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LAMPIRAN 

Pertanyaan yang diajukan untuk Bapak Agus selaku pengusaha generasi kedua 

Soto Ayam Dargo Pak Tanto sesuai dengan indikator pada definisi operasional 

berdasarkan 5 dimensi Orientasi Kewirausahaan Lumpkin & Dess (1996). 

Inovasi 

Pertanyaan Jawaban 

Bagaimana cara Bapak melakukan pembaruan 

produk dan jasa? 

Sampai sekarang saya belum melakukan 

pembaruan produk ataupun jasa. Untuk 

produksi soto, masih menggunakan resep 

turun temurun yang diajarkan Ibu Sunarti. 

Saya tidak berani menambah ataupun 

mengurangi komposisi resep sotonya, karena 

menurut saya rasanya sudah pas. 

Apa saja upaya yang pernah Bapak lakukan 

dalam mewujudkan pembaruan proses produksi 

dan administrasi ? 

Saya masih menggunakan kayu bakar untuk 

membuat soto. Dalam proses pembuatannya, 

sebagian besar masih sama seperti dulu. 

Tidak ada pembaruan dalam sistem 

administrasi. Saya hanya menggunakan nota 

sebagai bukti pembayaran konsumen. Semua 

dilakukan secara manual. Tidak ada 

pembukuan dan tidak menggunakan mesin 

kasir. 

Apakah Bapak menyisihkan sebagian dana dari Tidak, karena sebagian besar pendapatan 
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pendapatan untuk proses inovasi? Mengapa? diberikan kepada orang tua. Kecuali ada 

renovasi tempat usaha / kebutuhan mendesak 

lain yang harus dilakukan. Karena memang 

orang tua masih bertanggung jawab terhadap 

usaha ini. Ibu Sunarti juga tidak memiliki 

rencana untuk proses inovasi. Beliau masih 

mempertahankan resep sotonya dari dulu 

hingga sekarang. 

Apa yang akan Bapak lakukan jika ada karyawan 

yang memberikan usulan ide kreatif atau ide baru 

untuk usaha soto ini?  

Sampai sekarang belum pernah ada usulan 

ide baru dari karyawan. Saya juga tidak 

pernah menanyakan mengenai usulan ide 

untuk usaha ini kepada karyawan. Biasanya 

saya bertanya-tanya dan bertukar pendapat 

dengan Bu Ari atau Bu Sunarti. Namun, jika 

ada usulan ide baru dari karyawan tentu akan 

saya pertimbangkan dan rundingkan dulu 

dengan Ibu Sunarti. Tetapi untuk 

penerapannya menunggu keputusan dari Ibu 

Sunarti.  

Apak saja eksperimen atau percobaan yang 

pernah Bapak lakukan dalam usaha ini? 

Dulu Saya pernah mengganti bumbu kaldu 

ayam dalam pembuatan soto. Tetapi malah 

banyak konsumen yang mengatakan rasanya 

menjadi agak aneh dan tidak seperti 

biasanya.  



xvii 
 

Apa saja contoh ide kreatif yang pernah Bapak 

terapkan dalam usaha soto ini yang belum pernah 

dimiliki oleh pesaing? 

Belum ada, bagi saya yang penting usaha 

saya bisa berjalan apa adanya saja dengan 

menjaga kualitas rasa soto dan memberikan 

yang terbaik untuk konsumen. 

 

 

Pengambilan Risiko 

Pertanyaan Jawaban 

Risiko apa yang bapak hadapi untuk memajukan 

& mengembangkan usaha?  

Dulu sekitar 4 tahun lalu, saat sepi pembeli 

saya hampir tidak bisa menikmati 

pendapatan saya sehari. Karena untuk 

dibelanjakan bahan-bahan baku pembuatan 

soto keesokan hari. Bahkan jika pendapatan 

mepet, saya utang dulu sama penjual bahan 

bakunya dan saya kembalikan keesokan 

harinya. 

Apa keputusan yang paling berisiko yang pernah 

Bapak hadapi dalam usaha soto ini? Bagaimana 

cara Bapak mengambil keputusan untuk 

mengatasi hal tersebut? 

Saya pernah meminjam uang di bank untuk 

merenovasi sedikit tempat usaha karena 

banjir. Saya tidak bisa berjualan karena 

warung tergenang air. Pada saat itu modal 

saya digunakan untuk keperluan lain, jadi 

saya memutuskan untuk pinjam uang di 

bank. Dalam mengambil keputusan ini saya 
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tidak berunding dengan saudara saya 

maupun Ibu Sunarti, karena pada saat itu Ibu 

Sunarti sedang merawat Pak Tanto di rumah 

yang sedang sakit. 

Apa saja risiko keuangan yang pernah Bapak 

hadapi dalam menjalankan usaha soto ini? 

Saya selalu menambah jumlah produksi soto 

di hari Minggu dan hari libur, karena 

biasanya lebih banyak konsumen yang 

datang di hari Minggu dan hari-hari libur 

lainnya daripada hari biasa. 

Bagaimana cara yang Bapak lakukan untuk 

melakukan perluasan usaha? 

Saya tidak ada rencana untuk membuka 

cabang baru. Karena sudah ada 1 cabang 

usaha soto ayam Dargo Pak Tanto di Jalan 

Dr. Cipto. Cabang usaha itu yang mendirikan 

Ibu Sunarti sekitar tahun 1998. 

 

 

  

Proaktif 

Pertanyaan Jawaban 

Bagaimana cara Bapak untuk mengetahui 

keadaan pasar agar bisa mendapatkan peluang 

baru? 

Saya hanya berfokus pada penjualan soto 

ayam, tempe, tahu, perkedel, sate, dan lauk 

lainnya. Karena konsumen yang datang kesini 

juga pasti hanya memesan makanan itu-itu 
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saja. Jadi saya tidak memproduksi jenis 

makanan lain. 

Bagaimana cara Bapak untuk mengantisipasi 

perkembangan pesaing? 

Saya tidak pernah melakukan apapun terhadap 

perkembangan pesaing. Saya cuek saja, yang 

penting warung saya laris, konsumen saya 

puas. Karena semua usaha pasti ada rejekinya 

sendiri-sendiri. 

Bagaimana cara yang Bapak lakukan untuk 

mengidentifikasi kebutuhan pelanggan? 

Biasanya pembeli memiliki pesanan-pesanan 

khusus sesuai kemauan dia. Misalnya ada yang 

suka tidak pakai moto, tanpa sayur, tanpa 

tauge, atau nasi nya setengah saja. Jadi saya 

selalu menanyakan dulu, “Komplit, mas?” 

Tempe yang tersedia di meja sengaja saya 

sediakan secukupnya. Karena beberapa 

pembeli ingin tempe yang kering jadi akan 

langsung saya gorengkan ketika ada yang 

meminta. 

Bagaimana cara Bapak untuk memiliki sumber 

daya manusia dan teknologi yang dibutuhkan 

untuk mengembangkan produk dan jasa dalam 

usaha ini?  

Tidak ada persyaratan bagi karyawan yang 

melamar kerja disini. Karena memang 

pekerjaan yang dilakukan tidak butuh 

keterampilan khusus. Yang terpenting 

orangnya ramah, sopan, dan rajin bekerja. 

Saya hanya memberi tahu tugas-tugas yang 

harus dilakukan seperti; melayani konsumen, 
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mencuci mangkok, membuatkan minum, dan 

membersihkan meja saja.  

 

 

Agresivitas Kompetitif 

Pertanyaan Jawaban 

Apa yang akan Bapak lakukan untuk merespon 

tindakan pesaing? 

Saya tidak perrnah merespon apapun terhadap 

pesaing, karena mereka juga tujuannya sama-

sama mencari uang.  Saya juga tidak pernah 

mengamati tindakan apa saja yang dilakukan 

mereka. Yang penting usaha saya berjalan apa 

adanya saja. Lagipula, persaingan dalam 

berjualan itu baik selama persaingannya sehat. 

Upaya apa yang akan Bapak lakukan untuk 

menguasai pangsa pasar? 

Saya tidak bisa menguasai pasar, karena 

diperlukan peningkatan dalam banyak hal 

seperti; inovasi, persaingan harga, kualitas 

produk, dan lain-lain. Saya mengaku masih 

belum bisa bersaing untuk penetapan harga. 

Saya lebih memilih untuk menjaga kualitas 

rasa soto dan pelayanan konsumen. 

Apakah Bapak pernah meniru ide dari usaha 

pesaing? Jika pernah, ide apa saja? 

Ketika saya jajan di warung makan dekat 

rumah saya itu ada TV berukuran kecil yang 

memutar lagu-lagu jawa. Kebetulan saya 
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memang sukanya lagu jawa. Saya langsung 

membayangkan kalau di warung saya biasanya 

orang-orang makan suasananya sepi. 

Kemudian saya mengusulkan ke Ibu Sunarti 

agar membeli TV untuk dipasang di warung. 

Dan beliau pun setuju. 

Dulu saya tidak memakai alas piring kecil 

untuk penyajian semangkuk soto. Ide itu saya 

dapat dari usaha soto lain. Karena alas tersebut 

juga memudahkan kita agar tidak kepanasan 

saat akan menyajikan ke konsumen. Selain itu, 

alas piring tersebut biasanya digunakan 

konsumen untuk menaruh gorengan atau 

krupuk. 

Bagaimana langkah bapak dalam menyediakan 

anggaran dana yang tinggi yang bertujuan 

meningkatkan pemasaran, pelayanan, dan 

kualitas produk? 

Usaha kecil seperti ini tidak perlu dana besar 

untuk meningkatkan pemasaran, pelayanan 

dan kualitas produk. Yang terpenting adalah 

menjaga rasa soto, kebersihan, pelayanan 

terhadap konsumen itu sudah cukup. Lebih 

baik dananya saya alokasikan untuk membayar 

air, listrik, dan gaji karyawan. 
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Otonomi 

Pertanyaan Jawaban 

Apa yang Bapak lakukan untuk membantu 

melancarkan proses kegiatan usaha saat ramai 

pengunjung? 

Saya ikut melakukan semua pekerjaan yang 

bisa saya kerjakan pada saat itu. Ketika 

karyawan lain sedang melayani konsumen, 

saya yang melakukan pekerjaan dapur, begitu 

juga sebaliknya. 

Bagaimana cara yang Bapak lakukan untuk 

mengatur dan memimpin kegiatan usaha ini? 

Saya mengkoordinasi karyawan yang bekerja 

disini agar bisa melakukan semua pekerjaan 

seperti; melayani konsumen, membuatkan 

minum, memasak, mencuci piring, 

membersihkan meja, membersihkan warung, 

belanja ke pasar. Karena jika ada salah satu 

yang tidak masuk, aktivitas pekerjaan masih 

bisa berjalan lancar. Kadang kalau saya ada 

keperluan yang mendesak, saya menentukan 

untuk tidak membuka warung. Saya tidak mau 

menyuruh karyawan untuk buka warung 

sendiri, karena menurut saya pembeli lebih 

puas kalau lihat pemilik usahanya ikut 

melayani. 

Apakah Bapak memiliki inisiatif sendiri dalam 

menjalankan usaha ini? Mengapa? 

Ya, karena dari dulu saya sudah sering 

membantu orang tua berjualan soto. Saya juga 

pernah mendirikan usaha soto di Majapahit. 
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Orang tua juga mengajarkan saya cara-cara 

dalam berwirausaha. Dulu saya juga sering 

bertanya-tanya kepada Bu Sunarti tentang 

risiko-risiko yang akan dihadapi dalam 

berwirausaha. Sehingga saya berani 

melakukan tindakan pengambilan risiko demi 

usaha ini.  

Siapa orang yang paling berhak mengambil 

setiap keputusan dalam usaha ini? 

Saya belum berhak untuk mengambil setiap 

keputusan. Biasanya, saya dan Bu Ari 

memberikan usulan kepada Ibu Sunarti. Ketika 

Ibu Sunarti memberikan keputusan, 

selanjutnya kami yang menjalankannya. 
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Pertanyaan yang diajukan kepada karyawan Soto Ayam Dargo Pak Tanto untuk 

mendukung pengolahan data sesuai dengan indikator pada definisi operasional 

berdasarkan 5 dimensi Orientasi Kewirausahaan Lumpkin & Dess (1996). 

Inovasi 

Pertanyaan Jawaban 

Bagaimana cara Pak Agus melakukan 

pembaruan produk dan jasa? 

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. 

Menurut saudara, apa saja yang pernah Pak 

Agus lakukan untuk mewujudkan pembaruan 

dalam proses produksi dan administrasi? 

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.  

Menurut saudara, bagaimana cara yang 

dilakukan Pak Agus demi mendapatkan 

anggaran dana untuk proses inovasi? 

Kalau menurut saya, beliau tidak pernah 

menyisihkan dana untuk proses inovasi. 

Karena selama saya bekerja disini tidak ada 

inovasi yang pernah Pak Agus terapkan. 

Apa usulan / ide baru yang pernah saudara 

berikan untuk kemajuan usaha soto ini? 

Saya belum pernah mengusulkan ide baru 

kepada Pak Agus. Karena menurut saya beliau 
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Bagaimana tanggapan Pak Agus? lebih berpengalaman. Dan yang terpenting 

saya sebagai karyawan bekerja sebaik 

mungkin, jangan sampai mengecewakan Pak 

Agus. 

Upaya / proses seperti apa yang dilakukan Pak 

Agus sebelum menerapkan ide / hal yang baru 

dalam usahanya? 

Pak Agus pernah menambahkan bumbu kaldu 

ayam untuk sotonya. Tetapi malah banyak 

mendapat komplain dari konsumen karena 

rasanya menjadi kurang enak. 

Apa saja contoh ide kreatif yang pernah 

diterapkan Pak Agus dan belum pernah 

dimiliki oleh pesaing? 

Tidak ada, karena menurut saya semua usaha 

warung soto semarang sebagian besar hampir 

sama saja. Yang membedakan hanya tempat, 

harga, dan pelayanan.  

 

 

Pengambilan Risiko 

Pertanyaan Jawaban 

Menurut saudara, tindakan berisiko apa yang 

pernah Pak Agus lakukan untuk memajukan 

dan mengembangkan usahanya? 

Dulu saat warungnya sepi, Pak Agus sering 

utang kepada penjual bahan baku di pasar 

untuk membeli bahan-bahan baku pembuatan 

soto keesokan harinya.  

Menurut saudara, apakah Pak Agus agresif dan 

berani dalam mengambil suatu keputusan? 

Mengapa? 

Saya kurang tahu, karena pengambilan risiko 

tentu dilakukan sendiri oleh Pak Agus. Beliau 

tidak pernah cerita kepada saya dan saya juga 
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tidak pernah bertanya. Hingga sekarang belum 

pernah ada inovasi baru dalam usaha ini, jadi 

menurut saya Pak Agus belum berani 

mengambil tindakan berisiko.  

Menurut saudara, apakah Pak Agus siap 

menghadapi risiko keuangan yang akan 

terjadi? Mengapa demikian? 

Menurut saya, beliau siap 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. 

Menurut saudara, bagaimana cara Pak Agus 

melakukan perluasan usaha? 

Menurut saya, Pak Agus tidak melakukan 

perluasan usaha lagi karena sudah memiliki 1 

cabang usaha. 

 

Proaktif 

Pertanyaan Jawaban 

Menurut saudara, bagaimana cara Pak Agus 

mengetahui keadaan pasar untuk mendapatkan 

peluang baru? 

Menurut saya, Pak Agus tidak memperhatikan 

keadaan pasar untuk mendapat peluang baru. 

Karena beliau hanya berfokus pada penjualan 

soto ayam. 

Menurut saudara, bagaimana cara yang 

dilakukan Pak Agus untuk mengantisipasi 

perkembangan pesaing? 

Pak Agus tidak pernah melakukan tindakan 

antisipasi apapun terhadap perkembangan 

pesaing. Karena usaha makanan di daerah sini 

cukup jarang, jadi mungkin persaingannya 
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belum terlalu ketat. 

Bagaimana cara Pak Agus mengidentifikasi 

kebutuhan pelanggannya?  

Biasanya, kalau di meja makan pelanggan 

belum lengkap lauk sotonya, seperti, perkedel, 

tempe, tahu, Pak Agus langsung 

menggorengkan dan menyuguhkan di 

mejanya. Jika ada pembeli yang ingin tempe 

atau tahu nya yang masih hangat, beliau juga 

langsung membuatkannya. 

Menurut saudara, bagaimana cara Pak Agus 

mempersiapkan sumber daya manusia dan 

teknologi yang dibutuhkan untuk 

mengembangkan produk dan jasa dalam 

usahanya? 

Pak Agus mempersiapkan sumber daya 

manusia hanya untuk membantunya berjualan. 

Tugas-tugas karyawan hanya melakukan 

pekerjaan dapur, melayani konsumen, 

membersihkan meja dan tempat usaha.  

 

Agresivitas Kompetitif 

Pertanyaan Jawaban 

Menurut saudara, bagaimana upaya Pak Agus 

untuk merespon tindakan pesaingnya? 

Menurut saya, beliau tidak terlalu menanggapi 

tindakan yang dilakukan pesaing, karena 

prinsip beliau adalah “semua sudah memiliki 

rejekinya masing-masing.” 

Menurut saudara, bentuk kegiatan apa yang 

dilakukan Pak Agus untuk menguasai pasar? 

Pak Agus tidak ingin menguasai pasar, karena 

beliau hanya menjalankan usaha ini apa 

adanya. Yang penting setiap hari bisa 
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mendapatkan pendapatan untuk menafkahi 

keluarga. 

Menurut saudara, apa yang pernah Pak Agus 

lakukan jika ada pesaing yang sukses dalam 

menerapkan ide / hal baru? 

Pak Agus menambah fasilitas dengan 

memasang TV kecil di warung. Beliau 

mendapat ide itu dari warung makan di dekat 

rumahnya pada saat itu. 

Menurut saudara, bagaimana langkah Pak 

Agus dalam menyediakan anggaran dana yang 

tinggi untuk meningkatkan pemasaran produk? 

Pak Agus tidak menyediakan dana yang besar 

untuk meningkatkan pemasaran produk. 

Karena ini hanya usaha sederhana saja, jadi 

belum perlu dana yang besar untuk melakukan 

hal tersebut. 

 

Otonomi 

Pertanyaan Jawaban 

Apa yang biasanya Pak Agus lakukan ketika 

proses kegiatan usaha sedang berjalan? 

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.  

Bagaimana tanggapan saudara terhadap cara 

Pak Agus dalam mengkoordinasi karyawan, 

mengawasi kinerja karyawan? 

Dalam mengkoordinasi karyawan, Pak Agus 

hanya menjelaskan pekerjaan apa saja yang 

harus dilakukan oleh karyawan disini. Dan 

beliau selalu mengingatkan jika terjadi 
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kesalahan. Pak Agus tegas dalam mengawasi 

kinerja karyawan, namun menganggap 

karyawan adalah teman sendiri yang diajak 

untuk bekerja sama. Jadi menurut saya Pak 

Agus adalah pemimpin yang baik, mandiri, 

dan bersahabat. 

Menurut saudara, apakah Pak Agus adalah 

seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan 

dan inisiatif wirausaha? 

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. 

Menurut saudara, siapa saja orang yang paling 

berhak mengambil keputusan dalam 

menghadapi suatu masalah dalam usaha ini? 

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 persetujuan dari semua pihak. 
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