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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

Saat ini, jumlah penduduk Indonesia telah meningkat dari 119 juta pada tahun 

1971 menjadi 237,6 juta di tahun 2010. Pada tahun 2015, penduduk Indonesia 

diproyeksikan mencapai 255,5 juta jiwa. Kondisi ini menyebabkan Indonesia 

menduduki posisi keempat negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, dan 

posisi pertama di Asia Tenggara. Jumlah penduduk Indonesia akan semakin besar dan 

mencapai 296,4 juta jiwa pada tahun 2030. Dengan kata lain, akan ada tambahan 40,9 

juta penduduk Indonesia antara tahun 2015 dan 2030. Tambahan jumlah penduduk ini 

lebih besar daripada jumlah penduduk Malaysia dan Brunei yang totalnya hanya 

sebanyak 31 juta jiwa di tahun 2015. (Salim, 2015) 

 

Peran Entrepreneur yang memiliki Entrepreneurial Leadership dalam 

menjalankan suatu bisnis merupakan salah satu dari beberapa peran yang mampu 

membuat suatu keberhasilan usaha tersebut berhasil. Entrepreneurial Leadership 

sangat penting dimiliki dalam sebuah industri untuk tetap bertahan dan berkembang 

ditengah persaingan yang semakin ketat karena tidak semua Entrepreneur memiliki 

Entrepreneurial Leadership. Peran Entrepreneurial   Leadership sangat penting 

diterapkan karena   hal   itu   adalah   salah   satu   kunci   keberhasilan   dalam   

perusahaan. Perubahan yang berhasil merupakan hasil dari kekuatan kepemimpinan.  

 

Proses perkembangan Entrepreneurial Leadership disebabkan oleh perubahan 

teknologi sistem informasi, pembaharuan bahan baku, dan perubahan bentuk 
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organisasi (Fernald, et.all). Ada 8 karakteristik dari entrepreneurial leadership yang 

juga menurut pendapat (Fernald, et.all) yaitu :  

1. Able to motivate, merupakan suatu hal mendasar yang penting untuk 

melakukan sesuatu.  

2. Achievement orientated, Entrepreneurial Leader juga melihat kepada hasil 

yang dicapai serta proses evaluasi untuk hasil yang lebih baik di kemudian 

hari.  

3. Creative, seorang Entrepreneurial Leader harus memiliki kemampuan untuk 

menghasilkan ide-ide yang baru. 

4. Flexible, yaitu dituntut untuk menjadi seorang yang peka terhadap perubahan, 

mampu beradaptasi dengan dengan cepat terhadap perubahan.  

5. Patient, mampu bersabar untuk menunggu datangnya peluang atau melakukan 

eksekusi terhadap suatu rencana. 

6. Persistent, adalah seorang yang gigih dalam memperjuangkan apa yang 

menjadi harapannya.  

7. Risk Taker, tidak takut untuk mencoba sesuatu yang masih belum pasti tingkat 

keberhasilannya. Hal tersebut tidak hanya berdasarkan insting atau naluri 

semata dalam mengambil resiko. 

8. Visionary, mampu menggambarkan dan menjelaskan tentang masa depan 

usahanya. 

 

Perkembangan perdagangan ekspor di dunia semakin meningkat sehingga 

dengan kemajuan ekonomi dan zaman yang berubah juga mempengaruhi selera pasar 

didunia. Dalam perdagangan antara negara (Internasional) dewasa ini para eksportir 

berusaha untuk memacu pertumbuhan perdagangan internasional ketingkat yang 

diharapkan dengan menggunakan alat transportasi ekspor. Alat transportasi ekspor 

merupakan suatu alat untuk memudahkan pengiriman barang dari satu tempat ke 

tempat lain.  
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Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut adalah Perusahaan jasa yang 

bekerja di bidang kepengurusan muatan kapal laut. Proses muatan tersebut meliputi 

menyewakan peti kemas atau container, menumpuk barang ke pelabuhan, 

mengangkut kontainer ke pelabuhan hingga menaikkan barang ke atas kapal. Proses 

bongkar meliputi proses menurunkan kontainer dari kapal, mengirim ke tujuan. 

Proses bongkar dan muat di Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang semakin 

meningkat. Hal ini harus diikuti dengan meningkatkan kinerja Perusahaan Ekspedisi 

Muatan Kapal Laut terutama di Semarang.  

Perusahaan PT. EMKL Wahyu Jaya berdiri sejak tahun 2004. Perusahaan 

memiliki seorang Leader yang telah memimpin perusahaan selama 13 tahun. 

Pemimpin Perusahaan PT. EMKL Wahyu Jaya Semarang memiliki sebagian dari 

berbagai macam karakter Entrepreneurial Leadership yaitu :  

1. Pemimpin Perusahaan mampu memahami secara garis besar terhadap 

pekerjaan di setiap karyawan yang berbeda. Pemimpin mampu 

memberikan bimbingan dan motivasi terkait apa yang harus dikerjakan 

oleh karyawan, kemudian pemimpin mengawasi dan melihat 

perkembangan karyawannya dalam bekerja apakah semakin baik atau 

buruk.  Salah satu contoh adalah seorang karyawan di bagian Administrasi 

Dokumentasi diarahkan dan diberi bimbingan oleh pemimpin perusahaan 

untuk penggunaan aplikasi PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang 

berfungsi membantu pembuatan dokumen. 

2. Pemimpin perusahaan selalu memberi target dalam pekerjaan yang dia 

kerjakan. Misalkan terdapat barang yang diimporkan dari suatu negara ke 

Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang diangkut oleh 10 kontainer dan 

membutuhkan tempat untuk menyimpan barang tersebut yaitu di Gudang. 

Dalam proses menyewa gudang juga terdapat masa sewa gudang, dimana 
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dalam hal ini pemimpin perusahaan dituntut untuk dapat menyelesaikan 

pekerjaan secara efektif agar selesai tepat waktu. 

3. Pemimpin perusahaan adalah orang yang tekun dan tidak mudah 

menyerah, karena tidak semua pekerjaan yang dikerjakan memiliki 

kondisi dan situasi yang mendukung. Seumpama ketika perusahaan siap 

menerima pekerjaan, namun Pelabuhan sedang sibuk atau Trailer yang 

mengangkut container belum siap. Maka pemimpin perusahaan harus 

pantang menyerah dalam mengambil tindakan agar pekerjaan perusahaan 

juga tetap bisa berjalan. 

4. Pemimpin perusahaan adalah orang yang berani mengambil resiko dalam 

pekerjaan yang dikerjakan. Terbukti saat terjadi kondisi yang tidak 

mendukung dalam proses bekerja, pemimpin perusahaan berani 

mengambil resiko apabila terjadi kerugian. Hal ini dilakukan karena bagi 

pemimpin perusahaan sebuah pekerjaan yang diberikan adalah tanggung 

jawab sehingga dia akan berkomitmen penuh. Pemimpin perusahaan juga 

tidak selalu mengepentingkan keuntungan pekerjaan.  

5. Pemimpin perusahaan selalu memikirkan bagaimana cara 

mengembangkan perusahaannya di masa depan. Salah satunya dengan 

cara selalu melihat keadaan pasar dan selalu mencari pasar baru. 

Pemimpin perusahaan juga selalu memikirkan rencana – rencana agar 

perusahaan tetap beroperasi bahkan berkembang.   

Seiring berjalannya waktu, Perusahaan PT. EMKL Wahyu Jaya Semarang 

memiliki persaingan oleh perusahaan lain yang serupa. Namun, pemimpin selalu 

mensiasati hal tersebut dengan lebih mengatur seluruh modal yang dimiliki 

perusahaan supaya efisien dan efektif didukung dengan kemampuan dan keahlian 

tertentu. Setiap perusahaan memiliki keahlian yang berbeda. Pemimpin Perusahaan 

PT. EMKL Wahyu Jaya sering menerima pekerjaan oleh Perusahaan manufaktur 

tekstil,  karena hal tersebut merupakan salah satu keahlian perusahaan dalam 
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mengoperasikannya. Namun seiring berjalannya waktu, pemimpin juga ingin 

perusahaan mengembangkan keahliannya. Contohnya saat ini perusahaan juga 

menerima order konsumen dari perusahaan manufaktur dibidang lain seperti 

perusahaan manufaktur kayu, perusahaan manufaktur kapas, dll. Dapat disimpulkan 

bahwa pemimpin Perusahaan PT. EMKL Wahyu Jaya Semarang adalah seorang 

Entrepreneur yang memiliki visi dan misi untuk Perusahaannya.  

Turnover karyawan dalam perusahaan ini memiliki tingkat yang rendah, 

karena sejak tahun 2004 tidak banyak pergantian karyawan dalam Perusahaan. 

Artinya karyawan dalam perusahaan setia terhadap usaha yang dijalankan seorang 

pemimpin di perusahaan PT. EMKL Wahyu Jaya. Perusahaan memiliki total 8 orang 

karyawan. Berikut adalah data karyawan di Perusahaan PT. EMKL Wahyu Jaya yang 

sudah bekerja minimal 5 tahun :  

1. Maya Mutia : Administrasi Keuangan : bekerja selama 6 tahun 

2. Nuryani  : Dokumentasi   : bekerja selama 14 tahun 

3. Rakhmad Santosa : Operasional Dokumen Impor 

: bekerja selama 10 tahun  

4. Masrian  : Operasional Dokumen Impor   

: bekerja selama 8 tahun 

5. Arifin  : Operasional Lapangan (Truking)    

: bekerja selama 23 tahun 

6. Onny Andyanto : Administrasi Dokumen Impor   

: bekerja selama 11 tahun   

 Dengan demikian, pemimpin Perusahaan PT. EMKL Wahyu Jaya Semarang 

mampu menjadi Leader diantara karyawannya selama ini terbukti dengan kesetiaan 

para karyawan untuk bekerja dengannya. Karena pemimpin perusahaan memimpin 
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sekaligus membimbing karyawannya bekerja, mengarahkan dan tidak hanya memberi 

perintah.  

Perusahaan PT. EMKL Wahyu Jaya memiliki omset ± Rp 6.000.000.000,00 

tiap tahunnya. Hal tersebut membuat pemimpin dalam perusahaan harus mampu 

mengelola sumber daya dengan baik dalam konteks apapun. Sehingga terciptanya 

keberhasilan usaha yang direncanakan Perusahaan.  

Berikut adalah Data Laporan Tahunan Perusahaan PT. EMKL Wahyu Jaya 

dari tahun 2013 – 2017 :  

Tabel 1.1 : Laporan Tahunan Perusahaan PT. EMKL Wahyu Jaya Semarang 

dari tahun 2013 hingga 2017  

NO Tahun Unit 

Kontainer  

Tarif Resmi per 

Kontainer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Total Keuntungan  

(per tahun)  

1. 2013 145 unit  Rp 300.000,00  Rp 43.500.000,00 

2. 2014 144 unit  Rp 300.000,00 Rp 43.200.000,00 

3. 2015 197 unit Rp 300.000,00 Rp 59.100.000,00  

4. 2016 219 unit Rp 300.000,00 Rp  65.700.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5. 2017 241 unit  Rp 300.000,00 Rp 72.300.000,00  

(sumber : Data Sekunder Perusahaan PT. EMKL Wahyu Jaya)  

Perusahaan PT. EMKL Wahyu Jaya Semarang selain mendapatkan 

pendapatan tarif resmi per kontainer, juga mendapatkan pendapatan yang dinamakan 

tarif non resmi yaitu pendapatan yang berasal dari hasil negosiasi dengan pihak 

beacukai dan atau pihak pabrik didukung dengan keahlian dalam penyelesaian 

masalah yang dihadapi oleh Direktur Perusahaan. Perusahaan berusaha untuk 

meningkatkan jumlah konsumen di tiap tahunnya. Hal tersebut tentunya 

membutuhkan modal guna berjalannya pekerjaan perusahaan yang lebih banyak dari 
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tahun ke tahun. Sehingga pemimpin diharapkan dapat mengelola sumber daya 

keuangan perusahaan dengan baik di tiap tahunnya. Di samping itu, pemimpin 

perusahaan juga harus berpikir luas ketika terjadi permasalahan pekerjaan saat 

pekerjaan beroperasi dimana hal tersebut juga diperlukan untuk perusahaan agar tetap 

berjalan.  

Maka, seorang Entrepreneur tidak bisa dilepaskan dari sisi Leadership yang 

dimiliki oleh orang tersebut terhadap perusahaan atau organisasi yang dikelola. 

Pemimpin Perusahaan PT. EMKL Wahyu Jaya Semarang adalah seorang yang 

memiliki karakter Entrepreneurial Leadership ditingkat tertentu. Hal ini menjadi latar 

belakang untuk meneliti “Analisis Karakteristik Entrepreneurial Leadership pada 

Perusahaan PT. EMKL Wahyu Jaya di Semarang (menurut Fernald, et.all) 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Bagaimana karakteristik Entrepreneurial Leadership pada pemimpin 

Perusahaan PT. EMKL Wahyu Jaya di Semarang (menurut Fernald, et.all). 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 

Mengetahui karakteristik Entrepreneurial Leadership pada pemimpin 

Perusahaan PT. EMKL Wahyu Jaya di Semarang (menurut Teori Fernald, et.all). 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti  

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang 

Karakteristik Entrepreneurial Leadership (menurut Teori Fernald, et.all) 

pada pemimpin Perusahaan PT. EMKL Wahyu Jaya di Semarang. 

 

b. Bagi Pengusaha  

Penelitian ini juga dapat memberikan masukan kepada pemilik usaha 

Perusahaan PT. EMKL Wahyu Jaya di Semarang dan pengusaha lainnya 

agar lebih mengetahui Karakteristik Entrepreneurial Leadership 

pemimpin Perusahaan sehingga pemimpin perusahaan dapat mengelola 

usaha Perusahaan tersebut lebih baik ke depannya.  

 

c. Bagi Peneliti  

Penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan serta dijadikan 

referensi seorang peneliti lainnya seperti Mahasiswa yang sedang 

melakukan kegiatan Skripsi dengan topik Karakteristik Entrepreneurial 

Leadership (menurut Fernald, et.all).  

 

 

 

 

 

 


