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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sumber daya manusia selalu diproses agar memiliki kualitas yang 

terbaik yang dapat berguna untuk meningkatkan produktifitas dan kinerja yang 

bermanfaat, sedangkan jika dilihat saat ini jumlah SDM dengan penyedia 

lapangan kerja tidak seimbang maka dari itu pemerintah akhirnya tidak hanya 

mendorong penduduk Indonesia menjadi tenaga kerja atau karyawan melainkan 

menjadi penyedia lapangan pekerjaan yang baru.    

Dengan tidak adanya keseimbangan antara penyedia lapangan pekerjaan 

yang berjumlah sedikit dengan tenaga kerja yang banyak maka penumbuhan 

minat kerwirausahaan menjadi sangat penting. Berdasarkan data dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, jumlah pengangguran berkurang 40.000 orang, 

seiring dengan TPT (tingkat pengangguran terbuka) menurun jadi 5,34% pada 

Agustus 2018. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) masih mayoritas di tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 

11,24% dan pada tahun ini (data diambil dari website bps.go.id ). Sebagian besar 

lulusan sekolah lebih memilih untuk mencari pekerjaan dan bukan sebagai 

pencipta lapangan pekerjaan hal tersebut adalah salah satu penyebab tingginya 

angka pengangguran terdidik, dengan demikian tingkat pengangguran di 

Indonesia yang cukup tinggi sangat diperlukan lebih banyak lagi penyedia 

lapangan pekerjaan seperti seorang wirausaha. 

Salah satu pemegang perekonomian saat ini adalah wirausaha karena 

dengan adanya wirausaha maka akan tercipta sebuah lapangan kerja yang baru 

sehingga dapat menyerap tenaga kerja serta dapat mengurangi pengangguran 

yang ada. Sifat- sifat kewirausahaan harus dimiliki oleh seorang yang sudah 

menjadi wirausaha dalam menjalankan usahanya mulai dari kemauan, tekad 

yang kuat, keuletan dan kegigihan serta bersungguh- sungguh dalam usahanya.  
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Keberhasilan sebuah usaha dasarnya dinilai dari titik dimana usaha 

tersebut mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Kreativitas  tidak hanya 

penting  untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi setiap usaha 

melainkan bagi kelangsungan hidup perusahaan. (Zimmerer dalam Suryana 

,2003:10)  Kereativitas diartikan sebagai  kemampuan untuk 

mengembangkan  serta menemukan sebuah  ide baru, menemukan cara- cara 

baru dalam memecahkan sebuah persoalan serta dalam menghadapi 

peluang. Seorang entrepreneur juga diharapkan memiliki tingkat 

kekreativitasan dan serta wawasan yang luas terhadap praktik 

kepemimpinan untuk membuat suatu perubahan dalam usahanya serta dapat 

mengembangakan usaha yang sudah dibuatnya, maka hal tersebut menjadi 

dasar dengan munculnya istilah “Enterpreneurial Leadership” dimana 

seorang pemimpin tidak hanya dapat menjalankan dan mengelola usahanya 

dengan baik melainkan pemimpin juga dituntut untuk mendapatkan nilai 

yang lebih pada orang- orang disekitarnya baik dari dalam maupun dari luar 

perusahaan, yang pada akhirnya mengacu pada berkembangnya sebuah 

perusahaan serta kemampuan perusahaan untuk berjalan mengikuti 

perubahan yang terjadi di pasar (Thornberry, 2006 dalam Suwignyo dan 

Ardianti, 2013). Kesimpulan dari pengetian diatas bahwa sebuah 

keberhasilan dalam suatu bisnis sangat ditentukan oleh entrepreneurial 

leadership dan hal tersebut tidak boleh diabaikan oleh entrepreneur agar 

dapat bertumbuh dan mengembangkan usahanya dengan berkesinambungan 

ditengah persaingan yang ketat (Suwignyo dan Ardianti, 2013). 

Entrepreneurial leadership adalah sebuah karakteristik atau sifat- sifat yang 

harus dimiliki oleh para wirausaha untuk menghadapi perkembangan dan 

perubahan yang terjadi didalam sebuah bisnis atau usaha. Adapun 8 

karakteristik dari entrepreneurial leadership dari ( Fernald el al., 2005) 

yaitu Able to motivate, achievement oriented, createive, flexible, patient, 

persistent, risk taker, visionary 
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Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis karakteristik 

kepemimpinan dari owner sekaligus pemimpin Indonesia Maxi Dinamika 

dan kantor dari perusahaan Indonesia Maxi Dinamika. Sejarah 

perkembangan Indonesia Maxi Dinamika yang didirikan oleh Mujiono 

Abadi ada tahun 2002, yang awal mulanya hanya mengontrak sebuah 

tempat untuk perkantoran dan hanya memiliki 4 karyawan untuk 

menjalankan usahanya dan pada tahun 2012 Indonesia Maxi Dinamika ini 

telah diakui oleh pemerintah secara resmi. Saat ini Indonesia Maxi 

Dinamika sudah memiliki perkantoran tetap yang beralamatkan di 

perkantoran Citra Grand C/ 18, Jl. Kompol R. Soekanto Mangunharjo, 

Tembalang Semarang dan juga memiliki kantor cabang yang berada di 

Jakarta, di Gedung Graha Jets Jl. Penjernihan II No. 10 Bendungan, Hilir 

Jakarta Pusat. Indonesia Maxi Dinamika ini atau sering di sebut Maxi 

Organizer yang sekarang telah memiliki 13 karyawan untuk membantu 

jalannya perusahaan. Indonesia Maxi Dinamika merupakan perusahaan 

yang bergerak dibidang jasa yaitu menyediakan lapangan perkerjaan bagi 

para pencari kerja dengan cara mengadakan brusa kerja atau sering dikenal 

dengan nama “job fair” yang didalam brusa kerja tersebut terdapat beberapa 

puluh perusahaan yang ikut serta dan mencari karyawan- karyawan baru, 

baik para fresh graduate maupun para perkerja yang sudah memiliki 

pengalaman karena semua tergantung perusahaan yang menerima. Maxi 

Organizer ini juga mengadakan Job Fair diberbagai kota seperti di Bali, 

Palembang, Jakarta, Makasar, Malang, Surabaya, Bandung, Medan, 

Yogyakarta dan Semarang. Alasan dipilihnya pemilik dari Indonesia Maxi 

Dinamika adalah karena perusahaan ini dapat mengatasi banyak masalah 

terutama pada persaingan yang sangat ketat dari mulai berdiri tahun 2002 

hingga saat ini 2019 bahkan semkin maju dan berkembang. 

Permasalahan yang berada di Indonesia Maxi Dinamika adalah 

dalam setiap event yang diadakan satu  bulan 3 hingga 4 event yang ada 

memiliki target yang berbeda- beda karena event yang diadakan di kota- 

kota yang berbeda dan memiliki target yang berbeda pula, mulai dari booth 
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perusahaan yang ikut hingga pendapatan yang akan didapatkan semua harus 

memiliki keseimbangan. Jadi terdapat beberapa booth yang memiliki harga 

lebih mahal karena memiliki luas booth yang lebih besar maka ada beberapa 

perusahaan yang menyewa booth seperti itu dan target pada pendapatan pun 

terpenuhi namun target pada perusahaan yang ikut serta belum terenuhi 

sehingga hal tersebut dapat mengecewakan perusahaan yang sudah 

menyewa booth karena orang- orang yang mencari kerja hanya sedikit yang 

datang namun sebaliknya jika perusahaan yang ikut serta banyak namun 

target pendapatan tidak terpenuhi maka pihak Maxi organizer yang 

mengalami kerugian. Sehingga pemimpin dari Maxi organizer harus dengan 

cepat beradaptasi mengenai masalah yang dihadapi dan dengan cepat 

bertindak sesuai kondisi yang terjadi.  

Pemimpin adalah orang yang dapat menerapkan karakteristik atau 

sifat- sifat kepemimpinan yang benar, yang dapat melaksanakan tugasnya 

dengan baik, yang dapat menjaga kelompok kerjanya serta membangun 

individu yang ada didalamnya serta yang dapat selalu memberikan nafas 

kehidupan perusahaanya walaupun ditengah persaingan yang ketat ini 

(Thomas dalam Noer 2014).  

Penelitian ini mengambil obyek penelitian yaitu pengusaha 

Indonesia Maxi Dinamika yang merupakan pengusaha yang bergerak di 

bidang jasa dengan persaingan yang ketat. Dipilihnya judul ini karena untuk 

menganalisis, menggambarkan dan mengetahui karakteristik 

entrepreneurial leadership pemilik perusahaan Indonesia Maxi Dinamika, 

apakah perusahaan tersebut sudah menerapkan entrepreneurial leadership 

pada perusahaanya serta perusahaan tersebut memiliki kriteria yang sesuai 

dengan penelitian yang akan dilakukan kedepannya.  

Oleh karena itu, berdasarkan pada uraian diatas penelitian ini 

berjudul:    

“ANALISIS ENTERPRENEURIAL LEADERSHIP PEMILIK 

PERUSAHAAN INDONESIA MAXI DINAMIKA SEMARANG” 
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1.2 Perumusan Masalah  

Perumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana Enterpreneurial 

Leadership pada pemilik perusahaan Indonesia Maxi Dinamika 

Semarang?”  

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Enterpreneurial 

Leadership kepada pemilik perusahaan Indonesia Maxi Dinamika. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Praktis : 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah saran supaya dapat 

memajukan dan mengembangkan usahanya dimasa mendatang serta 

memberikan informasi tambahan bagi pihak perusahaan Indonesia Maxi 

Dinamika yang terkait dengan karakteristik enterpreneurial 

leadershipnya. 

b. Manfaat Teoritis : 

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan refrensi dan bukti empiris  

bagi penelitian dengan topik yang serupa dimasa mendatang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


