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BAB IV 

Hasil dan Pembahasan 

 

4.1 Gambaran Umum Usaha  

Usaha Soto Selan ini awalnya didirikan oleh Ibu Kiem Roam pada tahun 

1955. Pada tahun 1955 warung Soto Selan ini berada di sebuah tempat 

sederhana yang berada di Jalan Agus Salim.  Namun pada tahun 1973 warung 

Soto Selan berpindah tempat di jalan Gajah Mada, karena di tempat yang 

dahulu sudah diubah menjadi kawasan pertokoan. Dahulu warung Soto Selan 

ini hanya dikelola oleh Ibu Kiem Roam beserta dengan anaknya saja, dan 

belum memiliki karyawan. Begitu juga dengan menu yang dijual hanya Soto 

dan juga perkedel serta tempe saja.  

Saat ini Soto Selan dikelola oleh Bapak Agung ( Cucu dari Ibu Kiem 

Roam) berlokasi di Jalan Depok no.36D, Semarang. Seiring berjalannya waktu, 

Warung Soto Selan memiliki 5 orang karyawan dan juga menjual berbagai 

macam lauk pendamping soto. Adapun jam buka dan tutup warung Soto selan 

ini yaitu jam 07.00 sampai jam 14.30. Lokasi warung Soto Selan ini sendiri 

sangat strategis dan berada dekat dengan tengah kota ( disekelilingnya terdapat 

perkantoran, sekolah, dan juga dekat swalayan). 
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4.2 Sejarah dari Pemilik warung Soto Selan 

Usaha Soto Selan saat ini dikelola oleh Bapak Agung, dimana beliau 

adalah generasi ke 3 dari pemilik usaha Soto Selan ini. Awalnya Bapak Agung 

turut serta membantu saat usaha Soto Selan ini dikelola oleh Bapak Salipo 

(Ayah Bapak Agung). Namun pada tahun 2001 Bapak Agung melanjutkan 

usaha Soto Selan ini, karena pada saat itu Bapak Salipo meninggal dunia. 

Awalnya  Bapak Agung mengelola usaha Soto selan hanya sekedar 

melanjutkan saja. Namun seiring berjalannya waktu, Bapak Agung mulai 

memikirkan bagaimana caranya agar usaha Soto Selan ini semakin 

berkembang. Akhirnya Bapak Agung dengan dibantu oleh adik kandung beliau 

mulai menambah lauk pendamping Soto dengan berbagai macam sate dan juga 

lauk lainnya. Hal itu merupakan daya tarik tersendiri bagi pembeli, sehingga 

pembeli pun semakin ramai berdatangan di Warung Soto Selan ini. Namun 

meskipun begitu Bapak Agung pemilik usaha Soto Selan ini masih belum 

memikirkan untuk membuka cabang, dan beliau lebih berfokus pada perluasan 

tempat usahanya saja. 

4.3 Gambaran Umum Responden 

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pemilik 

Soto Selan, dan karyawan. Pemilik Soto Selan bernama Bapak Agung berumur 

53 tahun, dan karyawan bernama Ibu Ninik berumur 48 tahun. 
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4.4 Identifikasi Orientasi Kewirausahaan 

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang identifikasi orientasi 

kewirausahaan dari Pemilik Soto Selan dilihat dari 5 dimensi dalam orientasi 

kewirausahaan menurut teori Lumpkin dan Dess (1996) 

 

4.4.1 Inovasi 

Kemampuan pemilik usaha untuk mencoba sesuatu yang 

berbeda dalam mengembangkan usahanya. Hal ini dapat diukur 

dengan indikator sebagai berikut :  

a. Melakukan pembaruan produk/jasa 

b. Melakukan perubahan dalam proses administrasi 

usahanya  

c. Mengalokasikan pendapatan untuk investasi dan 

pengembangan usaha lain 

d. Keterlibatan SDM dalam menciptakan sesuatu yang 

baru  

e. Melakukan eksperimen dalam menciptakan produk baru  

f. Melakukan inovasi yang sulit ditiru pesaing 
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Tabel 4.4.1 Jawaban Responden pada Dimensi Inovasi  

No 
 

Kategori  Indikator Inovasi Bapak Agung (Pemilik) 
 

Ibu Ninik (Karyawan) 

 

Kesimpulan  

1. Produk dan 

Jasa 

Melakukan pembaruan 

produk/jasa 

 

Pemilik tidak melakukan 

pembaruan pada produk 

utama soto, pemilik hanya 

melakukan pembaharuan 

dalam lauk pelengkap saja 

seperi sate telur puyuh, sate 

kulit, telur bacem, dan juga 

ayam goreng 

Setau saya pemilik tidak 

melakukan pembaruan 

dalam produk utama 

sotonya, beliau hanya 

menambah lauk 

pelengkap soto saja 

seperti sate telur puyuh, 

sate kulit, telur bacem, 

dan ayam goreng 

Pemilik tidak melakukan 

pembaharuan produk 

utama sotonya, akan 

tetapi hanya melakukan 

pembaharuan di lauk 

pelengkap sotonya saja 

seperti sate telur puyuh, 

sate kulit, telur bacem, 

dan ayam goreng 

2. Proses  Melakukan perubahan 

dalam proses 

administrasi usahanya  

  

Pemilik  belum melakukan 

perubahan sama sekali, 

proses pembukuan masih 

dilakukan secara manual. 

Pemilik tidak melakukan 

perubahan sama sekali, 

masih sama seperti yang 

dulu.  

Pemilik tidak melakukan 

perubahan dalam proses 

administrasi usahanya. 

Proses administrasi yang 

dilakukan masih manual  

3. Sumber 

Keuangan 

Mengalokasikan 

pendapatan untuk 

investasi dan 

pengembangan usaha 

lain. 

 

Pemilik tidak 

mengalokasikan 

keuntungan yang didapat 

untuk investasi dan 

pengembangan usaha lain. 

Keuntungan yang saya 

dapat hanya untuk 

mencukupi kebutuhan 

Pemilik  tidak 

mengalokasikan 

keuntungan yang didapat 

untuk investasi maupun 

pengembangan usaha 

lain. Pemilik 

menggunakan 

Pemilik tidak 

mengalokasikan 

pendapatan yang didapat 

untuk investasi mapun 

pengembangan usaha 

lain. Keuntungan yang 

didapat hanya untuk 

mencukupi kebutuhan 



33 
 

sehari-hari, dan untuk 

ditabung. 

keuntungan yang didapat 

untuk ditabung. 

sehari-hari dan juga 

ditabung. 

4. Tenaga 

Kerja 

Keterlibatan SDM 

dalam menciptakan 

sesuatu yang baru 

Dalam penciptaan sesuatu 

yang baru, pemilik 

melibatkan karyawan 

dengan menanyakan rasa 

masakan yang dibuat sudah 

pas atau tidak  

Belum pernah 

memberikan usulan 

dalam penciptaan produk 

baru. Akan tetapi Ibu 

Ninik hanya 

memberikan saran 

apakah masakan yang 

dihasilkan itu rasanya 

sudah pas atau tidak 

Pemilik hanya meminta 

saran dari karyawan 

terkait rasa dari produk 

yang dihasilkan apakah 

rasanya sudah pas atau 

tidak. 

5. Kreativitas Melakukan eksperimen 

dalam menciptakan 

produk baru 

Pemilik melakukan 

eksperimen, saat ada 

permintaan pelanggan yang 

menginginkan lauk telur 

bacem. Pemilik meminta 

saran kepada Ibu Ninik 

apakah rasanya sudah pas 

atau belum.  

Pemilik melakukan 

eksperimen terlebih 

dahulu dalam 

menciptakan produk 

baru. Misalnya saat 

membuat telur bacem 

beliau meminta saran 

terelebih dahulu kepada 

saya apakah telur bacem 

tersebut rasanya sudah 

pas atau belum 

Pemilik melakukan 

eksperimen terlebih 

dahulu dalam penciptaan 

produk baru. Seperti 

contohnya dalam 

pembuatan telur bacem, 

pemilik meminta saran 

terlebih dahulu apakah 

telur bacem tersebut 

rasanya sudah pas atau 

belum. 

6. Diferensiasi  Melakukan inovasi yang 

sulit ditiru pesaing 

Pemilik  belum melakukan 

tindakan inovatif yang sulit 

ditiru pesaing, karena 

inovasi yang dilakukan 

Pemilik  belum 

menghasilkan ide baru 

yang belum atau sulit 

ditiru oleh pesaing. 

Pemilik belum 

menemukan ide baru 

yang belum dimiliki oleh 

pesaing, karena inovasi 
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hanya sebatas penambahan 

lauk saja. 

Karena inovasi yang 

sudah dihasilkan saat ini 

hanya sebatas 

penambahan lauk saja. 

yang dihasilkan hanya 

sebatas penambahan lauk 

saja. Dimana hal tersebut 

juga sudah dilakukan 

oleh pesaing lain. 

Sumber: Data Primer yang diolah (2016) 
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Berdasarkan  tabel 4.4.1 pemilik tidak melakukan inovasi dalam usahanya. 

Pemilik hanya melakukan penambahan lauk pelengkap saja seperti sate telur puyuh, 

sate kulit, telur bacem, dan ayam goreng. Pemilik juga tidak melakukan perubahan 

dalam proses administrasinya masih sama seperti dulu. Dalam mengelola 

keuntungan yang didapat pemilik hanya menggunakannya untuk mencukupi 

kebutuhan sehari-hari dan untuk ditabung saja.  

 Pemilik melakukan eksperimen terlebih dahulu sebelum menciptakan 

produk baru, semisal saat akan menciptakan produk telur bacem pemilik mencoba 

terlebih dahulu dan menanyakan kepada Ibu Ninik apakah rasanya sudah pas atau 

belum. Pemilik tidak melakukan tindakan inovatif yang sulit ditiru  oleh pesaing, 

karena pemilik hanya melakukan penambahan dalam menu pelengkap saja. 
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4.4.2 Pengambilan Resiko 

Keputusan yang di ambil pemilik usaha untuk mengambil 

peluang yang ada secara cermat dan juga mampu mengatasi kesulitan 

yang sedang dialami dalam menjalankan bisnisnya. Adapun indikator 

yang dimiliki yaitu :  

a. Keberanian dalam pengambilan risiko 

b. Mengambil keputusan secara agresif 

c. Berani menambah modal usaha melalui lembaga 

keuangan  

d. Tindakan besar untuk mencapai tujuan organisasi  
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Tabel 4.4.2 Jawaban Responden Dimensi Pengambilan Risiko  

No. 
 

Kategori  
Indikator Pengambilan 

Risiko 
Bapak Agung (Pemilik) 

Ibu Ninik 

(Karyawan) 

Kesimpulan 

1. Risiko 

Umum 

Keberanian dalam 
pengambilan risiko 

 

Pemilik  tidak pernah 

mengambil risiko dalam 

usahanya, karena pemilik 

hanya melanjutkan saja 

dan tidak berani dalam 

mengambil risiko. Sejauh 

ini risiko yang dihadapi 

pemilik saat soto maupun 

lauk yang dijual tidak 

habis, oleh karena cuaca 

yang tidak menentu. 

Pemilik tidak 

pernah mengambil 

risiko selama 

mengelola usaha 

soto selan. Menurut 

Ibu Ninik risiko 

yang mau tidak mau 

dihadapi pemilik 

saat cuaca hujan 

terkadang soto 

ataupun lauk yang 

dijual tidak habis. 

Pemilik tidak berani dalam 

mengambil risiko selama 

menjalankan usahanya. Karena 

selama menjalankan usahanya 

beliau tidak pernah mengambil 

risiko dalam usahanya. Akan 

tetapi pemilik menghadapi 

risiko kerugian penjualan yang 

mau tidak mau dihadapi saat 

cuaca tidak menentu, sehingga 

soto maupun lauk yang dijual 

tidak habis. 

2. Risiko 

Keputusan 

Mengambil keputusan 

secara agresif 

Pemilik  fokus untuk 

meneruskan usaha ini, 

dengan tidak  mengambil 

keputusan secara agresif. 

Pemilik  hanya ingin 

meneruskan apa yang 

dibuat oleh ayah pemilik, 

dan hanya akan 

memperbaiki sedikit 

demi sedikit. 

pemilik tidak aneh-

aneh dalam 

membuat 

keputusan, karena 

pemilik hanya ingin 

meneruskan usaha 

dari ayahnya.  

Pemilik tidak mengambil 

keputusan secara agresif, 

karena beliau hanya ingin 

meneruskan usaha dari ayahnya 

tersebut. Dan tidak membuat 

keputusan yang dapat 

emnimbulkan risiko di 

kemudian hari.  
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3. Risiko 

Keuangan 

Berani menambah 

modal usaha melalui 

lembaga keuangan. 

 

Pemilik   belum pernah 

meminjam uang di 

lembaga keuangan untuk 

menambah modal usaha. 

Pemilik  tidak ingin 

berurusan dengan 

perbankan, dan  sedikit 

demi sedikit 

mengumpulkan 

keuntungan yang didapat 

untuk tambahan modal 

usaha.  

Pemilik tidak akan 

menambah modal 

usaha dengan 

meminjam di bank, 

karena pemilik 

tidak ingin 

berurusan dengan 

pihak perbankan. 

Pemilik tidak berani menambah 

modal usaha lewat perbankan, 

karena beliau tidak ingin 

berurusan dengan peihak 

perbankan terkait masalah 

pinjam meminjam. 

4. Risiko Bisnis Tindakan besar untuk 

mencapai tujuan 

organisasi  

 

Tindakan besar yang 

ingin pemilik lakukan 

adalah semakin 

memperluas tempat 

usaha soto selan. Pemilik 

juga tidak berkeinginan 

untuk membuka cabang 

Tindakan besar 

yang diinginkan 

oleh pemilik dalam 

pengembangan 

tempat usaha soto 

selan. 

Tindakan besar yang ingin 

dilakukan pemilik yaitu dalam 

hal perluasan tempat usaha soto 

selan. Beliau juga tidak 

berencana untuk membuka 

cabang. 

Sumber: Data Primer yang diolah (2016)
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Dari hasil tabel 4.4.2 dapat dilihat bahwa pemilik kurang berani dalam mengambil 

risiko dalam usahanya, karena beliau hanya fokus untuk meneruskan usahanya. 

Akan tetapi pemilik mau tidak mau harus menghadapi risiko kerugian penjualan 

saat soto maupun lauk yang dijual tidak habis. Pemilik juga tidak agresif dalam 

mengambil keputusan di usahanya, dengan tidak membuat keputusan yang dapat 

menimbulkan risiko di kemudian hari. Pemilik juga kurang berani dalam 

menambah modal di perbankan, karena beliau tidak ingin berurusan dengan pihak 

bank terkait masalah pinjam meminjam. Pemilik juga tidak berencana untuk 

membuka cabang, dan lebih berfokus kepada perluasan tempat usaha saja.  
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4.4.3 Proaktif 

Sikap dari pemilik usaha untuk melihat peluang bisnis di masa 

yang akan datang, selangkah lebih depan dibanding pesaing, 

dan juga memiliki perencanaan terarah untuk mengatasi 

masalah yang ada. Adapun indikator yang dimiliki yaitu : 

a. Mampu mengidentifikasi keinginan pelanggan 

b. Mengantisipasi perkembangan dari kompetitor 

c. Memiliki solusi dalam memecahkan masalah 

d. Kemampuan untuk menghadapi perkembangan 

teknologi saat ini 
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Tabel 4.4.3 Jawaban Responden Dimensi Proaktif  

No. 
 

Kategori Indikator Proaktif Bapak Agung (Pemilik) 
Ibu Ninik  

(Karyawan) 

Kesimpulan 

1. Pemantauan 

Lingkungan 

Mampu 

mengidentifikasi 

keinginan pelanggan  

Dengan melakukan 

pemantauan secara rutin 

setiap hari saat kegiatan 

usaha soto sedang berjalan, 

sehingga pemilik bisa 

langsung menanggapi 

keinginan dari pelanggan 

baik dalam penyajian 

sotonya maupun juga 

saran-saran yang diberikan 

demi kemajuan usaha 

sotonya. 

Pemilik sehari-hari ikut 

terjun secara langsung 

dalam kegiatan soto 

selan sehingga pemilik 

dapat mengetahui 

keinginan dari 

pelanggan secara 

langsung 

Pemilik melakukan 

pemantauan lewat 

kegiatan usaha sehari-

hari, sehingga pemilik 

dapat secara langsung 

mengidentifikasi 

keinginan dari pelanggan 

soto selan dalam 

penyajian sotonya. 

2. Sikap 

Antisipasi 

Mengantisipasi 

perkembangan dari 

pesaing 

 

Pemilik  tidak memikirkan/ 

menanggapi 

perkembangan dari 

pesaing, karena pemilik 

percaya berkat sudah diatur 

oleh Tuhan  

Ibu Ninik kurang 

mengetahui tentang hal 

tersebut, Ibu Ninik 

hanya mengikuti apa 

yang dilakukan oleh 

pemilik saja 

Pemilik tidak 

memikirkan / 

menanggapi 

perkembangan dari 

pesaing, karena menurut 

pemilik rejeki sudah ada 

yang mengatur. 
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3. Pemecahan 

Masalah dan 

Solusi 

Memiliki solusi dalam 

memecahkan masalah 

Pemilik ikut terjun 

langsung dalam melayani 

pembeli, sehingga jika ada 

pembeli yang komplain 

pemilik bisa secara 

langsung memberikan 

solusi terhadap komplain 

dari pelanggan 

Pemilik ikut terjun 

langsung saat usaha 

sedang berjalan 

sehingga pemilik dapat 

menanggapi komplain 

dari pelanggan secara 

langsung. 

Pemilik memiliki solusi 

dalam memecahkan 

masalah yang ada, karena 

pemilik ikut terjun 

langsung saat usaha soto 

selan sedang berjalan. 

4. Penguasaan 

Teknologi 

Kemampuan untuk 

menghadapi 

perkembangan 

teknologi 

Pemilik  membuat denah 

lokasi usaha soto selan di 

google map, sehingga hal 

itu bisa digunakan sebagai 

petunjuk lokasi bagi 

pelanggan dari luar kota. 

Selain itu juga bisa sebagai 

ulasan bagi pelanggan yang 

ingin memberikan kritik 

maupun saran.  

Pemilik membuat 

ulasan dalam google 

map untuk menampung 

kritik dan saran dari 

pelanggan yang datang. 

Dan juga sebgai denah 

lokasi bagi pelanggan 

dari luar kota. 

Pemilik sudah 

beradaptasi dengan baik 

dalam menghadapi 

perkembangan teknologi 

saat ini, hal tersebut 

dibuktikan dengan 

langkah yang diambil 

pemilik dalam membuat 

tempat untuk 

memberikan kritik 

maupun saran dari 

pelanggan lewat internet 

Sumber: Data Primer yang diolah (2016)
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Berdasarkan tabel 4.4.3 dapat diketahui bahwa pemilik dalam mengidentifikasi 

keinginan pelanggan dengan cara melakukan pemantauan secara langsung,sehingga 

pemilik dapat lebih memahami keinginan dari pelanggan. Akan tetapi pemilik tidak 

mengantisipasi perkembangan dari pesaing, karena menurut pemilik rejeki sudah 

ada yang mengatur. Dalam hal pemecahan masalah, pemilik juga memiliki solusi 

dalam memecahkan masalah yang ada. Hal tersebut karena pemilik ikut terjun 

langsung dalam usaha soto selan, sehingga beliau dapat secara langsung 

memberikan solusi jika terjadi masalah. Dalam penguasaan teknologi pemilik juga 

mampu menghadapi perkembangan teknologi saat ini. Hal itu dibuktikan dengan 

membuat situs untuk berbagi kritik dan saran bagi pelanggan soto selan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4 Agresivitas Kompetitif 
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Respon yang diberikan pemilik usaha dalam menghadapi 

persaingan yang terjadi agar dapat mengungguli pesaing lainnya 

dengan produk dan layanan yang dimiliki. Adapun indikator 

yang dimiliki yaitu : 

a. Menghadapi pesaing secara agresif 

b. Melakukan pemotongan harga  

c. Meniru teknik bisnis dari pesaing yang sukses  

d. Pelayanan dan Kualitas produk
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Tabel 4.4.4 Jawaban Responden Dimensi Agresivitas Kompetitif 

No. 
 

Kategori 
Indikator Agresivitas 

Kompetitif 
Bapak Agung (Pemilik) 

 

Ibu Ninik (Karyawan) 

 

Kesimpulan 

1. Reaksi 

Kompetitif 

Menghadapi pesaing 

secara agresif 

 

Dalam menghadapi pesaing 

pemilik tidak menyiapkan 

strategi, karena pemilik 

beranggapan bahwa rejeki 

yang didapat sudah ada 

porsinya masing-masing.  

Pemilik tidak 

menyiapkan strategi  

dalam menghadapi 

pesaing, pemilik 

beranggapan bahwa 

rejeki yang didapat 

sudah ada yang 

mengatur. 

Pemilik tidak agresif dalam 

menghadapi pesaing, 

karena pemilik 

beranggapan bahwa rejeki 

yang didapat sudah ada 

porsinya masing-masing. 

Jadi beliau tidak 

menyiapkan strategi  dalam 

menghadapi pesaing. 

2. Persaingan 

Keuangan 

Melakukan 

pemotongan harga  

Pemilik pernah melakukan 

pemotongan harga untuk 

menambah pelanggan, 

namun strategi tersebut 

gagal dalam menambah 

pelanggan. 

Pemilik pernah 

melakukan pemotongan 

harga pada tahun lalu, 

akan tetapi hal tersebut 

kurang begitu efektif 

untuk menambah 

pelanggan.  

Pemilik sempat melakukan 

pemotongan harga, dan 

respon yang didapat kurang 

sesuai dengan yang 

diharapkan. Oleh karena 

itu pemilik tidak 

melakukan pemotongan 

harga kembali 
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3. Persaingan 

Bisnis 

Meniru praktek 

bisnis dari pesaing 

yang sukses  

Pemilik belum pernah 

meniru praktek bisnis dari 

pesaing yang lebih sukses, 

karena pemilik bersyukur 

dengan apa yang di dapat 

sekarang. 

 

Pemilik belum pernah 

meniru praktek bisnis 

dari pesaing yang lebih 

sukses selama ini. 

Pemilik belum pernah 

meniru teknik bisnis dari 

pesaing yang lebih sukses 

selama meneruskan usaha 

soto selan. Dan beliau juga 

bersyukur dengan apa yang 

dijalankan selama ini 

4. Pemasaran  Pelayanan  dan 

Kualitas produk 

Pemilik  melakukan 

pelayanan kepada pelanggan 

semaksimal mungkin 

dengan ikut terjun langsung 

dalam melayani pelanggan. 

Sehingga pemilik dapat 

secara langsung menerima 

kritik maupun saran dari 

pelanggan. Pemilik juga   

berupaya untuk menjaga 

kualitas bahan baku 

pembuatan soto maupun 

lauk yang akan dihidangkan 

Pemilik ikut terjun 

langsung dalam 

melayani pelanggan, 

sehingga pelayanan 

yang diberikan dapat 

semaksimal mungkin. 

Pemilik menjaga 

kualitas produk dengan 

mengawasi kualitas 

bahan baku soto 

maupun lauk yang akan 

dihidangkan. 

Pemilik berupaya untuk 

meningkatkan pelayanan 

dan kualitas produk, hal itu 

dilakukan dengan ikut 

terjun langsung dalam 

melayani pelanggan. Selain 

itu pemilik juga mengawasi 

kualitas bahan baku soto 

dan juga lauk. 

Sumber: Data Primer yang diolah (2016)
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Berdasarkan tabel 4.4.4 Dalam menghadapi pesaing pemilik tidak agresif, karena 

pemilik tidak menyiapkan strategi dalam menghadapi pesaing. Pemilik 

berkeyakinan bahwa rejeki sudah ada yang mengatur. Dalam persaingan keuangan 

pemilik sempat melakukan pemotongan harga selama satu minggu, akan tetapi 

respon yang didapat tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dalam persaingan bisnis 

sendiri pemilik juga tidak meniru teknik bisnis dari pesaing yang lebih sukses, 

karena pemilik sudah bersyukur dengan apa yang dijalankan saat ini. Dalam 

pemasaran, pemilik berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan 

kepada pelanggan. Dan juga berupaya untuk tetap menjaga kualitas bahan baku soto 

dan lauk.  
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4.4.5 Otonomi 

Tingkat kemandirian dari pemilik usaha dilihat dari tindakan-

tindakan yang diambil dalam aktivitas usahanya. Adapun 

indikator yang dimiliki yaitu : 

a. Mengatur dan memantau kegiatan usaha 

b. Sentralisasi Kepemimpinan 

c. Pengusaha membangkitkan jiwa kewirausahaan 

karyawannya. 

d. Upaya pengusaha dalam memajukan usahanya 
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Tabel 4.4.5 Jawaban Responden Dimensi Otonomi  

No. 
 

Kategori Indikator Otonomi Bapak Agung (Pemilik) 
 

Ibu Ninik (Karyawan) 

 

Kesimpulan 

1. Tim  Mengatur dan 

memantau kegiatan 

usaha 

Pemilik  ikut terjun 

langsung dalam usaha soto 

selan sehari-hari, sehingga 

pemilik dapat dengan 

mudah mengatur 

karyawan, dan juga  bisa 

memantau secara langsung 

usaha soto selan. 

Pemilik ikut terjun 

langsung dalam kegiatan 

usaha soto sehari-hari. 

Sehingga pemilik dapat 

memantau maupun 

mengatur usahanya 

dengan lebih mudah. 

Pemilik mampu mengatur dan 

memimpin jalannya usaha 

dengan ikut terjun langsung 

dalam kegiatan usaha soto selan 

sehari-hari. Sehingga pemilik 

dapat lebih mudah memantau 

dan mengatur kegiatan 

usahanya sehari-hari. 

2. Sentralisasi  Sentralisasi 

kepemimpinan 

 

Pemilik  bertanggung 

jawab atas  keseluruhan 

usaha soto selan,dan juga 

menentukan setiap 

keputusan yang dibuat. 

Namun  pemilik juga 

menerima beberapa 

masukan dari Ibu Ninik. 

Kepemimpinan dipegang 

oleh pemilik, dan Ibu 

Ninik hanya memberikan 

sedikit masukan untuk 

keputusan yang akan 

dibuat.  

Pemilik telah menjadi 

sentralisasi kepemimpinan di 

Soto Selan, karena pemilik 

yang menentukan setiap 

keputusan yang dibuat. 

3. Intra 

Kewirausahaan 

Pengusaha 

membangkitkan 

jiwa kewirausahaan 

karyawannya 

Pemilik belum  melakukan 

cara apa-apa, karena 

pemilik juga kurang 

memiliki jiwa 

kewirausahaan. Pemilik  

hanya fokus untuk 

Pemilik sampai saat ini 

belum melakukan cara 

apa-apa. Mungkin karena 

beliau hanya fokus untuk 

meneruskan usahanya 

saja. Jadi pemilik 

Pemilik belum memiliki cara 

untuk membangkitkan jiwa 

kewirausahaan karyawan, 

karena pemilik ingin fokus 
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meneruskan usaha ini 

supaya tetap berjalan dan 

mengalami sedikit 

hambatan. 

kesulitan untuk 

menemukan cara yang 

tepat untuk 

membangkitkan jiwa 

kewirausahaan 

karyawannya 

dalam meneruskan usahanya 

saja. 

 

4. Tindakan Bebas Upaya pengusaha 

dalam memajukan 

usaha 

 

 

Upaya yang dilakukan 

dengan memperluas tempat 

usaha Soto Selan, namun 

pemilik masih belum bisa 

melakukannya terkendala 

masalah dana. Pemilik   

juga tidak berkeinginan 

untuk membuka cabang. 

Pemilik memikirkan 

untuk memperluas usaha 

Soto Selan. Namun 

karena beberapa 

hambatan sampai saat ini 

hal tersebut belum juga 

dilakukan. Pemilik juga 

memutuskan untuk tidak 

membuka cabang karena 

hanya berfokus pada 

perluasan tempat 

usahanya saja. 

Pemilik memiliki keinginan 

untuk memperluas tempat 

usahanya lagi, namun hingga 

saat ini keinginan tersebut 

belum bisa terlaksana oleh 

karena dana yang belum 

terkumpul. Selain itu pemilik 

juga belum memikirkan untuk 

membuka cabang. 

Sumber: Data Primer yang diolah (2016)
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Berdasarkan tabel 4.4.5 diketahui bahwa pemilik usaha Soto Selan dalam mengatur 

dan memimpin jalannya usaha sehari-hari dilakukan dengan ikut terjun langsung 

dalam melayani pelanggan, hal tersebut dilakukan selain untuk memberikan 

pelayanan yang maksimal kepada pelanggan namun pemilik juga dapat memantau 

kinerja karyawan secara langsung. Sehingga kegiatan usahapun hanya akan 

mengalami sedikit hambatan. Pemilik juga menjadi sentralisasi kepemimpinan 

dalam usaha soto selan, karena setiap keputusan yang dibuat adalah tanggung jawab 

dari pemilik usaha. Pemilik sampai saat ini juga belum mampu membangkitkan 

jiwa kewirausahaan karyawannya, karena pemilik masih ingin fokus dalam 

meneruskan usahanya saja. Dalam tindakan bebas, pemilik berkeinginan untuk 

memperluas tempat usaha soto selan, karena hal tersebut dinilai lebih efektif 

daripada membuka cabang.  

 

 

 

 

 

 

 

 


