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Pertanyaan yang diberikan kepada Bapak Agung selaku generasi ke  - 3 usaha Soto 

Selan di Semarang : 

Inovasi 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa saja pembaharuan yang anda 

lakukan pada jenis produk di usaha 

soto selan selama ini? 

Selama meneruskan usaha soto ini, saya 

tidak melakukan pembaruan pada produk 

utama soto. Saya hanya melakukan 

penambahan dalam lauk pelengkap soto 

saja seperti sate telur puyuh , sate kulit , 

telur bacem , dan ayam goreng. 

2. Apakah Bapak melakukan 

perubahan dalam proses 

administrasi dalam usaha soto 

selan?  

Tolong jelaskan? 

Saya belum pernah melakukan perubahan 

sama sekali dalam proses administrasi di 

usaha soto selan. Proses administrasi 

masih dilakukan secara manual. 

3. Bagaimanakah cara anda dalam 

mengatur  dan mengelola hasil 

usaha soto selan selama ini? 

Saya hanya mengelola keuntungan yang 

didapat hanya untuk mencukupi 

kebutuhan hidup sehari-hari dan hanya 

untuk ditabung saja. Saya belum 

memikirkan untuk investasi maupun 

pengembangan usaha lain. 

4. Apakah ada karyawan yang pernah 

memberikan usulan / saran ide baru 

untuk kemajuan usaha soto ini? 

Tolong jelaskan? 

Belum ada karyawan yang memberikan 

usulan atau saran untuk ide baru , tetapi 

biasanya saya meminta saran kepada 

karyawan apakah rasa dari makanan yang 

dibuat sudah pas atau tidak. 

5. Apakah bapak agung pernah 

mencoba atau melakukan 

eksperimen terhadap produk yang 

di jual di soto selan ini ? 

Ya , saya pernah melakukan eksperimen 

terlebih dahulu terhadap makanan yang 

akan dijual. Contohnya saat saya 

melakukan eksperimen terlebih dahulu 

untuk pembuatan telor bacem saya 

meminta saran kepada Ibu Ninik apakah 

rasanya sudah pas atau belum. 

6 Apa saja ide kreatif yang pernah 

Bapak ciptakan dalam usaha soto 

ini yang belum dimiliki oleh 

pesaing? 

Selama meneruskan usaha soto selan , 

saya belum pernah menemukan ide baru 

yang sulit ditiru oleh pesaing. Inovasi 

yang selama ini saya lakukan hanya 

sebatas penambahan lauk pelengkap saja. 
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Pengambilan Resiko 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Selama menjalankan usaha ini, risiko apa 

yang pernah Bapak ambil di usaha Soto 

Selan? 

Saya belum pernah mengambil risiko 

apapun selama meneruskan usaha 

soto selan, karena saya kurang berani 

dalam mengambil risiko dalam usaha. 

Saya hanya ingin fokus meneruskan 

usaha soto ini saja. 

2. Selama menjalankan usaha soto ini, apa 

Bapak Agung pernah mengambil / 

membuat keputusan dengan gegabah? 

Selama ini saya hanya fokus 

meneruskan saja, saya tidak membuat 

keputusan yang aneh-aneh. Dan saya 

akan memperbaiki kesalahan yang 

ada sedikit demi sedikit. 

3. Apa Bapak pernah meminjam uang di 

Bank untuk tambahan modal usaha soto 

selan? Tolong jelaskan? 

Saya tidak akan meminjam uang di 

bank sebagai tambahan modal usaha, 

karena saya tidak ingin berurusan 

dengan pihak perbankan. Selain itu 

juga keuntungan yang didapat juga 

sudah mencukupi. 

4. Tindakan besar apa yang anda lakukan 

demi mencapai tujuan usaha Soto Selan?  

Saya hanya ingin memperluas tempat 

usaha soto selan, dan tidak berencana 

untuk membuka cabang. Dimana hal 

tersebut juga sesuai dengan apa yang 

diinginkan ayah saya. 

 

 

Proaktif 

No. Pertanyaan Jawaban 

 1. Bagaimana cara anda dalam 

mengidentifikasi kebutuhan konsumen ? 

Saya ikut terjun langsung memantau 

kegiatan usaha soto selan, sehingga 

saya bisa langsung menanggapi 

keinginan dari pelanggan yang datang 

 2. Bagaimanakah cara anda dalam 

mengantisipasi perkembangan atau 

melihat perubahan yang dilakukan oleh 

pesaing ? 

Saya tidak menyiapkan cara apapun 

dalam mengantisipasi perkembangan 

pesaing, karena saya percaya berkat 

sudah di atur oleh Tuhan. 

3. Bagaimanakah cara Bapak Agung dalam 

menyelesaikan masalah yang terjadi ? 

Saya ikut terjun langsung dalam 

melayani pelanggan, sehingga saya 

bisa secara langsung menanggapi 

pelanggan yang komplain. 

4. Dalam menghadapi perkembangan 

teknologi yang sangat pesat,bagaimana 

cara bapak dalam mengahadapi 

perkembangan teknologi saat ini? 

Saya membuat denah lokasi yang bisa 

digunakan sebagai petunjuk arah bagi 

pelanggan dari luar kota, selain itu 

pelanggan juga dapat memberikan 

kritik maupun saran di dalamnya. 
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Agresivitas Kompetitif 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. bagaimana strategi yang Bapak 

siapkan dalam menghadapi 

pesaing? 

Saya tidak menyiapkan strategi apapun 

dalam menghadapi pesaing, karena saya 

berkeyakinan bahwa rejeki yang di dapat 

sudah ada yang mengatur 

2. Selama meneruskan usaha soto ini, 

apakah Bapak pernah melakukan 

strategi pemotongan harga untuk 

menambah pelanggan? Apakah 

strategi tersebut sesuai dengan 

yang diinginkan?  

Setahun lalu saya pernah menerapkan 

strategi tersebut untuk menambah 

pelanggan yang datang, akan tetapi 

kurang mendapat respon dari pelanggan. 

Oleh karena itu saya sampai saat ini tidak 

pernah melakukan pemotongan harga soto 

lagi, karena hal tersebut kurang efektif. 

3. Apakah Bapak pernah meniru 

praktek bisnis dari pesaing yang 

sukses dalam menerapkan suatu 

ide baru? 

Selama ini saya belum pernah meniru 

praktek bisnis dari pesaing yang lebih 

sukses, karena saya sudah bersyukur 

dengan apa yang dijalankan selama ini. 

4. Tindakan apa yang Bapak lakukan 

untuk meningkatkan pelayanan 

dan kualitas produk? 

Dalam meningkatkan pelayanan yang ada, 

saya secara langsung melayani pelanggan. 

Sehingga saya bisa secara langsung 

menerima kritik maupun saran dari 

pelanggan. Dan untuk meningkatkan 

kualitas produk, saya berupaya untuk 

tetap menjaga kualitas bahan baku soto 

dan lauk yang akan dihidangkan. 
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Otonomi 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana cara Bapak dalam 

mengatur dan memantau kegiatan 

usaha soto sehari-hari? 

Biasanya saya ikut terjun langsung dalam 

kegiatan sehari-hari sehingga saya dapat 

dengan mudah memantau kinerja 

karyawan secara langsung. 

2. bagaimana cara anda memimpin 

dalam usaha soto selan? Apakah 

bapak yang memimpin keseluruhan 

usaha ini atau menunjuk orang lain 

untuk memimpin bagian tertentu?  

Tentu saya yang memimpin dalam usaha 

soto selan , saya juga bertanggung jawab 

terhadap keseluruhan usaha soto selan ini. 

Saya juga  yang menentukan setiap 

keputusan yang akan dibuat. 

3. Apa anda selama ini memotivasi 

karyawan untuk berwirausaha 

sendiri? 

Tolong beri penjelasannya? 

Saya tidak memotivasi karyawan untuk 

berwirausaha karena saya sendiri 

menyadari bahwa saya kurang memiliki 

jiwa kewirausahaan. Saya hanya fokus 

untuk meneruskan usaha ini supaya tetap 

berjalan dan mengalami sedikit hambatan.  

4.. Bagaimana upaya Bapak dalam 

memajukan usaha Soto Selan? 

Upaya yang saya lakukan untuk 

memajukan usaha soto selan dengan 

memperluas tempat usaha namun sampai 

saat ini saya belum bisa melakukannya 

terkendala masalah dana. Oleh karena itu 

saya berusaha untuk menabung sedikit 

demi sedikit. Saya juga tidak berkeinginan 

untuk membuka cabang baru. 
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LAMPIRAN PERTANYAAN 

Pertanyaan yang diberikan kepada Ibu Ninik (karyawan) usaha soto Selan di 

Semarang  

Inovasi 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Menurut anda, apa saja yang bapak 

agung lakukan dalam pembaharuan  

jenis produk di usaha soto selan? 

Setau saya Bapak Agung belum pernah 

melakukan pembaruan dalam produk 

utama sotonya , beliau hanya menambah 

lauk pelengkap soto saja seperti sate telur 

puyuh , sate kulit , telur bacem , dan ayam 

goreng. 

2. Menurut anda, apa bapak agung 

melakukan perubahan dalam 

pencatatan penjualan usaha soto 

selan? 

Bapak Agung belum pernah melakukan 

perubahan dalam proses pencatatan 

penjualan. 

3. Menurut anda, Bagaimanakah cara 

Bapak Agung dalam memanfaatkan 

dan mengelola pendapatan soto 

selan 

Setau saya Bapak Agung hanya mengelola 

pendapatan soto selan hanya untuk 

mencukupi kebutuhan sehari-hari dan 

belum memikirkan untuk pengembangan 

usaha lain. 

4. Apa usulan / saran ide baru yang 

pernah anda berikan untuk 

kemajuan usaha soto ini? Tolong 

jelaskan? 

Saya belum pernah memberikan usulan 

dalam penciptaan produk baru , saya 

hanya memberikan saran apakah rasa dari 

produk yang dihasilkan sudah pas atau 

tidak. 

5. Menurut sepengetahuan saudara, 

apakah bapak agung pernah 

mencoba atau melakukan 

eksperimen terhadap produk yang 

dijual di soto neon ini ?  

Setau saya Bapak Agung melakukan 

eksperimen dulu untuk produk baru yang 

akan dibuat. Misalnya saat akan membuat 

telur bacem beliau meminta saran terlebih 

dahulu kepada saya apakah telur bacem 

tersebut sudah pas atau tidak. 

6. Menurut anda , apa saja inovasi 

yang sudah dilakukan Bapak Agung 

dan sulit ditiru oleh pesaing ? 

Setau saya Bapak Agung belum pernah 

menghasilkan inovasi yang sulit ditiru 

oleh pesaing , karena inovasi yang 

dilakukan hanya sebatas penambahan lauk 

saja. 

 

Pengambilan Resiko 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Menurut anda, risiko apa yang 

pernah bapak agung ambil dalam 

usaha soto selan? 

Setau saya Bapak Agung pernah 

mengambil risiko dalam mengelola usaha 

soto selan , karena Bapak Agung tidak 

berani dalam mengambil risiko dalam 

usaha. 
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2. Dalam hal apa bapak agung tegas 

dalam mengambil keputusan di 

usaha soto selan? 

Setau saya selama meneruskan usaha soto 

ini Bapak Agung tidak membuat 

keputusan yang sembrono , karena beliau 

hanya ingin fokus meneruskan usaha dari 

ayahnya. 

3. Apa anda mengetahui risiko 

keuangan yang pernah Bapak 

Agung ambil? 

Bapak Agung selama ini tidak pernah 

meminjam uang di bank untuk tambahan 

modal usahanya , karena beliau tidak ingin 

berhubungan dengan pihak bank untuk 

urusan pinjam meminjam.  

4. Menurut anda, tindakan besar apa 

yang sudah dilakukan Bapak 

Agung dalam usaha Soto Selan? 

Yang saya tahu , Bapak Agung 

menginginkan untuk lebih memperbesar 

tempat usaha soto selan. Hal tersebut 

sesuai dengan keinginan dari ayah. 

 

 

Pro-Aktif 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Menurut sepengetahuan saudara, 

bagaimanakah cara Bapak Agung 

dalam mencari tahu keinginan dari 

para konsumennya? 

 

Setahu saya Bapak Agung ikut terjun 

dalam kegiatan usaha soto selan sehingga 

Bapak Agung dapat mengetahui 

keinginan dari pelanggan secara 

langsung. 

2. Bagaimanakah cara Bapak Agung  

dalam mengamati perubahan yang 

dilakukan oleh para pesaingnya? 

Apakah saudara pernah di suruh 

untuk mengamati atau bertanya-

tanya pada pesaing lainnya? 

Saya kurang mengetahui tentang hal 

tersebut , selama ini saya hanya 

mengikuti apa yang dilakukan oleh 

Bapak Agung. 

3. Bagaimanakah cara Bapak Agung 

dalam mengatasi masalah yang 

terjadi ? Bagaimana tanggapan 

saudara? 

Dalam mengatasi masalah yang terjadi 

Bapak Agung bisa langsung 

menyelesaikan masalah tersebut , karena 

beliau secara langsung melayani pembeli. 

4. Menurut anda, bagaimana cara 

Bapak Agung dalam menghadapi 

perkembangan teknologi saat ini? 

Setahu saya Bapak Agung membuat situs 

untuk menampung kritik dan saran dari 

pelanggan dan membuat denah lokasi 

usaha soto selan. 

 

 

 

Agresivitas Kompetitif 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Menurut pendapat saudara, 

bagaimanakah strategi Bapak 

Agung dalam menghadapi pesaing? 

Setau saya Bapak Agung tidak 

menyiapkan strategi apapun dalam 

menghadapi pesaing karena menurut 

beliau rejeki yang didapat sudah ada yang 

mengatur. 



64 
 

2. Menurut saudara, Apakah Bapak 

Agung pernah melakukan strategi 

pemotongan harga dalam menarik 

minat pelanggan? Apakah strategi 

tersebut berjalan sesuai dengan 

yang diinginkan? 

Kalau saya tidak salah setahun yang lalu 

Bapak Agung pernah melakukan 

pemotongan harga soto untuk menarik 

minat pelanggan , namun hal tersebut 

kurang efektif untuk menarik minat 

pelanggan. Oleh karena itu Bapak Agung 

tidak melakukan strategi tersebut sampai 

saat ini. 

 

3. Menurut saudara, apakah Bapak 

Agung pernah meniru praktek 

bisnis dari pesaing yang lebih 

sukses menerapkan ide baru? 

Tolong jelaskan 

Setahu saya Bapak Agung selama ini 

belum pernah  meniru praktik bisnis dari 

pesaing yang lebih sukses karena beliau 

hanya ingin meneruskan usaha ayahnya 

saja. 

4. Menurut saudara, apa yang  Bapak 

Agung lakukan untuk 

meningkatkan pelayanan dan 

kualitas produk? 

Setahu saya Bapak Agung ikut terjun 

langsung melayani pelanggan , sehingga 

pelayanan yang diberikan kepada 

pelanggan dapat maksimal. Dalam 

meningkatkan kualitas produk beliau 

langsung mengawasi kualitas bahan baku 

soto maupun lauk pelengkap yang akan 

dihidangkan. 

 

Otonomi 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Menurut saudara, bagaimana cara 

Bapak Agung dalam mengelola dan 

mengatur usaha Soto Selan sehari-

hari? 

Setahu saya dalam kegiatan soto sehari-

hari Bapak Agung ikut terjun langsung , 

sehingga beliau dapat memantau 

karyawan dan juga mengatur usahanya 

lebih mudah. 

2. Menurut saudara, bagaiamana cara  

pak agung dalam memimpin usaha 

soto selan? 

Bapak Agung yang membuat setiap 

keputusan dalam kegiatan usaha soto 

selan selama ini. Saya hanya memberi 

sedikit masukan untuk keputusan yang 

akan dibuat. 

3. Menurut anda, apakah selama ini 

Bapak Agung memotivasi para 

karyawannya untuk berwirausaha 

sendiri? 

Selama ini Bapak Agung belum memiliki 

cara untuk memotivasi karyawan dalam 

berwirausaha , mungkin karena beliau 

hanya fokus untuk meneruskan usahanya 

saja. 

4. Menurut anda, Bagaimanakah 

upaya yang dilakukan Bapak untuk 

semakin memajukan usaha Soto 

Selan 

Yang saya tahu Bapak Agung berupaya 

untuk memperluas tempat usaha soto 

selan namun karena beberapa hambatan 

sampai saat ini hal tersebut belum 

dilakukan. Bapak Agung juga 

memutuskan untuk tidak membuka 

cabang karena hal tersebut dianggap tidak 

efektif. 
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