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BAB IV 

HASIL ANALISIS & PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Usaha 

Soto Ayam Dargo Pak Tanto merupakan salah satu usaha kecil menengah 

yang menawarkan soto ayam khas Semarang. Usaha ini berlokasi di Jalan Dargo 

No. 66, Semarang dan telah berdiri sejak tahun 1970. Pada awalnya, usaha soto 

ini didirikan oleh pasangan Bapak Tanto dan Ibu Sunarti yang bertempat di Jalan 

Mataram, Semarang dengan nama Soto Koplak. Pada saat itu, warung Soto 

Koplak berada di depan sebuah toko bangunan. Namun, terjadi sedikit masalah 

dengan pemilik toko bangunan tersebut. Kemudian sekitar tahun 1977, Pak Tanto 

dan Bu Sunarti memutuskan untuk pindah lokasi ke Jalan Dargo. Beliau 

mengganti nama warungnya menjadi Soto Ayam Pojok, karena pada saat itu 

posisi warung beliau berada di ujung Pasar Dargo. Kemudian sekitar tahun 1980, 

pemerintah daerah Semarang akan membangun ruko-ruko besar di daerah Pasar 

Dargo, yang menyebabkan adanya masalah mengenai lahan usaha. Akhirnya, Pak 

Tanto dan Bu Sunarti memutuskan untuk menyewa lahan bekas gudang minyak 

yang masih berada di dekat Pasar Dargo, sebagai tempat usaha mereka. Lahan 

tersebut berukuran 7 x 10m².  Mereka pun mengganti lagi nama warungnya 

menjadi Soto Ayam Dargo Pak Tanto. Lokasi tersebut cukup strategis dan banyak 

pembeli yang telah mengenal Soto Ayam Dargo Pak Tanto. Pada akhirnya, Pak 

Tanto dan Bu Sunarti membeli lahan tersebut sebagai tempat usaha tetap mereka. 

Pada tahun 1998, Ibu Sunarti berinisiatif untuk membuka cabang usaha 

yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto tidak jauh dari Jalan Dargo. Cabang usaha 
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tersebut sekarang dikelola oleh Ibu Sunarti dan 2 orang anaknya. Sedangkan Pak 

Tanto sudah tidak bisa membantu berjualan lagi, sejak beliau jatuh sakit. 

Kemudian pada tahun 2010, Pak Tanto dan Bu Sunarti memberikan 

kepercayaannya kepada anaknya yaitu Pak Agus untuk mengelola warung utama 

Soto Ayam Dargo Pak Tanto. Namun, Pak Tanto dan Bu Sunarti masih ikut 

berperan dalam mengatur manajemen keuangan usaha. Dalam menjalankan usaha 

orang tuanya, Pak Agus dibantu oleh empat orang karyawan. Sebagian besar 

karyawannya tidak bekerja menetap, sehingga upah karyawan pun diberikan 

secara harian.  

Ibu Sunarti dibantu oleh anak-anaknya dalam memproduksi Soto Ayam 

Dargo Pak Tanto. Biasanya, pukul 02.00 dini hari kuah soto sudah siap. Sehingga, 

jika ada kekurangan rasa ataupun bahan-bahan yang dicampurkan, Pak Agus 

masih memiliki waktu untuk mengolahnya. Proses pembuatan kuah soto tersebut 

masih menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar, karena aroma dan rasa yang 

tercipta akan lebih sedap. Namun, untuk menggoreng tahu, tempe, bergedel, dan 

lain-lain beliau menggunakan gas LPG.  

Setiap harinya, warung Soto Ayam Dargo Pak Tanto buka dari pukul 

07.00 pagi hingga pukul 16.00 sore. Lauk soto yang disediakan di warung Soto 

Ayam Dargo Pak Tanto juga cukup lengkap. Mulai dari Sate ayam, Sate kerang, 

Sate puyuh, Sate uritan, Telor bebek bacem, Kerupuk terung, Kerupuk udang, 

Kerupuk rambak, Emping, Tempe, Perkedel, dan Tahu goreng. Pada hari Minggu, 

ada juga yang menitipkan snack atau makanan ringan di warung, seperti Karamel, 

Lumpia, Kroket, dan Bakpao. Karena di hari libur biasanya warung Soto Ayam 

Dargo Pak Tanto lebih ramai pengunjung daripada hari-hari biasa. 
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4.2. Sejarah Penerus Usaha 

Pak Agus merupakan anak kedua dari 6 bersaudara. Beliau adalah lulusan 

sarjana hukum di UNTAG (Universitas Tujuh Belas Agustus) Semarang. Sejak 

SMA hingga kuliah, beliau sudah sering membantu kedua orang tuanya berjualan 

di warung. Pak Agus lulus SMA pada tahun 1984, kemudian beliau memutuskan 

untuk masuk AKABRI (Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). 

Namun sayangnya, beliau tidak menamatkan jenjang pendidikan di akademi 

militer tersebut. Pada tahun 1985, beliau memutuskan untuk kuliah di Universitas 

Tujuh Belas Agustus (UNTAG), Semarang. Selama kuliah, beliau bekerja sebagai 

sales obat-obatan di salah satu apotek di Semarang. Beliau pandai membagi waktu 

antara kuliah dan bekerja. Akhirnya pada tahun 1990, beliau lulus kuliah sebagai 

sarjana hukum. Lalu beliau bekerja di KUD (Koperasi Unit Desa) yang berada di 

kota Kudus. Beliau bekerja disana selama 2 tahun.  

Pada tahun 1993, beliau menikah dan dianugerahi 2 orang anak. Untuk 

menafkahi keluarganya, beliau membuka usaha warung soto yang bernama 

Warung Ijo di daerah Majapahit. Sebelumnya, beliau sudah belajar terlebih dahulu 

cara membuat kuah soto dari ibunya. Beliau meminjam modal di bank sebagai 

modal usaha warung soto tersebut. Karena warung sotonya cukup ramai, akhirnya 

beliau bisa mengembalikan semua utangnya di bank. Beliau juga bisa membeli 

rumah dan kendaraan. 

Pada tahun 1998, terjadi krisis ekonomi di Indonesia yang menyebabkan 

siklus keuangan beliau mulai tidak stabil. Pada saat itu istrinya sedang dalam 

kondisi sakit. Beliau pun tetap berusaha untuk mencari nafkah. Akhirnya, sekitar 
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tahun 2004 warung soto beliau tutup karena faktor keuangan. Sejak saat itu, 

timbul kemauan Pak Agus untuk membantu menjalankan usaha orangtuanya yang 

sudah cukup mapan, yakni Soto Ayam Dargo Pak Tanto. Pada tahun 2010, Pak 

Agus mulai mengelola sendiri warung Soto Ayam Dargo Pak Tanto. Namun, 

kedua orangtuanya masih ikut berperan dalam manajemen usahanya. 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. Oleh 

karena itu, usaha warung Soto Ayam Dargo Pak Tanto ini merupakan bisnis 

keluarga. 
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4.3. Gambaran Umum Responden 

Penelitian ini melibatkan 2 responden untuk memperoleh data dan 

informasi yang dibutuhkan. Responden 1 sebagai objek utama yang diteliti, 

sedangkan Responden 2 sebagai sumber untuk mengkonfirmasi data. Gambaran 

umum responden berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jabatan, dan 

lama kerja adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Gambaran Umum Responden Soto Ayam Dargo Pak Tanto Semarang 

Komponen Responden 1  

(Pak Agus) 

Responden 2  

(Mbak Ria) 

Usia 50 tahun 40 tahun 

Jenis Kelamin Laki-laki Wanita 

Tingkat 

Pendidikan 

Sarjana SMA 

Jabatan Pengelola Karyawan 

Lama Kerja ± 36 tahun ± 5 tahun 

     Sumber: Data Primer yang diolah (2016). 

 Berdasarkan tabel 4.1. dapat dilihat gambaran umum dari masing-masing 

responden. Responden 1, yaitu Pak Agus sebagai responden utama dalam 

penelitian ini. Pak Agus merupakan pengusaha generasi kedua dalam usaha Soto 

Ayam Dargo Pak Tanto. Beliau telah berusia 50 tahun, dan memiliki tingkat 

pendidikan Sarjana Hukum. Pak Agus merupakan pengelola Soto Ayam Dargo 

Pak Tanto Semarang. Beliau telah bekerja selama ± 36 tahun, tepatnya setelah 

usaha warung soto milik beliau telah bangkrut. Pak Agus adalah pengusaha yang 
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rajin bekerja, mandiri, dan pandai bersosialisasi. Sikap tersebut yang 

menyebabkan beliau mendapat kepercayaan dari kedua orangtuanya untuk 

mengelola warung Soto Ayam Dargo Pak Tanto. Responden 2, yaitu Mbak Ria 

sebagai sumber untuk mengkonfirmasi data. Mbak Ria merupakan salah satu 

karyawan yang bekerja paling lama dari karyawan lainnya. Beliau telah berusia 40 

tahun, dan memiliki tingkat pendidikan SMA. Mbak Ria mendapat informasi 

pekerjaan ini dari salah satu adik kandung Pak Agus. Mbak Ria telah bekerja 

selama ± 5 tahun di warung Soto Ayam Dargo Pak Tanto. Mbak Ria merupakan 

karyawan yang baik, ramah, dan tanggap terhadap pekerjaan. 

4.4. Analisis Hasil Penelitian 

Dari data yang diperoleh melalui proses wawancara, telah direduksi dan 

dirangkum hal-hal yang pokok atau penting. Sehingga, mendapatkan data yang 

menunjukkan tindakan pengusaha dalam menerapkan 5 dimensi orientasi 

kewirausahaan menurut Lumpkin dan Dess (1996). Dalam penelitian ini, analisis 

dilakukan secara deskriptif. Dengan menggunakan analisis deskriptif, diharapkan 

dapat mengetahui dan memahami jawaban dari para responden sesuai indikator-

indikator yang ada dalam masing-masing dimensi orientasi kewirausahaan. 

Sehingga, dapat memudahkan peneliti dalam penarikan kesimpulan. Berikut ini 

adalah 5 dimensi orientasi kewirausahaan yang diterapkan oleh pengusaha Soto 

Ayam Dargo Pak Tanto:  
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4.4.1. Dimensi Inovasi 

Inovasi adalah ide yang dimiliki pengusaha untuk melakukan suatu bentuk pembaruan atau perubahan. Menurut Lumpkin dan Dess 

(1996), inovasi merupakan suatu kemampuan untuk mencari dan mendukung ide-ide baru, hal-hal baru, percobaan, dan proses kreatif 

lainnya. Berikut adalah penerapan dimensi inovasi oleh pengusaha Soto Ayam Dargo Pak Tanto di Semarang: 

Tabel 4.2. Dimensi Inovasi Pengusaha Soto Ayam Dargo Pak Tanto 

Kategori Indikator Tanggapan Pengusaha 

(Pak Agus) 

Jawaban Karyawan 

(Mbak Ria) 

Hasil Analisis 

Produk dan jasa Melakukan pembaruan 

produk dan jasa 

Sampai sekarang Pak Agus 

belum melakukan 

pembaruan produk ataupun 

jasa. Untuk produksi soto, 

beliau masih menggunakan 

resep turun temurun yang 

diajarkan Ibu Sunarti. 

Beliau tidak berani 

menambah maupun 

mengurangi komposisi 

resep sotonya, karena takut 

jika konsumen tidak 

menyukainya.  

Pak Agus tidak pernah 

melakukan pembaruan 

produk selama saya bekerja 

disini. Dari dulu rasa soto 

nya masih sama saja. 

Karena saya sendiri juga 

pernah beberapa kali 

makan soto disini. 

Pak Agus belum melakukan 

pembaruan produk dan jasa. 

Beliau masih mempertahankan 

resep soto turun temurun yang 

diajarkan orangtuanya. 
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Proses Melakukan inovasi dalam 

proses produksi dan 

administrasi. 

Dalam proses produksi 

soto, Pak Agus masih 

menggunakan cara yang 

tradisional / sederhana. 

Beliau masih 

menggunakan kayu bakar 

sebagai bahan bakar, 

karena menurutnya aroma 

dan rasa yang tercipta lebih 

sedap. Pak Agus juga 

belum melakukan inovasi 

dalam proses administrasi. 

Beliau hanya 

menggunakan nota sebagai 

bukti pembayaran 

konsumen.  

Pak Agus tidak melakukan 

pembaruan dalam proses 

pembuatan soto. Beliau 

masih menggunakan cara 

sederhana, karena masih 

pakai kayu bakar untuk 

pembuatannya. Dalam 

proses administrasi pun 

tidak ada yang baru, hanya 

menggunakan nota untuk 

bukti pembayaran. 

Pak Agus belum melakukan 

inovasi dalam proses produksi 

maupun administrasinya. 

Karena, beliau masih 

menggunakan kayu bakar 

sebagai bahan bakar pembuatan 

soto. Dalam proses 

administrasi, beliau hanya 

menggunakan nota sebagai 

bukti pembayaran untuk 

konsumen. 

Sumber keuangan Menyisihkan anggaran 

dana khusus untuk proses 

inovasi. 

Sebagian besar pendapatan 

diberikan kepada orang 

tua. Sehingga tidak bisa 

menyisihkan anggaran 

dana.  

Kalau menurut saya, beliau 

tidak menyisihkan dana 

untuk proses inovasi. 

Karena selama saya 

bekerja disini tidak ada 

inovasi yang pernah Pak 

Agus terapkan. 

Pak Agus tidak dapat 

menyisihkan anggaran dana 

khusus untuk proses inovasi, 

karena sebagian besar 

pendapatan diberikan kepada 

orang tuanya.  

Tenaga kerja Menerima ide-ide baru dari 

karyawan untuk diterapkan 

ke dalam usaha. 

Sampai sekarang belum 

pernah ada usulan ide baru 

dari karyawan. Pak Agus 

juga tidak pernah meminta 

usulan atau ide baru 

Saya belum pernah 

mengusulkan ide baru 

kepada Pak Agus. Karena 

menurut saya beliau lebih 

berpengalaman. Dan yang 

Pak Agus tidak pernah 

menanyakan usulan ide baru 

kepada karyawannya. 

Sedangkan karyawannya juga 

tidak pernah memberikan 
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kepada karyawannya. 

Beliau lebih memilih untuk 

bertanya kepada 

saudaranya (Bu Ari) atau 

Ibu Sunarti. 

terpenting bagi saya adalah 

bekerja sebaik mungkin 

dan tidak mengecewakan 

Pak Agus. 

usulan ide apapun untuk Pak 

Agus. 

Kreativitas Melakukan eksperimen 

atau percobaan terlebih 

dulu dalam menjual produk 

atau jasa. 

Dulu Pak Agus pernah 

mengganti bumbu kaldu 

ayam untuk sotonya. 

Tetapi banyak konsumen 

yang mengatakan rasanya 

menjadi agak aneh.  

Pak Agus pernah 

mengganti bumbu kaldu 

ayam untuk sotonya. 

Tetapi banyak mendapat 

komplain dari konsumen. 

Pak Agus pernah melakukan 

eksperimen dengan mencoba 

mengganti bumbu kaldu ayam 

untuk sotonya. Tetapi tidak 

dilanjutkan lagi karena banyak 

konsumen yang tidak 

menyukainya. 

Diferensiasi Menciptakan suatu ide 

kreatif baru yang sulit 

untuk ditiru oleh pesaing. 

Belum ada, bagi Pak Agus 

yang penting usahanya bisa 

berjalan apa adanya saja 

dengan menjaga kualitas 

rasa soto dan memberikan 

yang terbaik untuk 

konsumen. 

Tidak ada, karena menurut 

saya semua usaha warung 

soto semarang sebagian 

besar hampir sama saja. 

Yang membedakan hanya 

tempat, harga, dan 

pelayanan. 

Pak Agus tidak menciptakan 

suatu ide kreatif yang sulit 

ditiru pesaing, beliau lebih 

mementingkan kualitas rasa 

soto dan pelayanan untuk 

konsumen. 

 

Berdasarkan tabel 4.2. terkait dengan dimensi inovasi, dapat terlihat bahwa Pak Agus tidak inovatif, karena hingga sekarang 

beliau belum menerapkan ide inovasi apapun dalam usaha soto yang dijalankannya. Hal ini dikarenakan beliau masih 

mempertahankan resep soto turun temurun dari orangtua. Beliau beranggapan bahwa mengubah komposisi resep soto bisa 
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menghilangkan ciri khas rasa soto ayam Dargo Pak Tanto, sehingga beliau takut konsumen tidak menyukainya. Dalam proses 

produksi Pak Agus tidak ada inovasi apapun, beliau masih menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar pembuatan soto, karena 

menurutnya aroma dan rasa yang tercipta akan lebih sedap. Untuk proses administrasi Pak Agus juga tidak melakukan inovasi, 

beliau hanya menggunakan nota sebagai bukti pembayaran untuk konsumen. Selain itu, beliau masih terbatasi oleh wewenang 

orang tuanya (Ibu Sunarti), sehingga tidak bisa menyisihkan anggaran dana khusus untuk inovasi. Pak Agus juga tidak melakukan 

diferensiasi yang sulit untuk ditiru pesaing, karena beliau lebih mementingkan kualitas rasa soto dan pelayanan untuk konsumen. 

Dalam proses pencarian ide baru, Pak Agus tidak pernah melibatkan karyawannya. Beliau lebih memilih untuk bertanya kepada 

saudaranya atau Ibu Sunarti. Meskipun tidak ada penerapan inovasi apapun, Pak Agus pernah melakukan eksperimen / percobaan 

dengan mencoba mengganti bumbu kaldu ayam untuk sotonya. Tetapi tidak dilanjutkan lagi karena banyak konsumen yang tidak 

menyukainya. 
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4.4.2. Dimensi Pengambilan Risiko 

Pengambilan risiko adalah keberanian pengusaha untuk mempertaruhkan sumber daya (modal, manusia) yang dimiliki dengan 

tujuan memajukan usahanya. Menurut Lumpkin dan Dess (1996), pengambilan risiko merupakan kesediaan perusahaan untuk merebut 

kesempatan meskipun perusahaan tidak tahu apakah usaha ini akan berhasil atau tidak, dan bertindak dengan berani tanpa mengetahui 

konsekuensinya. Berikut adalah penerapan dimensi pengambilan risiko oleh pengusaha Soto Ayam Dargo Pak Tanto di Semarang:  

Tabel 4.3. Dimensi Pengambilan Risiko Pengusaha Soto Ayam Dargo Pak Tanto 

Kategori Indikator Tanggapan Pengusaha 

(Pak Agus) 

Jawaban Karyawan 

(Mbak Ria) 

Hasil Analisis 

Risiko umum Kuat menghadapai risiko 

demi memajukan dan 

mengembangkan 

usahanya.  

Sekitar 4 tahun yang lalu 

ketika sepi pembeli, Pak 

Agus seringkali tidak 

mengambil pendapatannya, 

karena digunakan untuk 

membeli bahan-bahan 

pembuatan soto keesokan 

harinya.  

Ya, dulu saat warungnya 

sepi, Pak Agus pernah 

utang kepada penjual 

bahan baku di pasar untuk 

membeli bahan-bahan 

baku pembuatan soto 

keesokan harinya.   

Pak Agus kuat menghadapi 

risiko demi memajukan dan 

mengembangkan usahanya. 

Beliau bersedia tidak 

menikmati pendapatannya 

sehari untuk dibelanjakan 

bahan-bahan baku 

pembuatan soto keesokan 

harinya.  

Risiko keputusan Memiliki pandangan 

yang tidak konservatif 

Pak Agus pernah 

memutuskan untuk 

Saya kurang tahu, karena 

pengambilan risiko tentu 

Pak Agus melakukan 

pengambilan keputusan 
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dalam mengambil 

keputusan.  

meminjam modal di bank 

untuk merenovasi sedikit 

tempat usahanya karena 

banjir. Beliau melakukan 

pengambilan keputusan ini 

tanpa berunding dengan Ibu 

Sunarti dan saudaranya.  

dilakukan sendiri oleh 

Pak Agus. Beliau tidak 

pernah cerita kepada saya 

dan saya juga tidak 

pernah bertanya. Setahu 

saya, hingga sekarang 

belum pernah ada inovasi 

baru dalam usaha ini, jadi 

menurut saya Pak Agus 

belum berani mengambil 

keputusan berisiko. 

dengan tidak konservatif. 

Beliau berani meminjam 

modal di bank tanpa 

berunding dengan Ibu 

Sunarti dan saudaranya 

terlebih dahulu. 

Risiko keuangan Bersedia menghadapi 

risiko keuangan. 

Pak Agus selalu menambah 

jumlah produksi soto di hari 

Minggu dan hari libur. 

Beliau berani menambah 

jumlah produksinya karena  

lebih banyak pembeli yang 

datang pada hari libur. 

Menurut saya, beliau 

berani menghadapi risiko 

keuangan, karena beliau 

berani membuat kuah soto 

yang lebih banyak di hari-

hari libur. Beliau sangat 

yakin kalau hari libur 

pasti banyak konsumen 

yang datang. 

Pak Agus bersedia 

menghadapi risiko keuangan 

yang terjadi, dengan 

menambah jumlah produksi 

soto pada hari Minggu dan 

hari libur lainnya. Beliau 

bersedia menanggung 

kemungkinan kerugian 

dalam penjualan. 

Risiko bisnis Melakukan perluasan 

wilayah usaha untuk 

mencapai tujuan usaha. 

Pak Agus tidak ada rencana 

untuk membuka cabang 

usaha baru. Karena sudah 

ada 1 cabang soto ayam 

Dargo Pak Tanto di Jalan 

Dr. Cipto. Cabang usaha 

tersebut didirikan dan 

dikelola oleh Ibu Sunarti 

Menurut saya, Pak Agus 

tidak melakukan 

perluasan usaha lagi 

karena sudah memiliki 1 

cabang usaha. 

Pak Agus tidak melakukan 

perluasan usaha karena Soto 

Ayam Dargo Pak Tanto 

sudah memiliki 1 cabang 

usaha yang didirikan dan 

dikelola oleh Ibu Sunarti. 
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sekitar tahun 1998. 

 

Berdasarkan tabel 4.3 terkait dengan dimensi pengambilan risiko, dapat terlihat bahwa Pak Agus cukup berani dalam melakukan 

pengambilan risiko untuk usahanya. Ketika sepi pembeli, beliau bersedia tidak menikmati pendapatannya untuk dibelanjakan bahan-bahan 

baku pembuatan soto keesokan hari. Hal tersebut dilakukan beliau dengan tujuan memajukan dan mengembangkan usahanya. Pak Agus 

juga mengambil keputusan secara agresif, beliau memutuskan meminjam modal di bank tanpa berunding dengan Ibu Sunarti dan 

saudaranya. Beliau juga berani menghadapi risiko keuangan yang terjadi, dengan menambah jumlah produksi soto di hari Minggu dan hari 

libur. Beliau dapat memperhitungkan konsumen yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa Pak Agus bersedia menanggung risiko, 

jika konsumen yang datang tidak sesuai dengan perkiraannya. Meskipun sudah lama menjalankan usahanya, Pak Agus tidak melakukan 

perluasan usaha karena Soto Ayam Dargo Pak Tanto sudah memiliki 1 cabang usaha yang didirikan oleh Ibu Sunarti.  
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4.4.3. Dimensi Proaktif 

Proaktif adalah sikap inisiatif pengusaha dalam mencari solusi untuk mengejar peluang baru. Menurut Lumpkin dan Dess (1996), 

proaktif merupakan kemampuan untuk berinisiatif kapanpun situasi menuntut. Inisiatif untuk mengantisipasi dan mengejar peluang baru, 

serta bergabung dengan pasar negara berkembang. Proaktif digambarkan sebagai penggerak pertama yang berusaha untuk mendapatkan 

dan menjaga pangsa pasar. Berikut adalah penerapan dimensi proaktif oleh pengusaha Soto Ayam Dargo Pak Tanto di Semarang: 

Tabel 4.4. Dimensi Proaktif Pengusaha Soto Ayam Dargo Pak Tanto 

Kategori Indikator Tanggapan Pengusaha 

(Pak Agus) 

Jawaban Karyawan 

(Mbak Ria) 

Hasil Analisis 

Pemantauan 

lingkungan 

Memantau keadaan 

pasar secara berkala 

untuk mendapatkan 

peluang baru. 

Pak Agus tidak memantau 

keadaan pasar untuk 

mendapatkan peluang baru. 

Beliau hanya berfokus pada 

penjualan soto ayam serta 

gorengan, sate, dan lauk 

lainnya.  

Menurut saya, Pak Agus 

tidak memperhatikan 

keadaan pasar untuk 

mendapat peluang baru. 

Karena beliau hanya 

berfokus pada penjualan 

soto ayam. 

Pak Agus tidak memantau 

keadaan pasar secara 

berkala untuk mendapatkan 

peluang baru, karena beliau 

hanya berfokus pada soto 

ayam dan lauk soto lainnya. 

Baginya, peningkatan 

kualitas rasa soto dan 

pelayanan konsumen lebih 

penting. 

Sikap antisipasi Mengantisipasi Pak Agus cenderung untuk Pak Agus tidak pernah Pak Agus tidak melakukan 
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perkembangan pesaing. bersikap tidak peduli 

terhadap pesaingnya. 

Baginya, yang penting 

warungnya laris, konsumen 

puas. 

melakukan tindakan 

antisipasi apapun terhadap 

perkembangan pesaing. 

Karena usaha makanan di 

daerah sini cukup jarang, 

jadi mungkin 

persaingannya belum 

terlalu ketat. 

antisipasi terhadap 

perkembangan pesaing. 

Karena menurut beliau 

yang penting warungnya 

laris dan konsumen puas. 

Pemecahan 

masalah dan solusi 

Mampu 

mengidentifikasi 

kebutuhan pelanggan. 

Menurut Pak Agus, 

biasanya konsumen 

memiliki pesanan-pesanan 

khusus sesuai kemauannya. 

Misalnya ada yang suka 

tidak pakai moto, tanpa 

sayur, tanpa tauge, atau nasi 

nya setengah saja. Sehingga, 

Pak Agus selalu 

menanyakan dulu keinginan 

konsumennya. Pak Agus 

juga mengatakan, tempe, 

tahu, dan perkedel yang 

tersedia di meja sengaja di 

sediakan secukupnya. 

Karena beberapa pembeli 

biasanya ingin tempe yang 

kering, jadi akan langsung 

digorengkan ketika ada 

yang meminta. 

Biasanya, kalau di meja 

makan pelanggan belum 

lengkap lauk sotonya, 

seperti, perkedel, tempe, 

tahu, kita langsung 

menggorengkan dan 

menyuguhkan di mejanya. 

Jika ada pembeli yang ingin 

tempe atau tahu nya yang 

masih hangat, kita juga bisa 

langsung membuatkannya. 

Pak Agus mampu 

mengidentifikasi kebutuhan 

pelanggan dengan cara 

beliau menanyakan dulu 

kepada pembeli mengenai 

keinginannya dalam 

penyajian sotonya. Beliau 

juga dapat melayani 

kemauan konsumen yang 

ingin tempe, tahu, perkedel 

yang masih kering dan 

hangat. 



50 
 

Penguasaan 

teknologi 

Memiliki sumber daya 

manusia dan peralatan 

(teknologi) yang 

dibutuhkan untuk 

mengembangkan produk 

dan jasa. 

Pak Agus tidak menentukan 

kriteria khusus bagi 

karyawan yang akan 

bekerja. Karena memang 

pekerjaan yang dilakukan 

tidak butuh keterampilan 

khusus. Yang terpenting 

orangnya ramah, sopan, dan 

rajin bekerja. Pak Agus 

hanya memberi tahu tugas-

tugas yang harus dilakukan 

seperti; melayani konsumen, 

mencuci mangkok, 

membuatkan minum, dan 

membersihkan meja saja.  

Pak Agus mempersiapkan 

sumber daya manusia 

hanya untuk membantunya 

berjualan. Tugas-tugas 

karyawan hanya melakukan 

pekerjaan dapur, melayani 

konsumen, membersihkan 

meja dan tempat usaha. 

Pak Agus memiliki sumber 

daya manusia, tetapi tidak 

dikhususkan untuk 

berkontribusi dalam 

pengembangan produk. 

Beliau juga tidak 

menggunakan peralatan 

teknologi dalam usahanya. 

Berdasarkan tabel 4.4. terkait dengan dimensi proaktif, dapat terlihat bahwa Pak Agus tidak proaktif dalam menjalankan usahanya. 

Karena beliau tidak ada inisiatif untuk mengejar peluang baru, beliau lebih berfokus pada usaha soto ayam saja dan tidak memantau 

keadaan pasar. Beliau juga tidak melakukan tindakan antisipasi terhadap perkembangan pesaingnya. Ini dikarenakan beliau memang tidak 

terlalu mempedulikan pesaing. Baginya yang terpenting adalah warungnya laris dan konsumen puas. Pak Agus juga tidak memiliki 

peralatan teknologi yang dikhususkan untuk mengembangkan produk atau jasa. Beliau hanya memiliki sumber daya manusia untuk 

membantunya berjualan saja. Meskipun demikian, Pak Agus memiliki solusi dalam mengidentifikasi kebutuhan konsumennya. Ketika 

melayani konsumen, beliau selalu menanyakan pada konsumen bagaimana keinginan dalam penyajian sotonya. Hal ini dilakukan karena 
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beberapa konsumen memiliki selera pesanan yang berbeda-beda, misalnya ada yang suka tanpa moto, tanpa sayur, tanpa tauge, pakai telor, 

atau nasinya setengah saja. Beliau juga dapat memenuhi kemauan konsumen jika ingin lauk soto yang masih kering dan hangat dengan 

langsung membuatkannya. 

4.4.4. Dimensi Agresivitas Kompetitif 

Agresivitas kompetitif adalah respon pengusaha terhadap pesaing yang bertujuan untuk mengungguli pesaingnya. Menurut 

Lumpkin dan Dess (1996), agresivitas kompetitif menunjukkan kemauan perusahaan untuk bersaing dengan mengandalkan metode atau 

cara yang tidak biasa. Metode atau cara tersebut dilakukan secara langsung/agresif merespon ancaman yang dilontarkan pesaing. Respon 

ini bisa melalui inovasi produk, pengembangan pasar, dan investasi yang tinggi  untuk meningkatkan pangsa pasar sekaligus mencapai 

posisi kompetitif. Berikut adalah penerapan dimensi agresivitas kompetitif oleh pengusaha Soto Ayam Dargo Pak Tanto di Semarang:  

Tabel 4.5. Dimensi Agresivitas Kompetitif Pengusaha Soto Ayam Dargo Pak Tanto 

Kategori Indikator Tanggapan Pengusaha 

(Pak Agus) 

Jawaban Karyawan 

(Mbak Ria) 

Hasil Analisis 

Reaksi kompetitif Selalu merespon 

tindakan pesaing secara 

kompetitif. 

Pak Agus tidak merespon 

apapun terhadap pesaing. 

Karena beliau tidak pernah 

Menurut saya, beliau tidak 

terlalu menanggapi 

tindakan yang dilakukan 

Pak Agus tidak merespon 

tindakan pesaing secara 

kompetitif. Karena tidak 
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mengamati tindakan apa saja 

yang dilakukan pesaingnya. 

Menurut beliau yang penting 

usahanya bisa berjalan apa 

adanya saja.  

pesaing, karena prinsip 

beliau adalah “semua sudah 

memiliki rejekinya masing-

masing.” 

mengamati tindakan apa 

yang dilakukan oleh 

pesaingnya. Menurut beliau 

yang penting usahanya bisa 

berjalan apa adanya saja. 

Persaingan 

keuangan 

Berusaha menguasai 

pasar 

Menurut Pak Agus, beliau 

tidak bisa menguasai pasar. 

Karena masih diperlukan 

peningkatan dalam banyak 

hal seperti; inovasi, 

persaingan harga, kualitas 

produk, dan lain-lain.  

Pak Agus tidak ingin 

menguasai pasar, karena 

beliau hanya menjalankan 

usaha ini apa adanya. Yang 

penting setiap hari bisa 

mendapatkan pendapatan. 

Pak Agus tidak menguasai 

pasar, karena diperlukan 

peningkatan dalam banyak 

hal seperti inovasi, 

persaingan harga, kualitas 

produk, dan lain-lain.  

Persaingan bisnis Meniru ataupun 

memperbaiki hasil ide 

dari usaha pesaingnya 

untuk diterapkan dalam 

usaha sendiri. 

Ketika Pak Agus jajan di 

warung makan dekat 

rumahnya disana ada TV 

berukuran kecil yang 

memutar lagu-lagu jawa. 

Kemudian beliau terpikir 

untuk menerapkan di 

warungnya. Pak Agus 

mengusulkan ke Ibu Sunarti 

agar membeli TV untuk 

dipasang di warung. Dan Ibu 

Sunarti pun setuju. 

Pak Agus juga meniru ide 

dari usaha soto lain dengan 

memakai alas piring kecil 

untuk penyajian semangkuk 

Pak Agus menambah 

fasilitas dengan memasang 

TV kecil di warung. Beliau 

mendapat ide itu dari 

warung makan di dekat 

rumahnya pada saat itu. 

Pak Agus meniru ide dari 

usaha pesaing untuk 

diterapkan dalam usahanya 

dengan menambah fasilitas 

TV di warungnya dan 

memakai alas piring kecil 

untuk penyajian sotonya. 

Hal ini menunjukkan 

bahwa beliau dapat 

memanfaatkan keunggulan 

yang dimiliki pesaing. 
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soto. Baginya, alas tersebut 

juga memudahkan agar tidak 

kepanasan saat akan 

menyajikan ke konsumen. 

Selain itu, alas piring 

tersebut biasanya digunakan 

konsumen untuk menaruh 

gorengan atau krupuk. 

Pemasaran Menyediakan anggaran 

dana yang tinggi untuk 

pemasaran produk. 

Menurut Pak Agus, tidak 

perlu dana untuk 

meningkatkan pemasaran 

produk. Yang terpenting 

adalah menjaga rasa soto, 

kebersihan, pelayanan 

terhadap konsumen itu sudah 

cukup. Menurut beliau, lebih 

baik dananya dialokasikan 

untuk biaya listrik, air, dan 

gaji karyawan. 

Pak Agus tidak 

menyediakan dana untuk 

meningkatkan pemasaran 

produk. Karena ini hanya 

usaha sederhana saja, jadi 

tidak memerlukan dana 

untuk melakukan 

pemasaran. 

Pak Agus tidak 

menyediakan anggaran 

dana untuk pemasaran 

produk. Baginya, yang 

terpenting adalah selalu 

menjaga rasa soto, 

kebersihan, dan pelayanan 

terhadap konsumen. 

 

 Berdasarkan tabel 4.5. terkait dengan dimensi agresivitas kompetitif, dapat terlihat bahwa Pak Agus kurang agresif dalam 

persaingan. Karena Pak Agus tidak pernah mengamati tindakan apa saja yang dilakukan pesaingnya, sehingga beliau tidak bisa merespon 

tindakan pesaing secara kompetitif. Pak Agus juga tidak berusaha untuk menguasai pasar, karena beliau mengaku belum bisa bersaing 

dalam penetapan harga. Selain itu, beliau juga mengatakan perlu peningkatan dalam banyak hal untuk dapat menguasai pasar seperti 
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diantaranya; inovasi, kualitas produk, persaingan harga, dan lain-lain. Beliau juga tidak menyediakan anggaran dana untuk pemasaran 

produk. Karena baginya, yang terpenting adalah menjaga rasa soto, kebersihan dan pelayanan terhadap konsumen. Namun, beliau dapat 

memanfaatkan keunggulan yang dimiliki pesaingnya. Beliau meniru hasil ide dari usaha pesaing untuk diterapkan ke dalam usahanya yaitu 

dengan menambah fasilitas TV di warungnya.  

 

 

4.4.5 Dimensi Otonomi 

Otonomi adalah sikap mandiri yang dimiliki pengusaha dalam mengatur dan memimpin usahanya demi mewujudkan tujuan usaha. 

Menurut Lumpkin dan Dess (1996), otonomi mengarah pada tindakan independen dari individu atau kelompok dalam menorehkan ide atau 

visi dan melaksanakannya hingga terwujud. Otonomi digambarkan sebagai pemimpin dengan perilaku mandiri, kemandirian kerja 

berkelompok dengan wawasan yang luas, serta tindakan independen dari pemegang peran dalam organisasi. Berikut adalah penerapan 

dimensi otonomi oleh pengusaha Soto Ayam Dargo Pak Tanto di Semarang: 
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Tabel 4.6. Dimensi Otonomi Pengusaha Soto Ayam Dargo Pak Tanto 

Kategori Indikator Tanggapan Pengusaha 

(Pak Agus) 

Jawaban Karyawan 

(Mbak Ria) 

Hasil Analisis 

Tim Pengusaha dapat 

bekerjasama secara 

kelompok atau tim. 

Pak Agus ikut melakukan 

semua pekerjaan yang bisa di 

kerjakan ketika warung 

sedang ramai pembeli. Ketika 

karyawan lain sedang 

melayani konsumen, Pak 

Agus yang melakukan 

pekerjaan dapur, dan begitu 

juga sebaliknya. 

Pak Agus selalu membantu 

karyawan ketika sedang 

ramai pembeli. Beliau 

melakukan semua 

pekerjaan yang harus 

dikerjakan saat itu, 

sehingga kegiatan usaha 

selalu berjalan dengan 

lancar. 

Pak Agus dapat 

bekerjasama secara 

kelompok atau tim dengan 

karyawan-karyawannya. 

Beliau ikut melakukan 

semua pekerjaan yang bisa 

dikerjakan ketika warung 

sedang ramai. 

Sentralisasi Pengusaha mengatur 

dan bertanggung jawab 

terhadap usahanya. 

Pak Agus mengkoordinasi 

karyawannya agar bisa 

melakukan semua pekerjaan 

seperti; melayani konsumen, 

membuatkan minum, 

memasak, mencuci piring, 

membersihkan meja, 

membersihkan warung, 

belanja ke pasar. Hal ini 

bertujuan agar aktivitas usaha 

tetap lancar saat ada karyawan 

yang tidak masuk. Namun, 

beliau tidak mau memberikan 

kepercayaan kepada 

Dalam mengkoordinasi 

karyawan, Pak Agus hanya 

menjelaskan pekerjaan apa 

saja yang harus dilakukan 

oleh karyawan disini. Dan 

beliau selalu 

mengingatkan jika terjadi 

kesalahan. Pak Agus tegas 

dalam mengawasi kinerja 

karyawan, namun 

menganggap karyawan 

adalah teman sendiri yang 

diajak untuk bekerja sama. 

Jadi menurut saya Pak 

Pak Agus dapat mengatur 

dan memimpin usahanya 

dengan cara 

mengkoordinasi 

karyawannya agar bisa 

melakukan semua 

pekerjaan. Pak Agus juga 

bertanggung jawab dalam 

memimpin usaha dengan 

tidak memberikan 

kepercayaan pada 

karyawannya untuk 

berjualan sendiri. 
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karyawannya untuk membuka 

warung sendiri, karena 

menurut Pak Agus, konsumen 

lebih puas jika melihat 

pemilik usahanya ikut 

melayani. 

Agus adalah pemimpin 

yang baik, mandiri, dan 

bersahabat. 

Jiwa 

kewirausahaan 

Memiliki jiwa 

kewirausahaan dan 

inisiatif untuk 

berwirausaha. 

Pak Agus memiliki inisiatif 

dalam menjalankan usaha 

milik orangtuanya, karena 

sejak kelas SMA, beliau 

sudah sering membantu kedua 

orangtuanya berjualan. Jiwa 

kewirausahaan Pak Agus 

didapat dari belajar dari 

pengalaman orang tuanya. 

Beliau juga masih sering 

bertanya-tanya kepada 

orangtuanya tentang risiko-

risiko yang akan dihadapi 

dalam berwirausaha. 

Ya, karena dulu beliau 

pernah memiliki usaha 

soto sendiri di Jalan 

Majapait. Namun, karena 

ada suatu masalah 

akhirnya warung itu tutup 

dan beliau berinisiatif 

untuk menjalankan usaha 

milik orang tuanya.  

Pak Agus memiliki inisiatif 

untuk berwirausaha, karena 

beliau sudah mengetahui 

cara-cara dalam usaha soto. 

Dalam meningkatkan jiwa 

kewirausahaannya, Pak 

Agus belajar dari 

pengalaman orangtuanya. 

Tindakan bebas Pengusaha berhak 

menentukan setiap 

keputusan. 

Pak Agus mengatakan belum 

berhak untuk mengambil 

setiap keputusan. Beliau 

hanya memberikan usulan 

kepada Ibu Sunarti. Ketika 

Ibu Sunarti memberikan 

keputusan, selanjutnya Pak 

Agus yang menjalankannya. 

Menurut saya, Ibu Sunarti 

dan anak-anaknya, karena 

ini merupakan usaha 

keluarga yang sekarang 

dijalankan oleh anak-

anaknya. Sehingga semua 

keputusan yang akan 

diambil harus mendapat 

Pak Agus tidak berhak 

menentukan setiap 

keputusan dalam usaha ini, 

karena usaha tersebut 

masih merupakan usaha 

keluarga, dimana 

keputusan harus diambil 

dari beberapa pihak, 
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persetujuan dari semua 

pihak. 

terutama Ibu Sunarti. 

 

 Berdasarkan tabel 4.6. terkait dimensi otonomi, terlihat bahwa Pak Agus belum memiliki sikap otonomi. Karena beliau tidak berhak 

menentukan setiap keputusan untuk usaha ini. Hal ini dikarenakan usaha ini masih merupakan usaha keluarga, dimana keputusan harus 

diambil melalui sepertujuan orangtuanya. Namun, beliau dapat bekerjasama secara tim / kelompok, dengan ikut turun tangan membantu 

karyawannya ketika sedang ramai pembeli. Pak Agus juga dapat mengatur dan memimpin usaha dengan mengkordinasi karyawannya 

untuk bisa melakukan semua pekerjaan, agar tidak kerepotan saat salah satu karyawan ada yang absen. Pak Agus memegang tanggung 

jawab sendiri dalam usahanya dengan tidak mempercayakan pada karyawannya untuk membuka warung tanpa beliau, karena Pak Agus 

beranggapan bahwa konsumen lebih puas jika dilayani langsung oleh pemilik usaha. Jiwa kewirausahaan yang dimiliki Pak Agus didapat 

dari belajar dari pengalaman orangtuanya. Salah satu jiwa kewirausahaan yang dimiliki beliau adalah berani dalam mengambil risiko untuk 

usahanya. Beliau juga memiliki inisiatif untuk bertanya-tanya kepada Ibu Sunarti tentang risiko-risiko yang akan dihadapi dalam 

berwirausaha.


