengaruh pada keberlangsungan perusahaan.  Maka penting 

sekali untuk pemimpin perusahaan memiliki karakter kepemimpinan 

leadpreneur.  Menurut Susanto (2009 : 95), leadpreneur ini memiliki 

empat unsur yaitu Live the vision, Encourage, Arrange, Direction.  

Keempat unsur inilah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin 

perusahaan untuk menunjang keberhasilannya dalam memimpin 

perusahaannya.  Persaingan yang semakin ketat ini memaksa perusahaan – 

perusahaan untuk memiliki pemimpin yang memiliki visi dan misi masa 

depan untuk keberhasilan perusahaan, pemimpin yang mampu mengatasi 

permasalahan dengan tanggap, pemimpin yang sadar akan perkembangan 

di luar dan di dalam perusahaan, dan pemimpin yang memiliki 

karakteristik jiwa kewirausahaan.  Sehingga perusahaan dapat bertahan 

dan menghadapi persaingan yang semakin ketat dan tentunya pemimpin 
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perusahaan juga merupakan seorang yang kreatif dan inovatif.  

Kepemimpinan yang baik akan membawa keberhasilan pada perusahaan. 

Joy Fried Chicken, berdiri sejak tahun 2012.  Perusahaan ini 

merupakan milik pribadi.  Perusahaan Joy Fried Chicken ini bergerak di 

bidang kuliner yaitu makanan cepat saji.  Produk makanan cepat saji yang 

diproduksi oleh perusahaan Joy Fried Chicken yaitu berupa ayam goreng 

krispi, kentang goreng, sup, terong goreng geprek, tahu goreng geprek, 

tempe goreng geprek, dan juga ayam goreng geprek.  Usaha ini dikelola 

oleh Ibu Ivana yang merupakan pemilik langsung dari Joy Fried Chicken.  

Dalam perjalanan usahanya, Ibu Ivana dibantu oleh Ibu kandungnya 

sendiri yang memberikan resep – resep dalam pembuatan produk makanan 

cepat saji tersebut.  Sehingga Joy Fried Chicken ini memang berasal dari 

resep keluaraga yang dijadikan usaha oleh Ibu Ivana. Joy Fried Chicken 

memiliki produk utama berupa ayam goreng krispi yang disajikan dengan 

nasi dan sambal sebagai pelengkap.  Joy Fried Chicken ini berasal dari 

penggunaan nama belakang dari anak – anak Ibu Ivana yaitu “Joy”  yang 

kemudian digunakan sebagai nama restoran tersebut, kemudian untuk kata 

“Fried Chicken” yang berasal dari bahasa Inggris memberikan arti ayam 

goreng, merupakan bentuk produk yang diproduksi oleh perusahaan Joy 

Fried Chicken.  Lokasi Joy Fried Chicken di Jalan Batan Selatan No. 22, 

Semarang. 

Pengusaha Joy Fried Chicken selama ini selalu memperhatikan dan 

mempertahankan kualitas produknya sehingga tetap mampu memenuhi 
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kebutuhan konsumen.  Hal ini dibuktikan dengan adanya quality control 

yang dilakukan sendiri oleh pemimpin perusahaan.  Selain itu, pemimpin 

juga menerapkan aturan – aturan yang ketat bagi para pekerjanya untuk 

tetap bekerja sesuai SOP yang telah dibentuk oleh perusahaan.  Sehingga 

pengelolaan perusahaan tetap terjaga.  Mulai dari rasa, penggunaan bahan 

baku dan juga pelayanan yang diberikan kepada konsumen.  Joy Fried 

Chicken menggunakan bahan baku yang baru untuk setiap harinya, yaitu 

ayam potong yang tidak dibekukan sehingga tetap menjaga kekenyalan 

dari daging ayam itu sendiri.  Joy Fried Chicken mampu bertahan, 

bersaing dan tetap berkembang dalam jangka waktu yang lama oleh karena 

pengusaha selalu memperbaiki dan mempertahankan keunggulan produk 

dan pelayanan yang diberikan.  Joy Fried Chicken juga melakukan inovasi 

pada produknya yaitu dengan menawarkan produk ayam goreng geprek.   

Saat ini persaingan pada produk yang sama semakin meningkat 

dan juga persaingan harga pun merupakan salah satu faktor yang paling 

mempengaruhi.  Tetapi selama ini Joy Fried Chicken mampu 

meningkatkan penjualan dan memperluas pasar sehingga dapat mengatasi 

persaingan yang muncul.  Hal ini dikarenakan Joy Fried Chicken tetap 

memberikan pelayanan dan produk yang berkualitas kepada konsumen dan 

tetap mampu memenuhi kebutuhan konsumen terhadap ayam goreng yang 

diproduksi oleh Joy Fried Chicken.  Selain itu, Joy Fried Chicken juga 

mengikuti perkembangan teknologi yaitu dengan menggunakan media 

sosial dan jasa pesan antar yang diminati oleh para konsumen.  Pengusaha 
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juga selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para konsumen, 

ketika terjadi kesalahan dalam pemenuhan pesanan, maka sebisa mungkin 

Joy Fried Chicken akan memberikan ganti rugi yang sesuai.  Berdasarkan 

uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah pemimpin perusahaan Joy Fried Chicken memiliki 

karakteristik kepemimpinan leadpreneurship.  Dengan melihat kemajuan 

dan perkembangan yang terjadi pada Joy Fried Chicken selama 5 tahun 

ini, dapat dikatakan Joy Fried Chicken merupakan perusahaan yang 

berhasil. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah yang akan 

dibahas pada penelitian ini yaitu :  

Bagaimana deskripsi leadpreneurship pengusaha Joy Fried Chicken? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini yaitu :  

Mendiskripsikan leadpreneurship pengusaha Joy Fried Chicken. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
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a. Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan 

terkait dengan identifikasi Leadpreneurship pengusaha. 

b. Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi para akademis sebagai 

bahan referensi untuk penelitian dengan topik serupa di masa 

mendatang 

1.5. Sistematika Penulisan 

Penyusunan penelitian ini akan disajikan dalam sistematika penulisan yang 

terdiri dari 5 bab yaitu :  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraiakan 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 
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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 yang dirangkum 

dari bab-bab sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


