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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

Penelitian ini dilakukan pada Soto Ayam Pak Moel yang dikelola oleh 

Bapak Dwi Andrian. Soto Ayam Pak Moel berada di jalan Pekunden, Thamrin, 

Semarang. Soto Ayam Pak Moel merupakan Soto Ayam Semarang yang sudah 

cukup terkenal di sekitar jalan Thamrin. Soto Ayam Pak Moel sebenarnya berada 

di jalan Pekunden-Semarang tapi orang-orang lebih mengenal Soto Ayam Pak 

Moel di jalan Thamrin-Semarang. Soto Ayam Pak Moel sudah menjadi bisnis 

keluarga hingga generasi ke 3. Pak Mulyadi merupakan perintis bisnis Soto Ayam 

Pak Moel pada tahun 1974. 

Pada awalnya, Soto Ayam Pak Moel dijual dengan cara ider pada sore 

hari, sekitar pukul 17.00 sampai 22.00. Pak Mulyadi menjajakan dagangannya 

dari satu kampung ke kampung yang lain. Pak Moel menjajakan dagangannya di 

sekitar jalan Pekunden dan Thamrin Semarang. Hingga pada tahun 80’an Pak 

Mulyadi memutuskan untuk berjualan secara menetap di ujung jalan Thamrin, 

tepatnya di perempatan traffic light kampung kali dan jalan Thamrin. 

Pada tahun 1995 Ibu Sri Pujiyati melanjutkan usaha Soto Ayam Pak 

Moel bersama kakaknya. Ibu Sri dan kakaknya berjualan di barat traffic light 

perempatan jalan Thamrin. Ibu Sri tetap berjualan Soto Ayam Pak Moel pada 

sore hari, mulai pukul 17.00 sampai pukul 23.00. Ibu Sri berjualan bekerjasama 
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dengan kakaknya. Pada pagi sampai siang ibu Sri Pujiyati belanja kebutuhan 

berjualan soto di pasar, sedangkan kakaknya yang masak dan meracik bahan-

bahan yang dibelanjakan Ibu Sri. Pak Dwi semasa kecil juga turut membantu 

Ibunya ketika berjualan selepas pulang sekolah.   

Pada tahun 1997 Ibu Sri Pujiyati memegang penuh usaha Soto Ayam 

Pak Moel. Kakak Ibu Sri memutuskan untuk beralih ke usaha wingko babat. Ibu 

Sri melanjutkan usaha Soto Ayam Pak Moel tetap bersama Pak Dwi kecil dan 

karyawannya. Hingga tahun 2002 Pak Dwi lulus dari sekolahnya dan bekerja 

penuh membantu Ibu Sri mengelola Soto Ayam Pak Moel.  

 Pada tahun 2011 Pak Dwi mulai membuka cabang Soto Ayam Pak 

Moel di depan rumahnya di jalan Pekunden. Soto ayam yang dijual Pak Dwi 

tetap menggunakan nama Soto Ayam Pak Moel. Soto ayam yang dikelola Pak 

Dwi ini sama seperti soto yang dijual ibunya, namun hanya jam buka usahanya 

saja yang berbeda.  Pak Dwi membuka usaha Soto Ayam Pak Moel pada pagi 

hari, sekitar pukul 07.00 sampai 13.00. Pak Dwi membuka usahanya hanya 

dibantu istrinya dan terkadang ada 1 orang pegawai dari Ibu Sri Pujiyati yang 

membantu. 
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4.2. Gambaran Umum Penerus Usaha 

Pak Dwi sejak kecil sudah membantu usaha keluarganya. Pak Dwi 

membantu sejak saat sekolah di SD. Pak Dwi membantu setelah pulang 

sekolah. Hingga Pak Dwi lulus dari SMK Dokter Tjipto jurusan listrik di 

tahun 2002. Setelah lulus, Pak Dwi bekerja penuh di Soto Ayam Pak Moel 

yang dikelola ibunya. Bekerja dari sore pukul 17.00 sampai tutup pukul 22.00. 

Pada Tahun 2003 hingga tahun 2004 Pak Dwi bekerja di PLN. Beliau 

bekerja di PLN sebagai penagih keterlambatan pembayaran rekening listrik. 

Tak bertahan lama, akhirnya Pak Dwi keluar karena tidak nyaman lagi. 

Selama tidak bekerja, Pak Dwi membantu ibunya dan digaji oleh ibunya. 

Pada tahun 2006 Pak Dwi ditawari oleh seorang bapak-bapak 

pelanggan Soto Ayam Pak Moel yang dikelola ibunya. Bapak tersebut 

ternyata adalah seorang chef di Hotel Santika Semarang. Pak Dwi mendapat 

pekerjaan menjadi steward di Hotel Santika. Dari sinilah Pak Dwi mulai 

menimba ilmu. Pak Dwi mengambil ilmu mengenai organisasi di Hotel 

Santika. Pak Dwi bekerja pagi hingga sore di Hotel Santika, sedangkan 

sorenya Pak Dwi tetap membantu ibunya di Soto Ayam Pak Moel. 

Hingga tahun 2008 Pak Dwi memutuskan keluar dari Hotel Santika 

karena sudah tidak nyaman. Selama tidak bekerja Pak Dwi tetap membantu 

ibunya di Soto Ayam Pak Moel. Pak Dwi tetap menerima gaji dari Ibu Sri 

Pujiyati. Hingga di tahun 2009 Pak Dwi menikah dengan Ibu Novi. 

Sekitar tahun 2011 Pak Dwi mulai membuka usaha Soto Ayam Pak 

Moel di teras rumahnya. Soto Ayam Pak Moel yang dikelola oleh Pak Dwi 

hanya berbeda lokasi dan waktu buka dengan ibunya. Soto Ayam Pak Moel 

yang dikelola Pak Dwi buka di pagi hari dari pukul 07.00 sampai pukul 12.00 

Usaha soto yang dibuka Pak Dwi hanya dikelola bersama istrinya. Ibu Novi 

juga bekerja di salah satu perusahaan. Hingga tahun 2012 Ibu Novi 
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memutuskan untuk keluar dari perusahaannya dan membantu Pak Dwi 

mengelola Soto Ayam Pak Moel.  

 

4.3. Gambaran Umum Responden 

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara pada pemilik Soto Ayam 

Pak Moel di jalan Pekunden-Thamrin Semarang dan istrinya. Pak Dwi selaku 

pemilik Soto Ayam Pak Moel sedangkan Ibu Novi selaku istri dan karyawan 

yang membantu. Pak Dwi berusia 32 tahun sedangkan Ibu Novi berusia 31 

tahun. Pak Dwi dan Ibu Novi tinggal di Jalan Pekunden Tengah no 1055, RT 

05 RW 02, Semarang. Ibu Novi sudah membantu usaha Soto Ayam Pak Moel 

setelah keluar dari pekerjaannya yaitu selama 4 tahun. 

 

4.4. Hasil Analisis 

Pada bagian ini akan dianalisis mengenai orientasi kewirausahaan Pak 

Dwi pemilik usaha Soto Ayam Pak Moel di Semarang dengan teori 5 dimensi 

orientasi kewirausahaan menurut Lumpkin & Dess 
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4.4.1. Inovasi 

 Seorang wirausaha harus memiliki orientasi kewirausahaan, salah satunya 

dengan memiliki inovasi dalam usahanya. Indikator pengukurannya dengan: 

a. Melakukan pembaruan produk dan jasa. 

b. Melakukan inovasi teknologi dan administrasi dalam produk yang 

dijual. 

c. Melakukan inovasi untuk menginvestasi kekayaan. 

d. Tenaga kerja berkomitmen pada kegiatan inovasi. 

e. Eksperimen untuk mendukung ide baru. 

f. Melakukan inovasi yang sulit ditiru pesaing. 

 Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan pemilik dan  

karyawan Soto Ayam Pak Moel diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Hasil Rekapitulasi Tanggapan Inovasi 

Indikator Tanggapan Pak Dwi Tanggapan   Ibu Novi Hasil Analisis  

Melakukan 

pembaruan 

produk dan 

jasa 

Pak Dwi tidak  melakukan pembaruan 

produk, karena Soto Ayam Semarang 

dirasa hanya begitu saja. Bumbu-bumbu 

yang digunakan disederhanakan. 

Pembaruan hanya dilakukan di lauk soto. 

Lauk soto ada pembaruan seperti pia-pia, 

tempe mendoan, bakwan, telur dan lain-

lain.  

Pembaruan lauk yang 

dilakukan Pak Dwi 

hanya pia-pia, tempe 

mendoan, bakwan, 

telur dan lain-lain. 

Pak Dwi tidak melakukan inovasi 

pada produk soto ayamnya. Beliau 

hanya menambah lauk-lauk dari 

permintaan pelanggan lalu 

bereksperimen dan menjualnya. 

Melakukan 

inovasi  

teknologi dan 

administrasi 

dalam produk 

yang dijual 

Tidak ada pencatatan omset harian atau 

bulanan. Pak Dwi hanya mencatat 

keperluan harian lalu membelanjakannya 

di pasar. Apabila persediaan menipis atau 

habis, Ibu Novi langsung ke pasar di 

samping rumah susun. 

Ibu Novi tidak 

mencatat omset karena 

memang tidak ada 

pencatatan omset pada 

Soto Ayam Pak Moel 

yang dikelola Pak 

Dwi. 

Dalam usaha Soto Ayam Pak 

Moel yang dikelola Pak Dwi tidak 

melakukan pencatatan omset dan 

persediaan. 

Melakukan 

inovasi untuk 

menginvestasi 

kekayaan. 

Investasi Pak Dwi yaitu membeli tanah di 

Gunung Pati. Investasi dalam bentuk aset 

tanah dipilih karena harga tanah yang terus 

naik. Pak Dwi tidak investasikan dalam 

bentuk lain karena dirasa membingungkan. 

Ibu novi tahu Pak Dwi 

menginvestasikan 

kekayaan dalam 

bentuk tanah di 

Gunung Pati. 

Pak Dwi tidak melakukan inovasi 

dalam investasi. Investasi 

kekayaan dilakukan dengan 

membeli tanah di Gunung Pati. 

Tenaga kerja 

berkomitmen 

pada kegiatan 

Tidak ada inovasi dalam produk utama 

soto, inovasi hanya dilakukan dalam 

produk lauk. Hal itu dilakukan dari 

permintaan konsumen mengenai lauk yang 

Ibu Novi biasanya 

membantu dalam 

memasak lauk dari 

Pak Dwi tidak melakukan inovasi 

soto. Inovasi dilakukan pada lauk 

ketika ada permintaan dari 
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inovasi belum ada seperti telur dan pia-pia. Soto Ayam Pak Moel. konsumen. 

Eksperimen 

untuk 

mendukung 

ide baru 

Masukan untuk menambah varian lauk 

dengan masukan dari konsumen,  

kemudian melakukan eksperimen dan 

ternyata enak, maka kami produksi lauk 

tersebut. 

Ibu Novi belum 

pernah memberi 

masukan. Masukan 

diberikan oleh 

konsumen lalu 

mencoba 

membuatnya. 

Pak Dwi tidak melakukan 

eksperimen pada produk utama 

Soto Ayam Pak Moel yang beliau 

kelola. 

Melakukan 

inovasi yang 

sulit ditiru 

pesaing 

Inovasi lauk ada banyak tetapi sebenarnya 

mudah untuk ditiru, karena lauk-lauk 

tambahannya mudah dibuatnya. 

Telur ungkep, pia-pia, 

tempe mendoan, 

bakwan dan lain-lain. 

Tidak ada inovasi yang sulit ditiru 

pesaing. Ada inovasi tapi tidak 

banyak yang mau melakukannya. 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016)
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Dilihat dari tabel tersebut Pak Dwi tidak melakukan inovasi. Beliau hanya 

menambah lauk-lauk soto yang diperoleh dari saran konsumen lalu bereksperimen 

dan menjualnya. Jadi apa yang dilakukan Pak Dwi dapat disimpulkan tidak sesuai 

dengan orientasi kewirausahaan Lumpkin & Dess dimensi inovasi. 
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4.4.2. Pengambilan Risiko 

Seorang wirausaha juga harus dapat melihat peluang, peluang yang ada pasti 

juga memiliki risiko. Berani mengambil risiko merupakan kunci dalam menjadi 

seorang wirausaha. Indikator pengukurannya dengan: 

a. Kuat dalam proyek berisiko. 

b. Mencari peluang potensial. 

c. Berani mengambil risiko keuangan.  

d. Berani mengambil risiko dalam bisnis. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik dan karyawan 

Soto Ayam Pak Moel diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 hasil Rekapitulasi Jawaban Pengambilan Risiko 

 Indikator Tanggapan Pak Dwi Tanggapan Ibu Novi Hasil Analisis  

Kuat dalam 

proyek 

berisiko 

Pak Dwi tidak melakukan proyek berisiko, 

proyek yang diambil hanya menerima 

pesanan. 

Pesanan biasanya dari 

kantor-kantor dan 

resepsi pernikahan. 

Pak Dwi tidak kuat dalam proyek 

proyek berisiko. 

Mencari 

peluang 

potensial 

Pak Dwi tidak menemukan peluang 

potensial yang ada. 

Tidak ada peluang 

karena sudah banyak 

pedagang di lokasi 

ini. 

Pak Dwi tidak menemukan 

peluang potensial lagi di jalan 

pekunden tengah ini. 

Berani 

mengambil 

risiko 

keuangan 

Belum ada risiko keuangan yang diambil. 

Untuk mengembangkan usaha juga 

dilakukan sedikit demi sedikit dan tidak 

meminjam uang pada bank. 

Tidak ada risiko 

keuangan yang 

diambil. 

Tidak ada risiko keuangan yang 

diambil. 

Berani 

mengambil 

risiko dalam 

bisnis 

Pak Dwi mengambil risiko dengan 

berjualan di lokasi baru, karena beliau 

belum tahu kedepannya dagangannya akan 

laku atau tidak. 

Ibu Novi mendukung 

dan membantu Pak 

Dwi mempersiapkan 

jualannya di lokasi 

yang baru. 

Pak Dwi berani mengambil risiko 

dalam bisnisnya dengan berjualan 

di tempat dan lokasi baru yang 

belum diketahui potensinya. 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016)
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Dilihat dari tabel tersebut Pak Dwi melakukan pengambilan risiko. 

Penganbilan risiko diambil dari permintaan berdagang di tempat lain. Beliau 

melihat potensi peluang di jalan pekunden tengah. Pak Dwi tetapi tidak melakukan 

pengambilan risiko keuangan karena memang tidak ingin mengambil risiko 

tersebut. Beliau juga tidak mengambil proyek-proyek berisiko. Jadi Pak Dwi 

melakukan pengambilan dan dapat disimpulkan telah sama dengan orientasi 

kewirausahaan menurut Lumpkin & Dess. 
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4.4.3. Proaktif 

Seorang wirausaha juga harus bersikap proaktif dalam usahanya, karena 

proaktif juga merupakan salah satu orientasi kewirausahaan. Berikut inidkatornya: 

a. Mencari peluang baru. 

b. Mengantisipasi perkembangan pesaing. 

c. Perencanaan solusi dan mencari peluang. 

d. Sumber Daya Manusia untuk mengembangkan produk. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik dan karyawan 

Soto Ayam Pak Moel diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 hasil Rekapitulasi Jawaban Proaktif 

Indikator Jawaban Pak Dwi Jawaban Ibu Novi Hasil Analisis  

Mencari 

peluang baru 

Pak Dwi hanya fokus pada usaha Soto 

Ayam Pak Moel yang beliau 

kelola.Beliau mengatakan bila dengan 

membuka usaha soto saja sudah cukup 

kerepotan karena cukup ramai dan masih 

membantu usaha Soto Ayam Pak Moel 

yang dikelola ibunya di sore hari, apalagi 

bila mencari peluang baru. 

Peluang usaha 

dalam bidang 

makanan sudah 

terbatas, karena 

sudah banyak 

pengusaha 

makanan di jalan 

Pekunden sampai 

Thamrin. 

Pak Dwi tidak mencari peluang 

baru dengan mengembangan Soto 

Ayam Pak Moel karena dirasa 

sudah kerepotan dengan usahanya 

saat ini. 

Mengantisipas

i 

perkembanga

n pesaing 

Dalam setiap usaha pasti ada persaingan, 

tetapi Pak Dwi tidak menganggap 

pesaing sebagai kompetitor. 

Pak Dwi tidak 

melakukan 

antisipasi ke 

pesaing. 

Tidak ada reaksi dalam persaingan 

usaha. 

Perencanaan 

solusi dan 

mencari 

peluang 

Pak Dwi tidak berusaha mengantisipasi 

karena beliau berkeyakinan bahwa rejeki 

sudah ada yang mengatur. 

 Pak Dwi tidak 

menganggap orang 

lain sebagai 

pesaing. 

Pak Dwi tidak mengantisipasi 

perkembangan pesaing yang ada. 

Sumber Daya 

Manusia 

untuk 

mengembang

kan produk 

Pak Dwi tidak mengembangkan Soto 

Ayam Pak Moel yang dikelolanya, 

karena soto ayam hanya begitu saja. 

Pak Dwi / Ibu Novi 

tidak melakukan 

kursus untuk 

mengembangkan 

produk sotonya. 

Pak Dwi dan Ibu Novi tidak 

melakukan tindakan apapun untuk 

mengembangkan produk Soto 

Ayam Pak Moel yang dikelolanya. 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016)
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Dilihat dari tabel tersebut Pak Dwi tidak melakukan sikap proaktif. Pak 

Dwi tidak mencari peluang baru, tidak mengantisipasi perkembangan pesaing, tidak 

ada perencanaan solusi dan mencari peluang baru, serta tidak ada sumber daya 

untuk mengembangkan produknya. Sikap yang dilakukan Pak Dwi dapat 

disimpulkan tidak sama dengan dimensi proaktif orientasi kewirausahaan Lumpkin 

& Dess. 
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4.4.3. Agreasivitas Kompetitif 

Sikap agresivitas kompetitif juga mendukung seorang memiliki orientasi 

kewirausahaan. Berikut indikatornya: 

a. Menanggapi aksi yang dilakukan oleh kompetitor secara agresif. 

b. Membuat harga yang lebih rendah dari kompetitor. 

c. Belajar dari kompetitor lain yang lebih sukses. 

d. Memasarkan produk dengan teknologi baru. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik dan karyawan 

Soto Ayam Pak Moel diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 hasil Rekapitulasi Jawaban Agresivitas Kompetitif 

Indikator Tanggapan Pak Dwi Tanggapan Ibu Novi Hasil Analisis  

Menanggapi 

aksi yang 

dilakukan 

oleh 

kompetitor 

secara agresif 

Tidak ada reaksi Pak Dwi dalam 

menanggapi kompetitor Soto Ayam Pak 

Moel. Evaluasi selalu dilakukan Pak Dwi 

setiap saat, setiap ada yang perlu di 

evaluasi. 

Pak Dwi tidak pernah 

rutin melakukan evaluasi. 

Evaluasi dilakukan setiap 

ada yang perlu dibenahi. 

Pak Dwi tidak menanggapi 

persaingan usaha soto ayam. 

Memberi 

harga yang 

lebih rendah 

dari 

kompetitor 

Pak Dwi memberi harga yang lebih 

rendah, karena merupakan salah satu 

strategi. Dengan memberikan harga yang 

murah, banyak orang kembali membeli 

Soto Ayam Pak Moel. 

Harga lebih rendah, 

sampai banyak yang 

berkomentar Soto Ayam 

Pak Moel itu murah 

meriah. 

Menetapkan harga yang 

lebih rendah dari kompetitor 

merupakan salah satu 

strategi. 

Belajar dari 

kompetitor 

lain yang 

lebih sukses 

Pak Dwi belajar dari Ibunya yang sudah 

terlebih dahulu mengelola usaha Soto 

Ayam Pak Moel. Pak Dwi juga belajar 

manajemen dari tempatnya bekerja dulu. 

Pemasaran soto dilakukan 

Pak Dwi seperti biasa. Pak 

Dwi hanya belajar dari 

Ibunya yang lebih dulu 

berjualan soto. 

Pak Dwi belajar dari Ibunya 

yang yang mungkin bisa 

disebut kompetitor karena 

berbeda tempat usaha 

dengan soto ayam yang 

dikelola Pak Dwi. 

Memasarkan 

produk 

dengan 

teknologi 

baru 

Pak Dwi tidak pernah memasarkan 

produk dengan teknologi baru. 

Pak Dwi tidak melakukan 

pemasaran melalui 

teknologi baru, tetapi ada 

pelanggan yang pesan 

dengan go food. 

Pak Dwi tidak memasarkan 

produk lewat teknologi 

baru. 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016)
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Dilihat dari tabel tersebut Pak Dwi melakukan beberapa sikap agresivitas 

kompetitif. Sikap agresivitas kompetitif dilakukan dengan belajar dari kompetitor 

dan memberikan harga yang lebih rendah. Sikap agresivitas kompetitif yang 

dilakukan Pak Dwi dapat disimpulkan sama dengan orientasi kewirausahaan 

Lumpkin & Dess. 
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4.4.4. Otonomi 

 Sikap pendukung dalam memiliki orientasi kewirausahaan adalah otonomi. 

Berikut indikatornya: 

a. Melakukan kerja tim yang otonom. 

b. Melakukan kepemimpinan secara sentralisasi. 

c. Meningkatkan jiwa kewirausahaan. 

d. Melakukan pemikiran kreatif dan merangsang ide baru. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik dan karyawan 

Soto Ayam Pak Moel diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 Hasil Rekapitulasi Jawaban Otonomi 

Indikator Tanggapan Pak Dwi Tanggapan Ibu Novi Hasil Analisis  

Melakukan 

kerja tim 

yang otonom 

Kerja tim dilakukan . Pak Dwi secara 

bersama-sama, tidak ada bos dan karyawan. 

Ibu Novi dan Pak Dwi 

bekerja bersama. 

Pak Dwi tidak melakukan 

otonomi, mereka melakukan 

kerja tim secara bersama-sama. 

Melakukan 

kepemimpina

n secara 

sentralisasi 

Kepemimpinan tetap pada Pak Dwi. Pak 

Dwi yang mengambil semua keputusan tapi 

tetap menerima masukan dari Ibu Novi. 

Kepemimpinan 

terpusat dilakukan oleh 

Pak Dwi supaya usaha 

terfokus pada satu 

tujuan. 

Soto Ayam Pak Moel yang 

dikelola Pak Dwi melakukan 

kepemimpinan secara terpusat 

pada Pak Dwi, segala keputusan 

diambil oleh Pak Dwi. 

Meningkatka

n jiwa 

kewirausahaa

n 

Pak Dwi tidak melakukan usaha khusus 

untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan. 

Ibu Novi tidak pernah 

melihat Pak Dwi 

meningkatkan jiwa 

kewirausahaan.. 

Pak Dwi tidak pernah 

melakukan usaha untuk 

meningkatkan jiwa 

kewirausahaan. 

Melakukan 

pemikiran 

kreatif dan 

merangsang 

ide baru 

Tidak ada pemikiran kreatif produk utama. Tidak ada ide baru. Pak Dwi tidak melakukan 

pemikiran kreatif pada Soto 

Ayam Pak Moel yang 

dikelolanya. 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016)
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Dilihat dari tabel tersebut Pak Dwi melakukan satu sikap otonomi. 

Sikap otonomi dilakukan Pak Dwi dengan melakukan kepemimpinan secara 

terpusat. Sikap otonomi yang dilakukan Pak Dwi dapat disimpulkan sama 

dengan orientasi kewirausahaan Lumpkin & Dess. 
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4.5. Analisis Keseluruhan 5 Dimensi Orientasi Kewirausahaan 

Berdasarkan pada analisis yang ditulis pada bagian sebelumnya, maka 

berikut merupakan hasil rekapitulasinya: 

Tabel 4.11 Hasil Rekapitulasi Tanggapan Responden 

No Uraian Hasil / Keterangan 

1  Inovasi Pak Dwi tidak melakukan inovasi produk Soto 

Ayam Pak Moel. 

2 Pengambilan 

Risiko 

Pemilik mengambil risiko dalam usahanya 

seperti mengambil risiko dalam bisnis. 

3 Proaktif Pak Dwi tidak melakukan tindakan proaktif 

pada kompetitor lain. 

4 Agresivitas 

Kompetitif 

Pak Dwi melakukan tindakan agresivitas 

kompetitif dengan memberikan harga yang lebih 

rendah dan belajar dari kompetitornya dalam 

bisnis Soto Ayam Semarang. 

5 Otonomi Pak Dwi melakukan kepemimpinan secara 

terpusat. 


