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Lampiran 

Dimensi Inovasi 

No Pertanyaan 

Pak Dwi 

Jawaban Pak Dwi Pertanyaan 

Ibu Novi 

Jawaban Ibu 

Novi 

Hasil Analisis  

  1 Apakah 

Anda 

melakukan 

pembaruan 

produk 

dalam Soto 

Ayam Pak 

Moel? Apa 

saja? 

Tidak, karena soto ayam 

hanya begitu saja. Malah 

soto yang saya kelola 

mengalami penyusutan 

bumbu dapur, karena 

memang dirasa rasa soto 

dengan kaldu ayam saja 

sudah enak, tidak perlu 

bumbu-bumbu sebanyak 

dulu. Dulu Pak Moel 

menggunakan pala dan 

berbagai bumbu-bumbu 

lain. Inovasi hanya saya 

lakukan di lauk soto. 

Lauk soto ada tambahan 

seperti pia-pia, tempe 

mend oan, bakwan, telur 

dan lain-lain. 

Apa saja 

lauk baru 

dalam Soto 

Ayam Pak 

Moel yang 

dikelola 

Pak Dwi? 

Lauk yang 

berbeda 

dibanding soto 

ayam pada 

umumnya 

hanya pia-pia, 

tempe 

mendoan, 

bakwan, telur 

dan lain-lain. 

Inovasi yang 

dilakukan Pak 

Dwi dalam Soto 

Ayam Pak Moel 

dengan 

memberikan lauk-

lauk yang berbeda 

dengan soto ayam 

yang lain yaitu 

pia-pia, tempe 

mendoan, 

bakwan, telur 

ungkep, dan lain-

lain.  

2 Bagaimana 

Anda 

melakukan 

pencatatan 

omset dan 

persediaan 

dalam usaha 

yang Anda 

kelola? 

Tidak ada pencatatan 

omset harian atau 

bulanan. Saya hanya 

mencatat keperluan 

harian lalu 

membelanjakannya di 

pasar. Apabila persediaan 

menipis atau habis, Ibu 

Novi langsung ke pasar 

di samping rumah susun. 

Apakah 

anda ikut 

membantu 

mencatat 

omset dan 

persediaan 

Soto Ayam 

Pak Moel? 

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. 

3 Bagaimana 

cara Anda 

menginvestas

i kekayaan 

hasil usaha 

Anda? 

Apakah 

Investasi saya lakukan 

dengan membeli tanah di 

Gunung Pati. Investasi 

dalam bentuk aset berupa 

tanah dipilih karena 

harga tanah yang terus 

naik sehingga 

Apakah 

anda 

mengetahui 

Pak Dwi 

menginvest

asikan hasil 

usahanya? 

Tahu, Pak Dwi 

menginvestasik

annya dalam 

bentuk tanah di 

Gunung Pati. 

Pak Dwi 

menginvestasi 

kekayaan dengan 

membeli tanah 

yang ada di 

Gunung Pati. 
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ditabung dan 

menambah 

modal usaha? 

memberikan keuntungan 

yang lebih. Pak Dwi 

belum memiliki 

pandangan untuk 

memperluas usaha. 

Bagaimana 

caranya? 

4 Apakah anda 

berkomitmen 

melakukan 

inovasi 

produk soto 

ayam yang 

anda kelola? 

 

Tidak, karena soto hanya 

begitu saja. Inovasi 

hanya dilakukan dalam 

produk lauk. Saya 

melakukan berdasar 

permintaan konsumen 

mengenai lauk. 

Masukan 

apa saja 

yang telah 

anda 

berikan 

pada Pak 

Dwi untuk 

inovasi 

produk 

lauk? 

Saya belum 

pernah 

memberi 

masukan. 

Masukan 

diberikan oleh 

konsumen dan 

kami hanya 

mencobanya. 

Tidak ada 

komitmen inovasi 

produk Soto 

Ayam Pak Moel 

yang dikelola Pak 

Dwi. 

5 Apakah Pak 

Dwi 

bereksperime

n dahulu 

untuk inovasi 

produk lauk? 

Bagaimana 

biasanya 

anda 

melakukanny

a? 

Masukan untuk 

menambah varian lauk 

dengan inovasi biasanya 

di dapat dari konsumen. 

Kemudian kami 

bereksperimen dan 

ternyata enak, maka kami 

produksi lauk tersebut. 

Ketika Pak 

Dwi akan 

melakukan 

eksperimen

, apakah 

anda juga 

diajak 

dalam 

proses 

tersebut? 

Ya, Ibu Novi 

biasanya 

membantu 

dalam 

memasak lauk 

dari Soto 

Ayam Pak 

Moel. 

Pak Dwi 

menginovasi 

varian lauk 

dengan 

mendengar 

masukan dari 

konsumen dan 

melakukan saran 

tersebut. 

6 Sejak 

membuka 

usaha  Soto 

Ayam Pak 

Moel, apa 

saja inovasi 

yang sudah 

anda lakukan 

agar sulit 

ditiru 

pesaing? 

Sebutkan! 

Inovasi lauk ada banyak 

tetapi sebenarnya mudah 

untuk ditiru, karena lauk-

lauk tambahannya mudah 

dibuatnya. 

Sebutkan 

inovasi apa 

saja yang 

dilakukan 

Pak Dwi! 

Telur ungkep, 

pia-pia, tempe 

mendoan, 

bakwan dan 

lain-lain. 

Tidak ada inovasi 

yang sulit ditiru 

pesaing, hanya 

tidak banyak yang 

mau 

melakukannya. 
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Dimensi Pengambilan Risiko 

No Pertanyaan 

Pak Dwi 

Jawaban Pak Dwi Pertanyaan 

Ibu Novi 

Jawaban Ibu 

Novi 

Hasil Analisis  

1 Apakah 

anda 

melakukan 

proyek-

proyek 

berisiko? 

Sebutkan! 

Saya tidak melakukan 

proyek berisiko. Saya 

hanya menerima pesanan, 

ketika ada pesanan saya 

dan ibu tetap berjualan. 

Apakah 

anda 

mengetahui 

proyek apa 

saja yang 

dijalankan 

Pak Dwi? 

Sebutkan! 

Biasanya 

menerima 

pesanan di 

kantor-kantor 

serta di 

beberapa 

resepsi 

pernikahan. 

Pak Dwi tidak 

melakukan 

proyek berisiko, 

beliau hanya 

menerima 

pesanan dari 

kantor dan resepsi 

pernikahan. 

2 Bagaimana 

cara anda 

melihat 

peluang 

yang ada? 

Apakah 

anda 

mengambil 

peluang itu? 

Saya belum menemukan 

peluang baru, karena saya 

rasa banyak pesaing di 

sini sehingga peluang 

baru sangat kecil. 

Menurut 

anda 

apakah Pak 

Dwi 

menemuka

n peluang 

baru dalam 

usaha di 

lokasi ini? 

Tidak ada 

peluang karena 

sudah banyak 

saingan 

dagangan lain. 

Pak Dwi tidak 

menemukan 

peluang potensial 

di area pekunden 

tengah. 

3 Apa saja 

risiko 

keuangan 

yang 

diambil 

membuka 

usaha Soto 

Ayam Pak 

Moel? 

Belum ada risiko 

keuangan yang diambil. 

Untuk mengembangkan 

usaha juga dilakukan 

sedikit demi sedikit dan 

tidak meminjam uang 

pada bank. 

Apakah 

anda tahu 

risiko 

keuangan 

yang 

pernah 

diambil 

Pak Dwi? 

Tidak ada 

risiko 

keuangan yang 

diambil. 

Tidak ada risiko 

keuangan yang 

diambil. 

4 Apakah 

anda 

mengambil 

risiko dalam 

bisnis soto? 

Sebutkan 

risiko yang 

anda ambil! 

Berjualan di lokasi baru 

saya rasa dapat 

dikategorikan dalam 

mengambil risiko. Karena 

pada awalnya saya belum 

tahu bagaimana usaha ini 

akan berjalan.  

Apa anda 

memberi 

masukan 

saat Pak 

Dwi 

mengambil 

risiko 

berjualan 

sendiri? 

Saya memberi 

dorongan pada 

Mas Dwi serta 

membantunya 

untuk 

membuka Soto 

Ayam Pak 

Moel. 

Pak Dwi 

mengambil risiko 

bisnis dengan 

berjualan pada 

lokasi dan waktu 

yang berbeda 

dengan Soto 

Ayam yang 

dikelola ibunya. 
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Dimensi Proaktif 

No Pertanyaan 

Pak Dwi 

Jawaban Pak Dwi Pertanyaan 

Ibu Novi 

Jawaban Ibu 

Novi 

Hasil Analisis  

 1 Melihat 

perkembang

an 

pengusaha 

soto ayam 

yang ada di 

kota 

Semarang, 

bagaimana 

cara anda 

mencari 

peluang baru 

yang ada? 

Saya hanya fokus pada 

usaha Soto Ayam Pak 

Moel. Dengan 

membuka usaha soto 

saja sudah cukup 

kerepotan karena 

cukup ramai dan 

masih membantu 

usaha Soto Ayam Pak 

Moel yang dikelola 

ibu di sore hari, 

apalagi bila mencari 

peluang baru. 

Menurut 

anda, 

apakah 

anda dapat 

melihat 

peluang 

baru yang 

dapat 

mendukung 

perkemban

gan Soto 

Ayam Pak 

Moel yang 

dikelola 

Pak Dwi? 

Peluang 

usaha dalam 

bidang 

makanan 

disini sudah 

terbatas, 

karena sudah 

banyak 

pengusaha 

makanan di 

sepanjang 

jalan 

Pekunden 

sampai 

Thamrin. 

Pak Dwi tidak 

melakukan 

pengembangan Soto 

Ayam Pak Moel 

karena dirasa sudah 

kerepotan dengan 

usahanya saat ini. 

2 Bagaimana 

anda melihat 

persaingan 

usaha soto 

yang ada di 

pasar? 

Apakah 

anda 

tertantang 

meningkatka

n usaha? 

Dalam setiap usaha 

pasti ada persaingan, 

tetapi Pak Dwi  

Apakah 

anda 

mengetahui 

reaksi Pak 

Dwi dalam 

mengantisi

pasi 

perkemban

gan 

pesaing? 

Pak Dwi 

tidak 

mengantisipa

si 

persaingan. 

Pak Dwi 

hanya fokus 

pada usaha 

Soto Ayam 

Pak Moel. 

Tidak ada reaksi 

dalam persaingan 

usaha. 

3 Apa saja 

antisipasi 

yang sudah 

anda 

lakukan 

terhadap 

perkembang

an pesaing?  

Persaingan dalam 

usaha pasti ada, 

apalagi pembuatan 

soto terbilang sangat 

mudah. Pak Dwi tidak 

berusaha 

mengantisipasi karena 

beliau berkeyakinan 

bahwa rejeki sudah 

ada yang mengatur. 

Bagaimana 

anda diajak 

mengantisi

pasi 

perkemban

gan 

pesaing? 

Ibu Novi 

tidak diajak 

mengantisipa

si 

persaingan, 

karena Pak 

Dwi tidak 

menganggap 

orang lain 

pesaing. 

Pak Dwi tidak 

mengantisipasi 

perkembangan 

pesaing yang ada. 
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4 Bagaimana 

anda 

mengemban

gkan usaha 

Soto Ayam 

Pak Moel 

yang sudah 

menjadi 

usaha turun 

temurun dari 

Pak Moel? 

Apakah 

anda / Ibu 

Novi 

mengikuti 

kursus untuk 

mengemban

gkan produk 

soto anda? 

Saya tidak 

mengembangkan 

produk soto ayam 

yang saya kelola. Soto 

ayam hanya begitu 

saja mas. 

Apakah 

anda / Pak 

Dwi 

mengikuti 

kursus 

untuk 

mengemba

ngkan 

produk 

Soto Ayam 

Pak Moel 

yang 

dikelola 

suami 

anda? 

Saya dan 

suami tidak 

mengikuti 

kursus untuk 

mengembang

kan produk, 

karena soto 

ayam hanya 

seperti itu. 

Pak Dwi tidak 

mengikuti kursus 

atau sebagainya 

untuk 

mengembangkan 

Soto Ayam Pak 

Moel yang 

dikelolanya. 
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Dimensi Agresivitas Kompetitif 

No Pertanyaan 

Pak Dwi 

Jawaban Pak Dwi Pertanyaan 

Ibu Novi 

Jawaban Ibu 

Novi 

Hasil Analisis  

 1 Selama 

berjualan 

bagaimana 

cara Anda 

menanggapi 

kompetitor? 

Apakah ada 

evaluasi 

pada 

kegiatan 

usaha yang 

anda kelola? 

Kapan saja? 

Tidak ada reaksi 

dalam menanggapi 

kompetitor Soto Ayam 

Pak Moel. Evaluasi 

selalu dilakukan Pak 

Dwi setiap saat, setiap 

ada yang perlu di 

evaluasi. 

Apakah 

Pak Dwi  

rutin 

melakukan 

evaluasi? 

Kapan? 

Pak Dwi 

tidak pernah 

rutin 

melakukan 

evaluasi. Pak 

Dwi 

melakukan 

evaluasi 

setiap ada 

yang perlu 

dibenahi. 

Pak Dwi tidak 

menanggapi 

persaingan usaha 

soto ayam. 

2 Menurut 

anda, apakah 

harga Soto 

Ayam Pak 

Moel yang 

terbilang 

murah 

merupakan 

salah satu 

strategi? 

Ya, itu merupakan 

salah satu strategi. 

Dengan memberikan 

harga yang murah, 

banyak orang kembali 

membeli Soto Ayam 

Pak Moel. Untung 

sedikit-sedikit tetapi 

laku banyak. 

Harga Soto 

Ayam Pak 

Moel Rp 

4000 per 

mangkok, 

apakah ini 

merupakan 

salah satu 

strategi 

anda? 

Mengapa? 

Ya, banyak 

yang 

berkomentar 

Soto Ayam 

Pak Moel itu 

murah 

meriah. Hal 

itu dilakukan 

agar 

pelanggan 

selalu datang 

kembali 

membeli 

Soto Ayam 

Pak Moel. 

Menetapkan harga 

yang lebih rendah 

dari kompetitor 

merupakan salah sati 

strategi. 

3 Apakah Pak 

Dwi juga 

belajar dari 

kompetitor 

lain? 

Kepada 

siapa? 

Saya belajar dari Ibu 

yang sudah terlebih 

dahulu mengelola 

usaha Soto Ayam Pak 

Moel. Pak Dwi juga 

belajar manajemen 

dari tempatnya bekerja 

Apakah 

anda 

belajar dari 

competitor 

lain yang 

lebih 

sukses di 

Pemasaran 

soto 

dilakukan 

Pak Dwi 

seperti biasa. 

Pak Dwi 

hanya belajar 

Pak Dwi belajar dari 

Ibunya yang yang 

mungkin bisa 

disebut kompetitor 

karena berbeda 

tempat usaha dengan 

soto ayam yang 
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dulu. bidang 

pemasaran 

soto? 

Bagaimana 

anda 

belajarnya? 

dari Ibunya 

yang lebih 

dulu 

berjualan 

soto. 

dikelola Pak Dwi. 

4 Pernahkah 

anda 

memasarkan 

produk 

lewat 

teknologi 

baru seperti 

internet? 

Apa saja? 

Tidak pernah. Apakah 

Pak Dwi 

pernah 

memasarka

n produk 

melalui 

teknologi 

baru seperti 

internet, go 

send, atau 

yang lain? 

Mengapa? 

Tidak, tapi 

beberapa kali 

Go-Jek 

datang untuk 

membeli 

pesanan 

pelanggan 

lewat Go-

Food. 

Pak Dwi tidak 

memasarkan produk 

lewat teknologi baru. 
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Dimensi Otonomi 

No Pertanyaan 

Pak Dwi 

Jawaban Pak Dwi Pertanyaan 

Ibu Novi 

Jawaban Ibu 

Novi 

Hasil Analisis  

1 Bagaimana 

cara anda 

melakukan 

kerja tim? 

Kerja tim dilakukan 

secara bersama-sama, 

tidak ada bos dan 

karyawan. Pak Dwi 

bekerja bersama . 

Bagaimana 

cara Pak 

Dwi 

memberlak

ukan kerja 

tim? 

Ibu Novi dan 

Pak Dwi 

bekerja 

bersama. 

Pak Dwi dan Ibu 

Novi melakukan 

kerja tim secara 

bersama-sama. 

2 Bagaimana 

anda 

melakukan 

kepemimpin

an? Apakah 

kepemimpin

an dilakukan 

secara 

terpusat? 

Ya, kepemimpinan 

tetap pada Pak Dwi. 

Pak Dwi yang 

mengambil semua 

keputusan tapi tetap 

menerima masukan 

dari Ibu Novi. 

Apakah 

Soto Ayam 

Pak Moel 

yang anda 

kelola 

melakukan 

kepemimpi

nan secara 

terpusat 

pada Pak 

Dwi saja? 

Mengapa? 

Ya, dalam 

usaha perlu 

adanya salah 

seorang 

menjadi 

leader dan 

tidak 

semuanya 

menjadi 

leader supaya 

usaha 

terfokus pada 

satu tujuan. 

Soto Ayam Pak 

Moel yang dikelola 

Pak Dwi melakukan 

kepemimpinan 

secara terpusat pada 

Pak Dwi, jadi segala 

keputusan diambil 

oleh Pak Dwi. 

3 Bagaimana 

cara anda 

meningkatka

n jiwa 

kewirausaha

an? 

 

Saya tidak melakukan 

usaha khusus untuk 

meningkatkan jiwa 

kewirausahaan. 

Yang anda 

lihat 

apakah Pak 

Dwi 

berusaha 

meningkatk

an jiwa 

kewirausah

aannya? 

Saya tidak 

melihat Pak 

Dwi 

meningkatka

n jiwa 

kewirausahaa

annya. 

Pak Dwi tidak 

melakukan usaha 

untuk meningkatkan 

jiwa 

kewirausahaannya. 

4 Apakah 

anda 

melakukan 

pemikiran 

kreatif dan 

melakukan 

nya? 

Tidak ada pemikiran 

kreatif dalam produk 

utama. 

Apakah 

anda juga 

diajak 

memikirka

n ide baru? 

Sebutkan 

ide itu! 

Tidak ada ide 

baru. 

Pak Dwi tidak 

melakukan 

pemikiran kreatif 

pada Soto AYam 

Pak Moel yang 

dikelolanya. 
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LAMPIRAN GAMBAR SOTO AYAM PAK MOEL 

 

 Gambar 2: Papan Nama Soto Ayam Pak Moel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Lokasi Usaha Soto Ayam Pak Moel 
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Gambar 4: Pak Dwi sedang meracik soto ayamnya 

 

 

 Gambar 5: Soto Ayam Pak Moel dengan lauk-lauk pelengkap 


