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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di zaman sekarang ini, tentu semakin sulit seseorang untuk 

mendapatkan pekerjaan yang layak. Hai ini disebabkan karena persaingan 

dalam dunia bisnis semakin ketat. Akibat persaingan tersebut membuat 

banyak perusahaan juga selektif dalam memilih para pekerja yang cocok bagi 

perusahaan. Banyak orang yang melamar pekerjaan di perusahaan perusahaan 

tetapi sedikit yang di terima. Lulusan Universitas ternama dan nilai yang 

tinggi bukanlah jaminan bagi seseorang untuk mendapat pekerjaan yang 

layak. Alhasil banyak orang yang akhirnya berwirausaha untuk membuka 

lapangan pekerjaan bagi diri sendiri. 

Banyak orang yang mencoba untuk berwirausaha sendiri. Tetapi 

banyak yang akhirnya gagal. Mungkin hal itu disebabkan karena berwirausaha 

hanya sekedar membuka usaha saja. Usaha tersebut tidak dibarengi dengan 

memperhatikan  strategi penting yang harusnya juga dilakukan dalam 

berwirausaha. Salah satunya adalah orientasi kewirausahaan. 

Apa itu orientasi kewirausahaan? Banyak definisi dari orientasi 

kewirausahaan menurut para peneliti. Menurut Moreno dan Casillas (2008) 

seperti yang dikutip oleh Fatoki (2014), mencatat bahwa orientasi 

kewirausahaan adalah organisasi pengambilan keputusan yang memiliki 
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kecenderungan mendukung kegiatan kewirausahaan. Menurut Van 

Geenhuizen et al. (2008) yang dikutip oleh Fatoki (2014), mencatat bahwa 

otonomi, inovasi, pengambilan risiko, proaktif, dan agresivitas kompetitif 

sebagai seperangkat perilaku yang mencerminkan orientasi kewirausahaan. 

Orientasi wirausaha dapat menjadi suatu cara pengukuran yang penting 

tentang bagaimana sebuah perusahaan diorganisir, dan merupakan sumbangan 

kewirausahaan yang penting terhadap kinerja perusahaan (McGrath,1996) 

yang dikutip oleh Lukiastuti (2012). Menurut Wiklund dan Shepherd (2003) 

yang dikutip dalam Lukiastuti (2012) orientasi kewirausahaan dapat 

memperkaya manfaat kinerja sumber daya berbasis pengetahuan yang dimiliki 

perusahaan dengan memberikan perhatian pada pemanfaatan sumber daya ini 

untuk mengungkap dan mengeksploitasi peluang. Menurut Lumpkin dan Dess 

(1996), orientasi kewirausahaan mengacu pada proses, praktek dan kegiatan 

pengambilan keputusan yang mengarah pada pendatang baru. 

Orientasi kewirausahaan sangatlah penting bagi pengusaha. Menurut 

Lumpkin dan Dess (1996), orientasi kewirausahaan, sebagaimana tercermin 

dalam suatu proses organisasi dan gaya pengambilan keputusan suatu 

perusahaan, dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif atau pembaharuan 

strategis. Dengan demikian menggunakan orientasi kewirausahaan maka 

kemungkinan seorang pengusaha untuk berhasil akan semakin besar. Karena 

pengusaha yang memiliki orientasi kewirausahaan maka pengusaha dapat 
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menjalankan usahanya dengan lebih terarah dan juga membantu dalam 

mengambil keputusan yang terbaik. Pengaruhnya adalah kinerja usahanya 

dapat meningkat naik. Tapi bukan berarti pengusaha yang tidak memiliki 

orientasi kewirausahaan pasti akan gagal. Oleh karena itu, penelitian ini 

dibuat untuk meneliti apakah seorang pengusaha dapat berhasil karena sudah 

memiliki orientasi kewirausahaan atau hanya sekedar menjalan bisnis saja 

tanpa memiliki strategi apapun. 

Penelitian akan dilakukan adalah meneliti sebuah usaha kecil mikro 

(UKM). Penelitian dilakukan dengan  melihat, apakah usaha tersebut 

memiliki orientasi kewirausahaan atau tidak. Penelitian yang dilakukan akan 

dikhususkan pada generasi ke dua atau lebih. UKM yang diteliti bergerak 

pada bidang kuliner yaitu warung soto. 

Dalam artikel di kompasiana.com, Dennys Lombard dalam bukunya 

Nusa Jawa menuliskan, Soto sebenarnya berasal dari Negara Cina. Namanya 

adalah caudo. Pertama kali populer di Indonesia adalah di semarang. Caudo 

saat ini telah menjadi makanan khas Indonesia dan olahan bumbu-bumbunya 

juga telah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Hingga saat ini di 

Indonesia caudo telah berganti nama sesuai dengan daerah masing-masing. 

Contohnya seperti soto di beberapa tempat di Jawa, coto di Makasar, atau 

tauto di daerah pekalongan. 
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Di Jawa, soto pun ada banyak jenisnya. Ada soto Surabaya, soto 

lamongan, soto Madura, soto kudus, soto semarang, dan masih banyak lagi. 

Masing-masing memiliki ciri dan khasnya sendiri-sendiri. Contohnya seperti 

soto Surabaya memiliki ciri-ciri memakai kubis atau kol, kuahnya berwarna 

kuning, menggunakan bubuk koya, dan lain-lain. Soto kudus memiliki ciri  

menggunakan taoge atau kecambah, kuahnya menggunakan santan, 

menggunakan taburan bawang putih goreng, dan lain-lain. Ciri khas soto 

semarang sendiri adalah kuahnya bening kecoklatan, dimasak tanpa 

menggunakan santan, menggunakan bihun dan ayam suwir, ada taburan 

bawang merah gorengnya, dan satenya sendiri biasanya direndam dalam kuah 

kecap yang manis. 

Penelitian akan dikhususkan pada sebuah usaha warung soto khas 

semarang. Hal ini dilakukan karena banyak sekali usaha warung soto di 

Semarang. Ada yang masih baru, ada juga yang sudah lama hingga 

diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Ada yang sukses dan juga 

tidak sedikit yang mengalami kegagalan. Penelitian akan difokuskan pada 

usaha warung soto yang telah diwariskan hingga dua generasi atau lebih. 

Mengapa harus generasi ke dua? Karena biasanya generasi ke dua memiliki 

tingkat gegagalan yang tinggi. Dalam jurnal Martinez et al.(2016) beberapa 

karya mencoba untuk menjelaskan tingkat kegagalan yang tinggi dari bisnis 

keluarga (Lansberg & Astrachan, 1994; Bañegil, Hernández & Barriuso, 
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2012). Salah satu alasan dari kegagalan bisnis keluarga dari generasi kedua 

adalah karena kurangnya kemampuan atau kesediaan keluarga yang terlibat 

dalam proses berbagi dan mentransfer pengetahuan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya (Chirico, 2008) yang dikutip dalam jurnal Martinez et 

al.(2016). Tetapi kekuatan kewirausahaan dan hasil yang didapat mungkin 

bervariasi, tergantung pada konteks perusahaan, dan jenis, ukuran, 

kepemilikan dan umur perusahaan (Nordqvist et al., 2008) dalam jurnal 

Martinez et al.(2016). Menurut yang Casillas et al., (2010) dikutip oleh 

Martinez et al.(2016), perusahaan keluarga merupakan konteks yang unik bagi 

kewirausahaan dan bagi pengembangan potensi pengetahuan kepada generasi 

berikutnya. Pengetahuan dalam hal ini adalah orientasi kewirausahaan. Oleh 

karena itu penelitian dilakukan pada generasi ke dua dengan tujuan untuk 

mengetahui, bagaimanakah orientasi kewirausahaan pengusaha tersebut 

sehingga dapat berjalan lama hingga dua generasi atau lebih. Dan juga apakah 

pemiliknya memiliki dasar orientasi kewirausahaan atau hanya asal 

menjalankan usaha saja. 

Usaha warung soto yang akan diteliti bernama “Soto Pak Sipit”.” Soto 

Pak Sipit” berdiri sejak tahun 2001 . Pada saat ini “Soto Pak Sipit” merupakan 

generasi kedua. Pemiliknya saat ini bernama Pak Yanto dan pemilik 

sebelumnya bernama Pak Sipit. Ia membuka bisnis warung sotonya di jalan 

Kartini Raya. “Soto Pak Sipit” menjual produk berupa soto khas Semarang 
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beserta lauk pauknya seperti sate, prekedel, dan lain-lain. Dalam sehari, “Soto 

Pak Sipit” dapat menjual sekitar 250 mangkok soto dan 200 tusuk lauk 

satenya. Omsetnya diperkirakan sekitar 4 juta per hari. Harganya juga tidak 

terlalu mahal. Jam buka “Soto Pak Sipit” sendiri antara jam 17.00-23.00.  

Penelitian ini dilakukan dengan landasan teori dari Lumpkin dan Dess 

(1996). Yaitu dengan meneliti dimensi orientasi kewirausahaan yang terdiri 

dari agresif kompetitif, inovatif, proaktif, pengambilan risiko, dan otonomi. 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui orientasi kewirausahaan dari Pak 

Yanto sebagai pengusaha “Soto Pak Sipit”. Bagaimana sikap agresif 

kompetitif Pak Yanto terhadap pesaingnya? Inovasi apa yang dilakukannya? 

Bagaimana sikap proaktifnya untuk membangun karakteristik? Pengambilan 

resiko apa saja yang sudah dilakukan? Dan apa konsep bisnis, ide, serta visi 

dan misi dari Pak Yanto? 

Dengan ini  dapat dilihat apakah Pak Yanto selaku pengusaha “Soto 

Pak Sipit” sudah memiliki orientasi kewirausahaan atau hanya sekedar 

melanjutkan dan menjalankan usaha warisan tersebut. Berdasarkan uraian 

diatas makapeneliti akan melakukan penelitan tentang dengan judul 

“IDENTIFIKASI ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN PEMILIK USAHA 

“SOTO PAK SIPIT” DI SEMARANG.” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan bahwa masalah 

yang akan di analisa adalah “Bagaimanakah penerapan orientasi 

kewirausahaan Pak Yanto selaku pengusaha “Soto Pak Sipit” di Semarang?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimanakah  Pak Yanto 

selaku pengusaha “Soto Pak Sipit” menerapkan orientasi kewirausahaan pada 

usahanya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Dapat membantu Pak Yanto selaku pemilik  “Soto Pak Sipit” untuk 

dapat menerapkan konsep orientasi kewirausahaan pada usahanya bila belum 

memilikinya.  

 

 

 

 

 

 

 


