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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Pada dasarnya, sekarang ini kewirausahaan merupakan salah satu sifat 

utama dari seorang manajer ataupun pengusaha. Tidak hanya pengusaha yang 

telah memiliki usaha, pengusaha baru yang akan terjun ke dalam dunia usaha pun 

juga memerlukan jiwa kewirausahaan dalam membangun suatu usaha. Jiwa 

kewirausahaan ini dapat dicapai seseorang dengan mempelajari perilaku, cara, 

ataupun sikap wirausaha. Pembentukan jiwa kewirausahaan seringkali 

dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Priyanto, 2008 dalam 

Suharti & Sirine, 2011). Pengaruh faktor internal biasanya melalui sikap, kemauan 

dan kemampuan seorang wirausahawan yang mendorong individu untuk 

berwirausaha dan mengembangkan diri. Sedangkan faktor eksternal berasal dari 

lingkungan sekitar, seperti lingkungan keluarga, lingkungan teman, lingkungan 

usaha, dan lain-lain. Dalam persepsi banyak orang, kewirausahaan adalah 

kemampuan seseorang yang berani mengambil risiko untuk memanfaatkan segala 

sumber daya yang dimiliki dengan tujuan menghasilkan suatu produk / usaha 

kreatif yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Salah satu pedoman yang 

digunakan sebagai tolak ukur jiwa kewirausahaan yaitu orientasi kewirausahaan 

(EO).  

 Orientasi kewirausahaan (EO) berbeda dengan karakteristik 

kewirausahaan. Karakteristik kewirausahaan merupakan sifat-sifat atau ciri-ciri di 

dalam diri seorang entrepreneur. Sedangkan, orientasi kewirausahaan (EO) 
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meliputi kegiatan proses, praktek, dan pengambilan keputusan yang dilakukan 

seorang pengusaha dalam mewujudkan kewirausahaan (Lumpkin & Dess, 1996). 

Seseorang yang memiliki karakteristik kewirausahaan akan lebih mudah dalam 

menerapkan orientasi kewirausahaan dalam usahanya. Miller (1983) yang dikutip 

oleh Martens (2010), berpendapat bahwa orientasi kewirausahaan dapat 

dipengaruhi oleh faktor eksternal, faktor internal, profil manajer dan lain-lain. 

Selain itu faktor organisasi juga berperan dalam mendukung ataupun menghambat 

proses kewirausahaan. Faktor eksternal yang mempengaruhi orientasi 

kewirausahaan biasanya berasal dari pengaruh kompetitor, iklim pasar, kebutuhan 

klien/pelanggan, dan lain-lain. Sedangkan faktor internal berasal dari sumber daya 

manusia, keuangan, lingkungan internal usaha, dan lain-lain. Profil manajer juga 

berpengaruh dalam orientasi kewirausahaan sebagai pemimpin, pengambil 

keputusan, dan penyalur inovasi dalam sebuah perusahaan. Menurut Covin dan 

Slevin (1989) yang dikutip oleh Arief (2013) orientasi kewirausahaan adalah 

proses, struktur, dan perilaku perusahaan yang ditandai dengan inovasi, proaktif, 

dan pengambilan risiko. Namun, Lumpkin & Dess (1996) mengemukakan bahwa 

ada dua dimensi lagi yang mendefinisikan orientasi kewirausahaan suatu 

perusahaan, yaitu agresivitas kompetitif dan otonomi. Dari pengertian di atas, 

dapat disimpulkan bahwa orientasi kewirausahaan memiliki 5 dimensi sebagai 

pedoman dalam berwirausaha, meliputi kemauan untuk berinovasi, berani 

mengambil risiko, proaktif terhadap peluang pasar, cenderung agresif terhadap 

pesaing, dan bertindak secara otonom/mandiri.  

 Dalam mewujudkan orientasi kewirausahaan dibutuhkan sumber daya 

yang mendukung, seperti sumber daya modal (keuangan) dan sumber daya 
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manusia. Orientasi kewirausahaan membutuhkan sumber daya modal sebagai alat 

untuk mewujudkan inovasi. Semakin tinggi inovasi, maka tingkat risiko yang 

akan dihadapi juga meningkat. Oleh karena itu pengusaha harus mengantisipasi 

sebagian modalnya untuk dipertaruhkan dengan risiko kegagalan. Sedangkan 

sumber daya manusia sebagai pendukung dalam proses kewirausahaan berperan 

untuk membantu memberikan ide, serta berkontribusi terhadap visi dan tujuan 

usaha. Banyak pengusaha yang telah menerapkan orientasi kewirausahaan dalam 

usahanya agar dapat bertahan dan berkembang. Namun, sebagian besar dari 

mereka adalah pengusaha-pengusaha yang memiliki sumber daya memadai. 

Terkadang ini menjadi kendala bagi beberapa pengusaha kecil dalam melakukan 

orientasi kewirausahaan.  

Pengusaha kecil dengan sumber daya terbatas akan sulit untuk menerapkan 

seluruh dimensi yang ada di dalam orientasi kewirausahaan. Tsui Auch, 2003 

mengatakan (dikutip oleh Gunawan, 2015), seringkali UKM di negara-negara 

berkembang kekurangan sumber daya untuk mengembangkan pengetahuan dan 

kemampuan mereka, sehingga sebagian besar pengetahuan mereka berasal dari 

belajar dari pengalaman orang lain. Menurut Awang et al. (2010) yang dikutip 

oleh Fatoki (2014), alasan kegagalan di antara UKM-UKM karena kelemahan 

dalam kerangka kerja mereka, yang tidak bisa disamakan dengan strategi 

kewirausahaan suatu perusahaan. Namun, kemampuan pengusaha kecil untuk 

dapat bertahan di perubahan lingkungan ekonomi karena mereka sangat dinamis, 

inovatif, efisien, fleksibel dan berani dalam mengambil risiko bisnis (Okpara, 

2009 dikutip oleh Arief, 2013). Sehingga, banyak UKM di negara-negara 

berkembang yang bisa bertahan dalam jangka panjang.  
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Di Indonesia, terdapat banyak entrepreneur yang memiliki UKM tersebar 

hampir di seluruh daerah. Salah satunya UKM makanan yang menjadi pilihan 

usaha paling mudah. Masyarakat Indonesia tentu sudah tidak asing lagi 

mendengar makanan Soto. Soto merupakan campuran dari berbagai macam 

tradisi. Di dalamnya ada pengaruh lokal dan budaya lain. Penyebaran soto ke 

berbagai daerah di Indonesia seiring dengan penyebaran manusia. Makanan yang 

tersebar itu kemudian bisa diterima di tempat lain. Selain itu, makanan juga 

menyebar karena ada proses industri. Penyebaran ini, diikuti dengan upaya 

lokalitas. Proses lokalitas soto mungkin sama seperti lokalitas Islam maupun 

Kristen di Indonesia. Inilah yang mengakibatkan muncul berbagai jenis soto di 

Indonesia (Lono, 2016). Di beberapa daerah di Indonesia, memiliki ciri khas 

racikan soto nya masing-masing. Salah satunya soto Semarang. Soto ayam khas 

Semarang identik dengan kuah soto nya yang bening tanpa santan. Soto Semarang 

menggunakan bawang merah goreng yang ditaburi di atasnya dan memakai 

bihun/soon. Soto ayam khas semarang menggunakan bumbu bermacam-macam, 

ada kuah bening yang hanya menggunakan jahe dan ada juga yang berkuah 

kuning karena menggunakan kunyit. Ciri khas Soto Semarang yang lainnya adalah 

memakai daun bawang dan telur rebus tergantung pesanan kita. Biasanya orang-

orang menambahkan jeruk nipis, kecap manis dan sambal rawit saat menyantap 

Soto Semarang ini agar lebih sedap dan mantap rasanya. Bumbu-bumbu racikan 

soto Semarang ini sederhana saja, mulai dari bawang merah, bawang putih, 

kunyit, jahe, pala, merica, dan garam. Seperti soto pada umumnya, soto Semarang 

ini juga sangat cocok dipadukan dengan perkedel, tempe goreng, tahu goreng, 

krupuk/rambak, dan sate. Sate pelengkap soto Semarang bermacam-macam mulai 
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dari, sate ayam, ati ampela, usus, kerang, dan telur puyuh (Rahmadianti Fitria, 

2013). Satenya lebih lezat direndam dengan kecap manis, tergantung selera. 

Meski memiliki ciri khas, di setiap warung soto Semarang bisa berbeda-beda rasa 

maupun aromanya, sesuai dengan resep dan cara memasaknya.  

Beberapa warung soto di Semarang sudah berdiri cukup lama. Salah 

satunya "Soto Ayam Dargo Pak Tanto", yang berlokasi di Jalan Dargo, Semarang. 

Dulu usaha soto ini bertempat di Jalan Mataram dengan nama "Soto Koplak". 

Kemudian sekitar tahun 1980, berpindah ke Jalan Dargo hingga sekarang. Usaha 

warung makan soto ini didirikan oleh Pak Tanto bersama dengan Ibu Sunarti, 

istrinya. Kini usahanya dikelola dan dijalankan oleh anaknya yaitu Pak Agus, 

yang merupakan generasi kedua dalam usaha soto ini. Pak Agus adalah 6 

bersaudara. Beliau mulai mengelola dan menjalankan usaha ini kurang lebih sejak 

tahun 1980. Soto Ayam Dargo Pak Tanto ini juga memiliki cabang yang berlokasi 

di Jalan Dr. Cipto tidak jauh dari Jalan Dargo. Cabang usahanya itu sekarang 

dikelola oleh Ibu Sunarti. Sedangkan Pak Tanto sendiri sekarang sudah tidak bisa 

membantu berjualan lagi, sejak beliau jatuh sakit.  Hingga sekarang, Ibu Sunarti 

yang memproduksi sendiri kuah Soto Ayam Dargo ini dan dibantu oleh anak-

anaknya, sekaligus memegang peran di bagian manajemen keuangan. Oleh karena 

itu, Ibu Sunarti masih memegang peranan penting dalam usaha Soto Ayam Dargo 

Pak Tanto. Pak Tanto dan Bu Sunarti juga dibantu oleh 3 anak lainnya dalam 

menjalankan usaha warung Soto Ayam Dargo Pak Tanto, yakni Pak Totok, Ibu 

Ari dan Ibu Tuti. Hal ini menunjukkan bahwa usaha warung soto ini merupakan 

bisnis keluarga.  
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Beberapa pemilik UKM tentu akan mewariskan usahanya kepada generasi 

penerusnya jika ada atau bersedia. Namun, salah satu alasan kegagalan bisnis 

keluarga yang disebabkan oleh generasi kedua adalah karena kurangnya 

kemampuan atau kemauan dari keterlibatan dalam proses suksesi keluarga serta 

kurangnya pengetahuan yang diberikan dari satu generasi ke generasi lainnya 

(Chirico, 2008 dikutip oleh Martinez, 2016). Terdapat beberapa faktor dalam 

bisnis keluarga yang mempengaruhi timbulnya sifat kewirausahaan pada diri 

seseorang. Seperti misalnya, hubungan pendekatan secara langsung antara  pendiri 

dan calon penerusnya akan lebih diutamakan dalam bisnis keluarga, (Birley, et all.  

1986; dikutip oleh Garcia, 2002) dimana interaksi tersebut dianggap lebih baik 

daripada pendidikan sebagai sumber pengalaman, walaupun interaksi keluarga 

tidak selalu menjamin keberhasilan (Fiegner, et all. 1994 dikutip oleh Garcia, 

2002).  

 Pak Agus menjadi entrepreneur karena usaha warisan dari orangtuanya, 

namun belum tentu pengalaman, pengetahuan, dan sikap kewirausahaan beliau 

benar-benar siap untuk mengembangkan usaha tersebut. Hal ini membuat saya 

tertarik untuk meneliti apakah entrepreneur generasi kedua benar-benar memiliki 

jiwa kewirausahaan atau hanya berperan untuk meneruskan dan menjalankan 

usaha warisan orang tuanya secara apa adanya. 

Oleh karena itu penelitian ini dibuat untuk mengidentifikasi Orientasi 

Kewirausahaan yang diterapkan pengusaha generasi kedua berdasarkan teori 

Lumpkin & Dess (1996). Sehingga kita dapat mengetahui apakah entrepreneur 

generasi kedua melakukan orientasi kewirausahaan dan bagaimana beliau 

menerapkannya dalam meneruskan usaha warisan orangtuanya. 
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Maka berdasarkan pada uraian tersebut penelitian ini berjudul: "Identifikasi 

Penerapan Orientasi Kewirausahaan Pada Pengusaha Soto Ayam Dargo Pak Tanto 

Di Semarang". 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang terjadi di dalam usaha Soto Ayam Dargo 

Pak Tanto di kota Semarang, maka penulis akan mengidentifikasi kegiatan 

pengusaha soto generasi kedua dalam menerapkan orientasi kewirausahaan. Dan 

perumusan masalahnya adalah: 

" Bagaimanakah penerapan Orientasi Kewirausahaan yang dilakukan oleh 

pengusaha Soto Ayam Dargo Pak Tanto?" 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan pada penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana 

pengusaha Soto Ayam Dargo Pak Tanto menerapkan orientasi kewirausahaan 

pada dirinya.  

1.4. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Bagi kalangan akademisi: 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi pembelajaran 

tentang kewirausahaan atau referensi untuk penelitian serupa di masa 

mendatang. 
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b. Bagi kalangan pengusaha: 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada para 

entrepreneur mengenai bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilakukan 

dalam melakukan orientasi kewirausahaan. Sehingga para wirausahawan 

dapat mengembangkan dan menerapkan orientasi kewirausahaan mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


