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BAB I 

Pendahuluan 

1.1    Latar Belakang  

Di era globalisasi sekarang ini, persaingan yang terjadi di indonesia semakin 

kompetitif saja. Seorang entrepreneur berperan penting dalam perkembangan 

ekonomi dalam suatu negara. Oleh sebab itu peran dari seorang entrepreneur 

sangatlah penting. Hal itu terbukti saat terjadi krisis moneter pada tahun 1998 

dimana  banyak usaha besar di Indonesia terpaksa “gulung tikar”. Akan tetapi dilain 

pihak  justru entrepreneur khususnya usaha kecil dan menengah mampu bertahan 

dalam gelombang krisis moneter yang terjadi saat itu karena mengandalkan modal 

sendiri (Buchari Alma, 2007) dalam Sari, 2014. Hal tersebut membuktikan bahwa 

peran entrepreneur khususnya usah kecil dan menengah mampu berperan positif 

terhadap pertumbuhan perekonomian suatu negara, menyediakan lapangan 

pekerjaan dan dapat mengurangi pengangguran (Kotey dan Meredith, 1997) dalam 

Sari, 2014.  

Menurut Lumpkin dan Dess (1996) Orientasi kewirausahaan mengacu pada 

proses, praktek, dan pengambilan keputusan yang mengarah pada pendatang baru . 

Orientasi kewirausahaan berperan penting dalam kewirausahaan, dimana orientasi 

kewirausahaan merupakan inti dari kewirausahaan itu sendiri yang di dalamnya 

berisi proses dan aktivitas kewirausahaan yang akan meningkatkan bisnis atau 

usaha (Lumpkin dan Dess, 2001). Jadi orientasi wirausaha sangat penting 

manfaatnya bagi kewirausahaan, karena orientasi wirausaha akan berdampak dalam 
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peningkatan bisnis atau usaha yang lebih optimal. Wiklund & Shepherd (2005) 

dalam jurnal Arief et al, 2013 menegaskan bahwa orientasi kewirausahaan dapat 

memberikan kemampuan bagi perusahaan atau organisasi untuk menemukan 

peluang baru, mendorong diferensiasi dan menciptakan keunggulan kompetitif. 

Menurut Lumpkin dan Dess (1996) dalam orientasi kewirausahaan terdapat 

lima dimensi di antaranya inovasi, otonomi, pengambilan resiko, proaktif, dan 

agresivitas kompetitif.  Kelima dimensi tersebut memberikan keunggulan 

kompetitif yang berkelanjutan bagi sebuah usaha tergantung dari peranan masing-

masing dimensi tersebut. Hal  itu secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap 

keberhasilan suatu usaha. Dalam inovasi pengusaha harus berani mengambil 

keputusan dalam menciptakan inovasi maupun ide-ide baru untuk produknya, 

supaya dapat diterima oleh masyarakat dan secara tidak langsung meningkatkan 

penjualan produknya. Untuk otonomi pengusaha dibebaskan untuk mengatur 

usahanya sendiri, dalam hal ini berkaitan dengan aktivitas usaha nya. Proaktif 

sendiri berkaitan dengan mengambil peluang yang ada di pasar demi meningkatkan 

profit. Dalam agresifitas kompetitif mengacu pada bagaimana perusahaan 

merespon persaingan yang terjadi dengan pesaingnya dan juga menanggapi tren dan 

permintaan yang sudah ada di pasar. Sedangkan pengambilan resiko pengusaha di 

tuntut untuk lebih berinovasi untuk mengembangkan produk yang sudah ada dan 

harus mempertimbangkan resiko nya nanti bila mengambil keputusan tersebut.  

Di jaman moderen ini orang lebih tertarik dengan membuka usaha sendiri. 

Salah satu usaha yang diminati adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner. Saat 

ini usaha di bidang kuliner yang masih populer salah satunya adalah soto. Sampai 
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saat ini ke populeran soto tidak pudar oleh kemajuan zaman, masih banyak 

penikmat maupun penjual soto yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.  Di 

semarang sendiri menjadi pelopor dari usaha soto yang ada di indonesia, hal itu di 

karenakan soto di semarang memiliki ciri khas tersendiri yang terdapat dalam kuah 

soto bening kecoklatan tanpa ada tambahan santan sehingga kaldu ayam dalam 

kuah soto tersebut sangat terasa. Selain itu lauk tambahan yang terdapat dalam soto 

semarang juga beraneka ragam ada perkedel, tempe, telur pindang, dan juga 

macam-macam sate yang sudah direndam dengan kuah semur yang manis.  

Penelitian ini akan berfokus pada usaha warung Soto Khas di Semarang. 

Banyak usaha soto di Semarang sudah berjualan selama puluhan tahun, dan ada 

juga yang baru. Ada yang sukses, dan tidak sedikit yang mengalami kegagalan juga. 

Penelitian ini akan difokuskan pada usaha soto yang sudah dijalankan selama dua 

generasi atau lebih. Dalam jurnal Martinez et al.2016 dijelaskan bahwa 

kewirausahaan merupakan sesuatu yang penting bagi bisnis keluarga untuk 

bertahan dan bertumbuh dalam usahanya (Casillas, Moreno & Barbero, 

2010) dalam jurnal Martinez et al.,2016. Bisnis Keluarga juga merupakan  konteks 

yang unik bagi kewirausahaan dan memberikan tambahan pengetahuan kepada 

generasi berikutnya (Casillas et al., 2010) dalam jurnal Martinez et al.,2016. Hal ini 

penting mengingat dalam jurnal Martinez et al,.2016 orientasi kewirausahaan 

terjadi melalui transfer pengetahuan mendukung keberlanjutan dalam bisnis 

keluarga yang akan berkontribusi dalam pelaksanaan ide-ide baru, proses, dan juga 

produk maupun jasa. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan pada usaha soto yang 

sudah dijalankan selama tiga generasi, karena ingin mengetahui apakah pemilik 
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memliki dasar dari orientasi kewirausahaan atau hanya sekedar meneruskan saja 

dalam kegiatan usahanya sehari-hari. 

Penelitian ini akan berfokus pada orientasi kewirausahaan dari Pemilik 

usaha Soto Selan yang sudah merintis usahanya sampai tiga generasi hingga saat 

ini. Usaha Soto Selan ini didirikan oleh Ny. Kiem Roam pada tahun 1955. Usaha 

Soto ini awalnya bertempat di jalan Agus Salim (kawasan jurnatan) tetapi pada 

tahun 1973 berpindah tempat di jalan Gajah Mada karena tempat di Agus Salim 

berubah menjadi pertokoan. Usaha Soto Selan ini sudah berjalan selama 61 tahun 

sampai saat ini, dan juga usaha Soto Selan ini sudah diwariskan ke generasi 3. Saat 

ini usaha Soto Selan bertempat di jl. Depok 36D, semarang dan sekarang yang 

mengelola usaha Soto Selan ini ialah Bapak Agung yang merupakan Cucu dari Ny. 

Kiem Roam. Bapak Agung selaku penerus dari usaha Soto Selan meneruskan usaha 

soto selan sejak tahun 2001 sampai sekarang. Di tangan Bapak Agung usaha Soto 

Selan kian laris di serbu oleh para penikmat Soto, hal ini di karenakan pelayanan 

yang ramah dan juga lauk yang disajikan pun semakin bervariasi.  

Sekiranya menarik untuk diteliti bagaimana penerapan Orientasi 

Kewirausahaan dari Bapak Agung selaku pemilik usaha Soto Selan yang sudah di 

jalankan selama tiga generasi ini ditinjau dari dimensi orientasi kewirausahaan. Hal 

tersebut perlu dilakukan mengingat pentingnya orientasi kewirausahaan bagi 

sebuah usaha. Diharapkan bapak agung pemilik dari usaha Soto Selan sudah 

menerapkan konsep Orientasi Kewirausahaan supaya usaha Soto Selan dapat 

semakin berkembang di masa yang akan datang. 
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Berdasarakan uraian latar belakang di atas maka penelitian ini mengambil judul 

“IDENTIFIKASI ORIENTASI KEWIRAUSAHAAAN BAPAK AGUNG 

PEMILIK USAHA SOTO SELAN DI SEMARANG” 

1.2.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana penerapan Orientasi Kewirausahaan Bapak Agung 

Pemilik usaha Soto Selan di Semarang? 

1.3.  Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui penerapan Orientasi Kewirausahaan Bapak Agung 

Pemilik usaha Soto Selan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Wirausahawan 

Dapat di jadikan saran bagi pemilik untuk lebih 

mengembangkan usaha Sotonya supaya lebih maju lagi. 

2. Bagi Peneliti 

Sebagai tambahan pengetahuan dan juga menambah relasi, serta 

diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti-

peneliti lain dengan topik yang hampir sama. 

BAB II 

Landasan Teori 


