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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia 

mengakibatkan meningkatnya juga jumlah pengangguran di Indonesia. Menurut 

Badan Pusat Statistik Tingkat Terbuka (TPT) pada tahun 2013 sebesar 7,39 juta 

orang dari total angkatan yang bekerja 118,19 juta orang mengalami pengangguran. 

Sedangkan pada tahun 2014 sebesar 7,15 juta orang dari total angkatan yang 

bekerja 120,17juta orang mengalami pengangguran. Hasil survei tersebut bisa 

dlihat bahwa terdapat peningkatan  jumlah penduduk yang bekerja namun disisi 

lain mengalami keterbatasan pada lapangan pekerjaan. Hal ini membuat banyak 

karyawan untuk mencoba mendirikan usaha baru guna mengurangi tingkat 

pengangguran. Pendiri usaha tersebut dikatakan entrepreneurial atau 

wirausahawan 

Entrepreneurial adalah seseorang yang dapat melihat peluang yang ada, 

menuangkan ide inovatif, serta membuat mimpinya menjadi kenyataan. Seorang 

entrepreneurial harus berani menerima resiko dan bisa mengambil peluang disaat 

orang lain tidak bisa melihat peluang yang ada justru mereka menganggap suatu 

ancaman atau masalah yang terjadi. Banyak sekali masalah yang tidak dapat 

terselesaikan oleh seorang entrepreneurial seperti modal yang terbatas, peralatan 
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yang kurang memadahi, kurangnya informasi dan ilmu tentang bisnis yang 

dikerjakan, kurangnya pengalaman dalam bisnis yang dikerjakan, pengelolaan 

keuangan yang tidak benar, strategi pemasaran yang tidak tepat, merekrut 

karyawan yang kurang tepat. Dalam merekrut seorang karyawan maka perlu 

dibutuhkan sebuah kriteria tertentu agar karyawan tersebut bisa membantu 

tercapainya sebuah tujuan perusahaan. Karena kualitas sumber daya manusia 

sangat mempengaruhi keberhasilan dan kemajuan suatu perusahaan. 

Leader adalah seorang yang memiliki suatu kemampuan, berwibawa, dan 

kekuasaan untuk dapat menggerakkan orang lain agar bisa bekerja sesuai dengan 

arahannya demi mencapai suatu tujuan bersama (Suwignyo & Ardianti, 2013). 

Seorang pemimpin juga harus berani melangkah ke situasi yang tidak pasti agar 

apa yang diarahkan bisa dipahami dan dilakukan orang lain. Tidak hanya 

keberanian saja, seorang pemimpin harus memiliki sebuah visi yang jelas agar bisa 

menjadi panutan dalam menjalankan tugas. 

Menurut Darling dalam Suwignyo & Ardianti, (2013), Entrepreneurial 

Leadership merupakan suatu proses yang menghubungkan inovasi dan kemampuan 

untuk mengambil peluang. Sedangkan menurut Thornberry (2006), 

Entrepreneurial Leadership yaitu pengusaha yang bisa menciptakan perubahan 

daripada bertransaksi dengan perusahaan lain, dengan adanya perubahan maka bisa 

menjadikan perusahaan lebih berkembang dan berjalan mengikuti trend.  

Ada 7 dimensi karakteristik Entrepreneurial Leadership menurut Fernald 

et ,. (2005) yaitu : 
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1. Able to Motivate 

2. Achievement orientated 

3. Persistent 

4. Risk taking 

5. Visionary 

6. Innovativeness 

7. Proactive 

Penelitian ini menggunakan teori Fernald et al. (2005) karena teori Fernald 

merupakan teori yang sudah dikembangkan dari teori sebelumnya sehingga teori 

Fernald dapat dijabarkan secara luas dan memiliki berbagai macam karakteristik 

seperti bisa memotivasi karyawan, bisa menjelaskan tentang keadaan perusahaan 

sehingga karyawan bekerja lebih semangat lagi guna mencapai tujuan perusahaan, 

melakukan tindakan nyata dalam mengatasi hambatan, memiliki sikap yang tidak 

mudah menyerah, berani mengambil resiko, memiliki visi yang jelas, selalu 

mencari ide baru, bisa mencari peluang yang ada. Keberhasilan atau kegagalan 

sebuah perusahaan semua berkaitan dengan seorang pemimpin. Seorang pemimpin 

juga harus bisa memotivasi dan mempengaruhi karyawan lain supaya taat pada 

aturan yang ada dan bisa mengajak karyawan lain untuk bekerja sama untuk 

tercapainya tujuan yang diinginkan dan mampu membuat usahanya menjadi maju 

dan berkembang. 

PT. Remaja Adidaya Motor Kudus merupakan sebuah perusahaan dibidang 

otomotif yang menjual mobil Suzuki. Dealer Suzuki ini termasuk dealer besar di 
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Kota Kudus. Perusahaan ini beralamat di Jalan Raya Kudus-Pati Km 3, Dersalam, 

Bae, Kudus. Dealer Suzuki ini berdiri sejak tahun 1979 dengan memiliki 3 orang 

karyawan akan tetapi dealer ini sekarang memiliki 30 orang karyawan. PT. Remaja 

Adidaya Motor ini milik Alm. Bapak Paulus Rahmat Santoso, sekarang perusahaan 

tersebut dikelola oleh anaknya Bapak Sutikno Sijono. PT. Remaja Adidaya Motor 

Kudus ini memiliki 3 cabang dealer yang berada di Kudus, Jepara dan Pati. 

Perusahaan ini memiliki visi memberikan kualitas yang terbaik bagi konsumen. 

Bapak Sutikno sendiri mempunyai visi dalam memimpin perusahaan yaitu 

memberikan kepuasaan pada karyawan lain dan konsumen serta mengembangkan 

perusahaan tersebut.  Bapak Sutikno merupakan salah satu dari beberapa saudara 

nya yang mewarisi perusahaan ini. Alm.Bapak Paulus Rahmat Santoso memberi 

kepercayaan Bapak Sutikno untuk mengelola PT. Remaja Adidaya Motor Kudus. 

Kepercayaan tersebut membuat penulis ingin melakukan penelitian apakah Bapak 

Sutikno bisa menerapkan Entrepreneurial Leadership pada PT. Remaja Adidaya 

Motor Kudus. 

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik menganalisisnya dengan judul 

penelitian : 

”Analisis  Entrepreneurial Leadership Pada Pemilik PT. Remaja Adidaya 

Motor Kudus Berdasarkan Teori Fernald” 

 

1.2.Perumusan Masalah 
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas, perumusan masalah pada 

penelitian ini : “Bagaimana Entrepreneurial Leadership Pada Pemilik PT. Remaja 

Adidaya Motor Kudus ?” 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Entrepreneurial Leadership 

pada pemilik PT. Remaja Adidaya Motor Kudus berdasarkan teori Fernald 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

Diharapakan penelitian ini bisa memberikan manfaat, antara lain : 

1.4.1. Manfaat secara akademis : 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

peneliti selanjutnya mengenai karakteristik Entrepreneurial Leadership. 

1.4.2. Manfaat secara praktis 

Hasil dari penelitian bisa dijadikan masukan bagi pemilik PT. Remaja 

Adidaya Motor Kudus mengenai karakteristik Entrepreneurial Leadership. 
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