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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 

Entrepreneur kini tidak hanya di pandang sebagai pekerjaan yang biasa 

semata, namun entrepreneur dan entrepreneurship ampuh menjadi solusi bagi 

kegelisahan pemerintah untuk mengatasi jumlah pengangguran dan meningkatnya 

jumlah penduduk di Indoensia. Selain itu juga faktor sempitnya lapangan 

pekerjaan yang membuat para pengangguran tergerak untuk menjadi 

entrepreneur. Faktor pendororng lainya adalah peran penting pemerintah yang 

mampu mendorong dan menghasilkan interaksi ekonomi hingga terbukti bahwa 

para entrepreneur dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. (Suwignyo & 

Ardianti, 2013) 

Di dalam bisnis sendiri peran Entrepreneur yang mempunyai 

Entrepreneurial Leadership sangat penting karena dalam menjalankan sebuah 

bisnis dibutuhkan peran yang mampu membuat bisnis tersebut berjalan sukses. 

Entrepreneur harus memiliki kemampuan untuk menciptakan dan menyediakan 

sesuatu yang bernilai tambah (value added) melalui keberanian mengambil resiko, 

kreativitas, dan inovasi serta kemampuan management untuk mencari dan 

membaca peluang. Maka dari itu peran  Entrepreneurial Leadership sangat 

dibutuhkan dan harus diterapkan dalam sebuah usaha yang akan menjadi kunci 

suksesnya perusahaan tersebut agar  tetap bertahan dan  menjadi bisnis unggul. 

Kepemimpinan seorang Entrepreneur yang memperkuat usaha juga sangat 

dibutuhkan untuk melakukan perubahan pada perusahaan untuk meraih 

keberhasilan. 

Entrepreneurial Leadership merupakan suatu proses menghubungkan 

inovasi dan kemampuan untuk mengambil peluang (Darling et al., 2007) dalam 

(Suwignyo & Ardianti, 2013). Sedangkan menurut (Goossen, 2007) dalam 
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(Suwignyo & Ardianti, 2013), entrepreneurial leadership merupakan suatu proses 

penciptaan dan pengembangan budaya kewirausahaan dan penggabungan proses-

proses entrepreneur, serta inisiatif-inisiatif baru yang brilian. Proses 

perkembangan entrepreneurial leadership disebabkan oleh perubahan teknologi 

sistem informasi, pembaharuan bahan baku, dan perubahan bentuk organisasi 

(Fernald et al., 2005) dalam (Suwignyo & Ardianti, 2013). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa  entrepreneurial leadership merupakan gabungan dari tiga 

konsep yaitu entrepreneurship, entrepreneurship orientation, dan entrepreneurial 

management dengan leadership itu sendiri. (Suwignyo & Ardianti, 2013) 

Menurut Fernald et al. (2005) Entrepreneurial Leadership bisa di ukur dari 

beberapa karakteristik dasar yaitu Able to motivate, Achievement Orientated, 

Persistent, Risk Taking dan Visionary. Peneliti menggunakan teori ini untuk 

mengidentifikasi karakteristik seorang entrepreneur pada perusahaan Karaoke 

Paradise Resto dan Bar di Bandungan. 

Karakteristik tersebut juga mempunyai indikator masing-masing yaitu 

untuk indikator able to motivate adalah dapat menciptakan lingkungan kerja yang 

kondusif dan dapat memacu semangat kerja orang di lingkungan kerja agar dapat 

menghasilkan kinerja terbaiknya, untuk indicator vsisonary adalah memiliki 

gambaran tentang usaha di masa depan dan mengkomunikasikan visi kepada 

karyawan secara jelas, untuk indicator persistent adalah memiliki daya tahan 

terhadap stress tinggi dan bertindak konkrit saat ada hambatan, untuk indicator 

risk taking adalah dapat memperhitungkan resiko kerugian materiil dan 

memperitungkan kerugian finansial, untuk indicator achievement oriented adalah 

dapat memberikan perhatian yang lebih dalam bisnis atau usaha yang di gelutinya 

untuk meraih hasil yang maksimal dan mampu mendelegasikan tugas dengan baik 

sekaligus mengawasi prosesnya.(Reputra et al., 2013) 

Karakteristik tersebut juga mempunyai peran masing-masing dalam suatu 

usaha bisnis termasuk pada usaha bisnis pada bidang karaoke karena persaingan 

yang sangat ketat untuk usaha ini di jaman yang sudah modern ini. Termasuk pada 
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karaoke di wilayah Kota Semarang khususnya pada daerah Bandungan. Peran 

karakteristik yang pertama yaitu Able to motivate yang berarti pemimpin harus 

bisa memberikan motivasi pada karyawannya agar karyawan bisa nyaman dan 

menjadi loyal terhadap perusahaan, yang kedua yaitu  Achievement Orientated 

yang berarti pemimpin harus bisa menciptakan sesuatu yang  baru agar 

perusahaan tetap bertahan di tengah persaingan yang sangat ketat, yang ketiga 

yaitu Persistent yang berarti pemimpin harus gigih dan tahan banting dalam 

menghadapi masalah yang timbul pada perusahaan, yang keempat yaitu Risk 

Taking yang berarti pemimpin harus bisa mengambil resiko untuk memuat 

usahanya semakin berkembang dan yang terakhir adalah Visionary yang berarti 

seorang pemimpin harus bisa melihat peluang dan membuat planning untuk masa 

depan agar bisnisnya tetap bertahan. 

Perusahaan Karaoke adalah usaha di bidang sektor pariwisata guna 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan menegah keatas. Sektor ini 

juga mempunyai keterkaitan luas dan sangat banyak menyerap tenaga kerja dan 

meningkatkan pendapatan daerah, selain itu juga mempunyai fungsi untuk 

menarik daya tarik wisata. Karaoke Paradise Resto dan Bar ini merupakan 

perusahaan keluarga yang berdiri sejak tahun 2008. Perusahaan ini mempunyai 

seorang Leader bernama Bapak Triyono yang telah memimpin perusahaan ini 

selama 9 tahun. Perusahaan ini awal mulanya hanya dari 1 room karaoke dan 

mulai dikembangkang menjadi 3 room karaoke pada tahun 2009, setelah cukup 

modal akhirnya Bapak Triyono membeli tanah seharga Rp. 260.000.000 dan 

mulai menambah room hingga saat ini berjumlah 30 room.  

Perusahaan Paradise, Karaoke dan Bar ini juga mempunyai karyawan 

dengan turnover yang rendah karena perusahaan ini tidak mengalami pergantian 

karyawan yang cukup signifikan. Yang bisa diartikan bahwa karyawan dalam 

perusahaan ini setia terhadap perusahaan yang dijalankan oleh pemimpinya di 

perusahaan Karaoke Paradise Resto dan Bar. Perusahaan ini mempunyai awalnya 

3 karyawan hingga sekarang menjadi total 58 orang karyawan (Data terlampir).  
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Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pemimpin perusahaan 

Paradise Karaoke, Resto dan Bar bisa menjadi Leader bagi karyawanya dengan 

bukti kesetiaan para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Karena 

pemimpin perusahaan tersebut mampu untuk mengelola dan membimbing 

karyawannya dalam bekerja serta bisa memberi masukan kepada karyawanya dan 

bukan sekedar memerintah. 

Karyawan dalam hal ini dijadikan responden untuk mengetahui karakter 

pada pemimpin perusahaan tersebut yang telah melekat pada jiwa pemimpin 

sebagai sifat yang pasti karyawan perushaan itu mengetahuinya dari cara seorang 

pemimpin tersebut memimpin. Karyawan juga yang merasakan bagaimana 

pemimpin tersebut mengatur jalannya perusahaan sehingga menjadi berkembang 

dan bisa bertahan dalam persaingan. Data karyawan tersebut akan digunakan 

untuk menunjang informasi peneliti dalam melakukan observasi pada pemimpin 

perusahaan Paradise Karaoke, Resto dan Bar di Bandungan. 

Perusahaan Karaoke Paradise Resto dan Bar  mendapatkan omset yang 

sangat besar Rp. 1.500.000.000,00 tiap bulanya. Dengan demikian pemimpin 

perusahaan harus bisa mengelola sumber daya yang dimiliki dengan sangat baik 

pada bidang apapun. Sehingga bisa tercipta kesuksesan dan keberhasilan usaha 

yang direncanakan perusahaan. 

Dapat di simpulkan dari data diatas bahwa keberhasilan perusahaan tidak 

bisa lepas dari seorang Entrepeneur yang mempunyai jiwa Leadership untuk 

menjadikan perusahaan yang dikeloa pemimpin tersebut terus maju dan bertahan. 

Hal ini menjadi latar belakang peneliti untuk meneliti “Karakteristik 

Entrepeneurial Leadership pada Perusahaan Karaoke Paradise Resto dan 

Bar di Bandungan” 
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1.2. Rumusan Masalah 

 

Bagaimana karakteristik Entrepreneurial Leadership pemimpin 

Perusahaan Karaoke Paradise Resto dan Bar di Bandungan (menurut teori 

Fernald et al. (2005)) 

 

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengetahui karaketristik Entrepreneurial Leadership pada 

pemimpin Perusahaan Karaoke Paradise Resto dan Bar di Bandungan 

(menurut teori Fernald et al. (2005)) 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

 

a. Bagi Peneliti 

Dapat dijadikan acuan atau dasar untuk penelitian berikutnya yang 

sejenis 

 

b. Bagi Perusahaan 

Dapat menjadi saran atau masukan bagi perusahaan keluarga 

Karaoke Paradise Resto dan Bar agar bisa menjadikan perusahaanya 

makin berkembang serta bagi para pengusaha lainya agar lebih 

memahami karakteristik Entrepreneurial Leadership untuk 

mengembangkan usahannya. 

 

 

 

 


