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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Pada kenyataannya setiap pengusaha memiliki kemampuan yang berbeda-

beda antara satu dan yang lainnya. Kemampuan ini dapat ditentukan dengan 

menggunakan tingkat orientasi kewirausahaan (entrepreneurship orientation) 

serta skala usaha yang dijalankan (Reswanda, 2011). Pada orientasi 

kewirausahaan (entrepreneurship orientation), kemampuan pengusaha dapat 

dibedakan menjadi 5 dimensi yaitu: inovasi, pengambilan risiko, proaktif, 

agresivitas kompetitif, dan otonomi/kemandirian. Secara keseluruhan 5 dimensi 

ini mencakup gaya pengambilan keputusan dan praktek organisasi (Dess & 

Lumpkin, 2005). Sedangkan di skala usaha dapat digolongkan menjadi beberapa 

bagian, yaitu: Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sampai Usaha 

Besar (UB).  

Kelima dimensi orientasi kewirausahaan (entrepreneurship orientation) ini 

memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Seperti inovasi dan proaktif. 

Inovasi adalah kemampuan dan kemauan perusahaan untuk mendukung 

kreativitas, ide-ide baru dan penelitian/eksperimen yang dapat menghasilkan 

produk/jasa baru (Lumpkin & Dess, 1996). Dengan melakukan inovasi, 

pengusaha bisa terus bersaing dengan competitor supaya dapat menghasilkan 

keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan laba. Selain itu, dengan 

melakukan inovasi pengusaha dapat menemukan peluang baru bagi suatu 
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organisasi. Sedangkan proaktif adalah mencari peluang dalam persaingan 

kompetitif untuk mengantisipasi permintaan di masa mendatang dan membuat 

perubahan serta membentuk lingkungan bisnis (Lumpkin & Dess, 2001). Proaktif 

menyarankan pandangan perspektif ke depan dengan kegiatan yang inovatif atau 

bisnis baru. Organisasi dianggap proaktif jika memantau perkembangan, 

mengidentifikasi kebutuhan klien untuk masa depan, dan mengantisipasi 

perubahan atau tuntutan atau masalah yang muncul yang bisa berubah menjadi 

peluang bisnis baru (Dess & Lumpkin, 2005). Selain inovasi dan proaktif, ada 

juga dimensi lain yang saling terkait dan dapat mengukur kemampuan seorang 

pengusaha, yaitu: pengambilan risiko, agresivitas kompetitif, dan otonomi atau 

kemandirian. Dalam berbisnis pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya risiko. 

Pengambilan risiko memiliki tujuan untuk memaksimalkan hasil dari eksploitasi 

potensi peluang yang ada. Tetapi, tingkat pengambilan risiko juga perlu 

diperhitungkan, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan yang 

mengakibatkan perusahaan menggalami kerugian besar. Agresivitas kompetitif 

merupakan respon agresif terhadap pesaing untuk mencapai posisi pasar tertentu 

dan berusaha menguasainya untuk mencapai keunggulan kompetitif. Setiap 

perusahaan terus saling menggungguli satu sama lain agar bisa berada di posisi 

puncak. Setiap perusahaan salalu berusaha mengekspolitasi teknologi terbaru yang 

dimiliki hingga cara pelayanan dan kualitas produk juga bisa menjadi keunggulan 

dalam bersaingan untuk memasarkan produk. Tentu saja semua itu tidak luput dari 

gambaran pemimpin atau pengusaha yang otonomi atau mandiri.  
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Pentingnya perusahaan keluarga dalam perekonomian suatu negara adalah 

fakta yang tidak terbantahkan, bahkan terlebih jika konsekuensi dari kegiatan 

bisnis mereka dalam pengembangan integral masyarakat tersebut dianalisis 

(Basco, 2010). Studi di berbagai negara telah menunjukkan bahwa bisnis keluarga 

memainkan peran kunci dalam hal pertumbuhan ekonomi dan penciptaan 

lapangan kerja (Anderson & Reeb, 2003). Tetapi, salah satu alasan dari kegagalan 

bisnis keluarga dari generasi pertama ke generasi kedua adalah karena kurangnya 

kemampuan atau kesediaan keluarga yang terlibat dalam menciptakan proses 

suksesi, berbagi dan mentransfer pengetahuan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya (Chirico, 2008). Maka dari itu, untuk tumbuh dan bertahan hidup 

dalam lingkungan saat ini, yang ditandai dengan pasar globalisasi, perkembangan 

teknologi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, bahwa perlu perilaku 

kewirausahaan pendiri 'ditularkan ke generasi berikutnya (Kellermans, Eddleston, 

Barnett & Pearson, 2008). Menurut Cabrera-Suárez, SAA-Pérez & García-

Almeida (2001) penting mentransfer pengetahuan tak tertulis untuk melestarikan 

dan memperluas keunggulan kompetitif, karena keberhasilan sebuah bisnis 

keluarga sering didasarkan pada pengalaman unik pendahulunya. 

Orientasi kewirausahaan ini bisa diterapkan pada usaha yang sudah 

dijalani turun menurun dari generasi ke generasi berikutnya. Walaupun mungkin 

para pengusaha secara tidak sadar ada atau tidaknya menerapkan orientasi 

kewirausahaan pada usahanya masing-masing. Contohnya, bisnis keluarga 

pengusaha soto khas Semarang yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Kata soto 

pasti sudah tidak asing lagi di telinga orang Indonesia. Soto merupakan salah satu 



4 
 

makan tradisional Indonesia. Menurut Dennys Lombard dalam buku yang 

berjudul “Nusa Jawa: Silang Budaya”, jelas tertulis bahwa asal mula Soto adalah 

makanan Cina bernama Caudo, yang pertama kali populer di wilayah Semarang. 

Dari Caudo lambat laun sebutan tersebut berubah menjadi Soto. Makanan 

tradisional khas Indonesia ini memiliki ciri khas dan sebutan yang berbeda-beda 

di beberapa daerah di Nusantara. Misalnya saja seperti Soto Semarang, Soto 

Kudus, Soto Madura, Tauto Pekalongan, dan Soto Tegal. Akan tetapi, setiap soto 

memiliki ciri khas dan citra rasa yang berbeda. Walaupun, sebenarnya bahan baku 

dan rempah-rempah yang digunakan sama antara satu dan lainnya.  

Pengusaha soto khas Semarang sangat banyak di kota yang mendapat 

julukan Venetië van Java oleh orang Belanda (https://id.wikipedia.org).  Bahkan, 

sudah ada yang memiliki generasi penerus dan memliki cabang di berbagai daerah 

di Pulau Jawa. Salah satunya adalah Soto Ayam Bangkong yang berada di Ruko 

Bangkong Plaza Block A/1, Jalan Brigjen Katamso, Semarang. Soto Ayam 

Bangkong pertama-tama didirikan oleh Bapak H. Soleh Sukarno yang dibantu 

oleh istinya Ibu Moesinah (almarhumah). Kemudian, dari pernikahannya itu 

mereka dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing mendapat hak untuk dapat 

mendirikan cabang dari Soto Ayam Bangkong sesuai dengan jumlah anak masing-

masing. Jadi, seandainya seorang anak memiliki 4 orang anak (cucu bagi Eyang 

Soleh), maka ia berhak mendirikan 5 cabang, yakni masing-masing satu untuk 

anak-anaknya dan satu untuk dia sendiri. Jumlah cabang Soto Bangkong tak boleh 

melebihi jumlah hak tersebut.  
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Cabang-cabang yang didirikan sebenarnya bukanlah warabala seperti 

usaha dan dipikiran orang kebanyakan. Akan tetapi, keseluruhan cabang tersebut 

dikelola dan dioperasikan oleh keluarga H. Soleh Sukarno. Maka dari itu usaha 

Soto Ayam Bangkong ini merupakann bisnis keluarga yang sudah memiliki 3 

generasi sebagai penerus dan pemilik dari cabang-cabang yang berada di Pulau 

Jawa. Dengan sistem yang demikian, diharapkan dikemudian hari sepeninggalnya 

Bapak H. Soleh Sukarno, tidak ada permasalahan yang merebutkan siapa yang 

akan berhak untuk meneruskan Soto Ayam Bangkong tersebut.  

Maka dari itu, untuk mengetahui dan mengindentifikasi penerapan Soto 

Ayam Bangkong khas Semarang yang sudah memiliki generasi penerus akan 

dilakukan penelitan secara langsung ke tempat usaha. Penulis ingin mengetahui 

apakah penerus usaha benar-benar memiliki jiwa seorang wirausaha atau hanya 

menerima warisan dan sekedar meneruskan saja? 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan dilihat 

bagaimana penerapan orientasi kewirausahaaan pada pengusaha Soto Ayam 

Bangkong generasi kedua dengan menggunakan dimensi orientasi kewirausahaan 

(Lumpkin & Dess) yang memiliki 5 variabel, yaitu: inovasi, pengambilan risiko, 

proaktif, agresivitas kompetitif, dan otonomi. Oleh karena itu, penelitian ini 

berjudul “Identifikasi Penerapan Dimensi Orientasi Kewirausahaan Pada 

Pengusaha Soto Ayam Bangkong H. Soleh Sukarno Di Semarang”. 
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1.2  Perumusan Masalah 

Bagaimana cara penerapan dimensi orientasi kewirausahaan pada 

pengusaha Soto Ayam Bangkong H. Soleh Sukarno Di Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengindentifikasi cara penerapan 

dimensi orientasi kewirausahaan pada pengusaha Soto Ayam Bangkong H. Soleh 

Sukarno Di Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Untuk Peneliti: 

 Sebagai sarana yang dapat membantu peneliti untuk mengindentifikasi 

orientasi kewirausahaan pada generasi penerus Soto Ayam Bangkong 

khas Semarang. 

 Untuk memenuhi syarat penyelesaian guna mencapai gelar Strata Satu 

(S1) Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata, Semarang. 

2. Untuk Pemilik Usaha: 

 Menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk menguranggi dan 

menanggulangi pengangguran di sekitar tempat usaha.  

 Membuka peluang usaha baru untuk meningkatkan penghasilan laba.  
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 Menjadi referensi bagi pengusaha untuk mempertimbangkan dan 

menerapkan orientasi kewirausahaan pada usaha pemilik. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II:  TINJAUAN PUSTAKA  

Pada Bab ini dibahas tentang konsep teoritis sebagai dasar untuk 

menganalisis permasalahan yang ada dan merupakan hasil studi pustaka, 

kerangka pikir, dan definisi operasional. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Metode penelitian meliputi: objek dan lokasi penelitian, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Meliputi gambaran umum usaha, sejarah penerus usaha, gambaran umum 

responden dan analisis hasil penelitian. 

BAB V: PENUTUP 

Berisii kesimpulan dan saran yang didapat dengan merangkum isi dari 

bab-bab sebelumnya.  

 

 

 

 


