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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Wirausahawan atau Entrepreneur adalah orang yang berjiwa berani 

mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa 

berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha, 

tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. (Kasmir, 

2007 : 18). Menurut Swasono (1978:38), dalam konteks bisnis wirausaha adalah 

pengusaha, tetapi tidak semua pengusaha adalah wirausaha. Wirausaha adalah 

pionir dalam bisnis, innovator, penanggung resiko, yang mempunyai penglihatan/ 

visi ke depan, dan memiliki keunggulan berprestasi di bidang usaha.  

Wirausahawan adalah penggerak roda perekonomian suatu negara dan 

mampu menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang baru sehingga membantu 

upaya pemerintah mengurangi masalah pengangguran dan kemiskinan. Banyak 

usaha telah dilakukan pemerintah untuk melahirkan bibit-bibit wirausahawan 

yang sesuai dengan yang diharapan, dan kebanyakan dari wirausahawan yang 

telah ada memiliki kemampuan teknis yang cukup baik dan memiliki semangat 

sebagai seorang entrepreneur atau seorang wirausahawan. Banyak wirausahawan 

yang mengawali usaha dengan baik, tetapi tidak sedikit yang gagal dalam 

menjalankan bisnisnya, justru ketika negara ini membutuhkan banyak 

wirausahawan sukses yang mampu menopang perkonomian negara.  

Pertumbuhan dalam dunia bisnis di Indonesia sangat pesat dan 

mengandung nilai strategis yang perlu diantisipasi oleh seorang wirausahawan, 
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terutama dalam hal mempertahankan usaha. Di Indonesia sendiri jumlah 

wirausahanya masih harus digenjot karena dianggap masih sangat rendah, 

sehingga tidak sebanding dengan kebutuhan. Padahal untuk menjadi negara yang 

maju, Indonesia membutuhkan sedikitnya 2 persen penduduknya menjadi 

wirausahawan. Namun pada kenyataannya saat ini Indonesia baru memiliki 0,18 

persen saja, dan jumlah itu lebih rendah dibandingkan dengan jumlah 

wirausahawan di beberapa negara yang tingkat perekonimiannya tinggi. Maka 

wajar jika perekonomian di Indonesia masih lambat. Selain masalah jumlah, 

masalah kualitas wirausahawan juga tak kalah penting. Karena kekurangan 

pengetahuan dan keterampilan, banyak wirausahawan kita yang terpaksa gulung 

tikar sebelum usahanya sempat berkembang. Tantangan yang mereka hadapi juga 

semakin berat karena terjadinya krisis ekonomi yang melanda dunia saat ini. 

Maka dari itu perlu adanya kepemimpinan dalam mendukung semangat 

kewirausahaan agar dapat merintis bisnis sekaligus mempertahankan dan 

membesarkannya.  

Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat berperan dalam 

menentukan keadaan usaha. Dalam menitih usaha sikap sebagai seorang 

pemimpin sangatlah dibutuhkan untuk mengatur, mengkoordinasikan dan 

mengembangkan usahanya. Seorang pemimpin harus mampu  mempengaruhi 

bawahan sehingga mereka dengan penuh pengertian, kesadaran dan senang hati 

bersedia mengikuti dan mentaati kehendak atau  perintah-perintahnya dan 

menangkap apa yang menjadi tujuan dan visi-misi pemimpinnya. Menurut Young, 

dalam Kartono (2003), kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas 
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kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk 

berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki 

keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. Kepemimpinan menjadi 

faktor yang sangat penting bagi seorang wirausaha, karena tanpa kepemimpinan 

sebuah usaha tidak akan dapat berjalan dengan baik dan terarah sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itulah dibutuhkan perpaduan antara 

wirausaha dengan kepemimpinan, dimana seorang wirausaha harus memiliki 

kepemimpinan yang kuat dalam menjalankan usahanya.  

Menurut Susanto (2009), perpaduan antara keterampilan kewirausahaan 

(entreneurship) dan kualitas kepemimpinan (leadership) disebut dengan 

Leadpreneurship. Orang-orang yang memiliki kualitas Leadpreneurship yang 

tinggi adalah mereka yang mampu untuk mengubah sumber daya yang tadinya 

bernilai rendah menjadi sumber daya yang bernilai tinggi melalui pengambilan-

pengambilan risiko-risiko yang terukur serta kepemimpinan yang efektif. Ada 4 

kualitas yang harus dimiliki oleh seorang Leadpreneur antara lain kualitas 

kepribadian, karakteristik kepemimpinan, keterampilan, dan budaya 

Leadpreneurship. Perpaduan keempat kualitas inilah yang jarang dimiliki oleh 

seorang wirausaha. Kebanyakan dari wirausaha-wirausaha tidak menyadari 

pentingnya kepemimpinan dipadukan dengan jiwa wirausaha. 

Dengan dasar keempat kualitas Leadpreneur, penulis meneliti kualitas 

dalam karakteristik kepemimpinan sebuah usaha di kota Semarang yang bergerak 

dalam penjualan genset yaitu Toko Kurnia Teknik yang sekarang dikenal dengan 

nama Toko Harapaan Diesel. Usaha genset ini dirintis pada tahun 1989 oleh 
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Bapak Y. Antono Tedjo Seputro. Sebelum Beliau membuka usaha genset tersebut, 

Beliau merupakan seorang karyawan yang bekerja pada sebuah usaha yang juga 

bergerak di penjualan genset. Selama bekerja, Beliau belajar bagaimana seluk-

beluk usaha tersebut, sistem penjualannya, dan strategi pemasarannya, sampai 

akhirnya dengan bermodal kepercayaan, Beliau memberanikan diri membuka 

usaha genset yang diberi nama Kurnia Teknik. Kurnia Teknik terus berkembang 

meskipun dalam perjalannnya mengalami banyak hambatan, namun dengan 

kegigihan dan kepercayaan yang tinggi, Beliau terus berusaha mengembangkan 

usahanya hingga saat ini. Pada tahun 2010 nama Kurnia Teknik diubah menjadi 

Harapan Diesel, sekaligus pemindahan kepemilikan kepada Bapak Bambang 

Purwanto T.S. Bapak Bambang Purwanto T.S  merupakan anak kandung dari  

Bapak Y. Antono Tedjo Seputro yang telah Beliau didik dan latih untuk 

melanjutkan memimpin usahanya. 

Leadpreneurship merupakan topik yang menarik karena banyak wirausaha 

yang tidak memiliki kepemimpinan yang kuat, dan bahkan tidak menyadari 

betapa pentingnya peran kepemimpinan dalam berwirausaha (Susanto:2009). Oleh 

sebab itulah penulis akan meneliti sejauh mana kualitas-kualitas seorang 

Leadpreneur, terutama dalam segi karakteristik kepemimpinan, dimiliki oleh 

Bapak Bambang Purwanto T.S, karena Beliaulah yang saat ini resmi memimpin 

Toko Harapan Diesel dan yang akan melanjutkan usaha tersebut di masa 

mendatang. Usaha genset ini menjadi obyek untuk diteliti karena Toko Harapan 

Diesel adalah sebuah usaha yang memiliki peluang besar untuk berkembang, 
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karena di kota Semarang jumlah pengusaha genset dengan target pasar pabrik 

besar masih terbilang sedikit. 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian 

dengan judul: “ANALISIS KARAKTERISTIK KEPEMIMPINAN 

KEWIRAUSAHAAN (LEADPRENEURSHIP) PENGUSAHA GENSET TOKO 

HARAPAN DIESEL SEMARANG”. 

1.2.Perumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut di atas, maka masalah yang dapat peneliti 

angkat adalah sebagai berikut: 

“Apakah pimpinan dari Toko Harapan Diesel memiliki karakteristik 

kepemimpinan Leadpreneuship?” 

1.3.Pembatasan Masalah 

Leadpreneurship  menurut Susanto (2009), memiliki empat macam 

kualitas, antara lain kepribadian seorang Leadpreneur, karakteristik 

kepemimpinan Leadpreneur, keterampilan sebagai kunci kesuksesan dan 

budaya Leadpreneur. Peneliti membatasi penelitian ini dengan meneliti satu 

kualitas saja,  yaitu karakteristik kepemimpinan Leadpreneur. Hal ini 

dikarenakan, dalam karakteristik kepemimpinan Leadpreneurship terdapat 

istilah LEAD yang artinya Live the vision, Encourage, Arrange dan Direction. 

Tugas pertama seorang pemimpin usaha adalah menyusun sebuah visi, karena 

visi adalah sebuah gambaran mengenai tujuan dan cita-cita di masa depan 

yang harus dimiliki organisasi sebelum disusun rencana bagaimana 

mencapainya (Susanto:2008), dan selanjutnya seorang pemimpin usaha harus 
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mampu mendorong karyawannya dalam bekerja, mampu memotivasi dan 

membangkitkan semangat kerja karyawan. Lalu yang ketiga Arrange atau 

kemampuan untuk membuat perencanaan serta mengimplementasikan 

perencanaan tersebut. Selanjutnya adalah kemampuan untuk mengarahkan 

karyawan, karena pengarahan sangat dibutuhkan oleh seorang karyawan 

bahkan saat pertama kali mereka mulai bekerja. 

1.4.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik 

kepemimpinan Leadpreneuship sudah dimiliki oleh pemimpin Toko 

Harapan Diesel atau belum. 

1.5.Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya mengenai 

Leadpreneurship. 

2) Bagi Pengusaha 

Semoga dapat menjadi bahan masukan dan dapat memberikan 

informasi tentang bagaimana pengusaha dapat memiliki 

kerakteristik kepemimpinan Leadpreneur.  

3) Bagi Pihak Lain 

Dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi dan studi 

perbandingan dalam rangka mengkaji ilmu pengetahuan, dan 

sebagai penambah wawasan. 
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