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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengusaha Soto 

Ayam Dargo Pak Tanto menerapkan orientasi kewirausahaan. Dari hasil analisis 

penelitian, dapat disimpulkan bahwa kelima dimensi orientasi kewirausahaan 

yang dilakukan Bapak Agus selaku pengusaha Soto Ayam Dargo Pak Tanto 

adalah sebagai berikut: 

1. Inovasi 

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 

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 
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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. 

2. Pengambilan Risiko 

Pak Agus cukup berani dalam melakukan pengambilan risiko untuk 

usahanya. Ketika sepi pembeli, beliau bersedia tidak menikmati 

pendapatannya sehari untuk dibelanjakan bahan-bahan baku pembuatan 

soto keesokan hari. Hal tersebut dilakukan beliau dengan tujuan 

memajukan dan mengembangkan usahanya. Pak Agus juga agresif dalam 

mengambil keputusan. Beliau memutuskan meminjam modal di bank 

untuk biaya renovasi tempat usaha, tanpa berunding dengan Ibu Sunarti 

dan saudaranya terlebih dahulu. 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 beliau 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. 

3. Proaktif 
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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. Pak Agus 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 

beberapa konsumen memiliki selera pesanan yang berbeda-beda. Beliau 

juga dapat memenuhi kemauan konsumen jika ingin lauk soto yang masih 

kering dan hangat dengan langsung membuatkannya.. 

4. Agresivitas Kompetitif 

Pak Agus kurang agresif dalam persaingan. Beliau tidak pernah 

mengamati tindakan apa saja yang dilakukan pesaingnya, sehingga beliau 

tidak bisa merespon tindakan pesaing secara kompetitif. Menurut Pak 

Agus, usahanya bisa berjalan apa adanya itu sudah cukup. 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. Beliau juga 

tidak menyediakan anggaran dana yang tinggi untuk pemasaran produk. 
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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.  

5. Otonomi 

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, beliau tidak 

mempercayakan pada karyawannya untuk membuka warung tanpa beliau, 

karena beliau 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. 
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Jadi, Pak Agus selaku pengusaha Soto Ayam Dargo Pak Tanto tidak menerapkan 

orientasi kewirausahaan dalam usahanya, karena beliau hanya menjalankan usaha 

orangtuanya secara apa adanya. 

 

5.2. Saran 

Saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil kesimpulan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Sebaiknya, Pak Agus mencoba melakukan eksperimen terlebih dahulu 

dalam berinovasi resep soto dan menanyakan pendapat dari setiap 

konsumen. Misalnya dengan mengurangi moto atau menambahkan garam 

atau menambahkan bumbu lain.  

2. Sebaiknya, Pak Agus tidak hanya berfokus pada soto ayam saja, misalnya 

dengan menambah produksi jenis makanan lain yang juga menggunakan 

bahan dasar ayam, seperti: ayam goreng, ayam bakar. Dengan adanya jenis 

makanan lain tentu akan menambah peluang baru.  

3. Sebaiknya, Pak Agus lebih bersifat terbuka untuk mendapatkan ide-ide 

baru, dengan saling berinteraksi terhadap karyawan dan menanyakan 

usulan atau ide untuk kemajuan usahanya.  

4. Sebaiknya, Pak Agus belajar memanfaatkan perkembangan teknologi, 

dengan mencoba memberikan informasi mengenai warungnya di media 

sosial seperti; BBM, Instagram, atau website agar warungnya bisa lebih 

dikenal oleh masyarakat. 
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5. Sebaiknya, Pak Agus selalu menyisihkan pendapatannya sebagai dana 

untuk mewujudkan ide baru. Selain itu, dana tersebut bisa digunakan 

untuk berjaga-jaga jika suatu ketika mengalami kerugian penjualan. 

6. Sebaiknya, Pak Agus sebagai seorang pengusaha menerapkan dimensi-

dimensi dalam orientasi kewirausahaan agar usahanya bisa lebih maju dan 

bersaing.


