
ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP, RELATIONSHIP MARKETING 
ORIENTATION DAN KINERJA BISNIS PADA USAHA MENENGAH 
DI JAWA TIMUR  
 
 
 
HAYUNING TYAS , PRAMESHINTA  
Pembimbing : Dra.Ec.Endang Poernomowati  
LEADERSHIP ; MARKETING MANAGEMENT  
KKB  KK-2  B  134 / 09  Hay  e  
Copyright : @ 2009 by Airlangga University Library Surabaya  
 
ABSTRAKSI  
 
Usaha Kecil dan Menengah dalam beberapa tahun terakhir ini disebut-sebut sebagai 

tulang punggung perekonomian Indonesia. Peran UKM sebagai pendorong laju 

pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja dianggap sebagai penyelamat dari 

pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Terutama usaha menengah yang 

memperlihatkan peran sertanya dalam pembangunan perekonomian daerah, serta 

memegang peranan penting dalam proses pemulihan perekonomian Indonesia. 

Entrepreneurial leadership merupakan gaya kepemimpinan yang berjiwa kewirausahaan, 

dimana kemampuan dan karakteristik pemimpin tersebut yang akan mempengaruhi 

pilihan serta mengimplementasikan strategi bisnis untuk mencapai suatu kinerja bisnis 

yang optimal. Salah satu strategi bisnis yang dapat meningkatkan kinerja bisnis adalah 

relationship marketing orientation. Suatu strategi bisnis yang berorientasi pada 

pelanggan yang bertujuan untuk membina hubungan jangka panjang. Selain itu, dapat 

membangun hubungan yang kuat antara perusahaan dan pelanggannya yang akan 

membantu perusahaan untuk meningkatkan loyalitas dan komitmen terhadap perusahaan. 

Penelitian ini menitikberatkan pada entrepreneurial leadership pada penerapan strategi 

relationship marketing orientation untuk meningkatkan kinerja bisnis. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran entrepreneurial leadership pada 

penentuan strategi dan peningkatan kinerja bisnis. Di samping itu, juga menguji peran 

strategi relationship marketing orientation dalam meningkatkan kinerja bisnis pada usaha 

menengah di Jawa Timur.   
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Hasil yang didapatkan pada penelitian dilihat dari regression weight path analysis, dapat 

dijelaskan bahwa terdapat pengaruh langsung secara signifikan pada entrepreneurial 

leadership terhadap kinerja bisnis. Dan juga terdapat pengaruh pada entrepreneurial 

leadership terhadap kinerja bisnis melalui relationship marketing orientation. Dimana 

besarnya nilai pengaruh langsung lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh tidak 

langsung.  
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