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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ekonomi di beberapa negara mengalami keterpurukan. 

Keterpurukan menyebabkan tingkat kemiskinan semakin meningkat, 

termasuk Indonesia. Sehingga kita dituntut untuk lebih maju dalam 

mengikuti era globalisasi saat ini. Salah satu alasan jumlah pengangguran 

dan kemiskinan semakin bertambah diakibatkan perbandingan antara 

jumlah permintaan kesempatan kerja yang tidak sebanding dengan 

lapangan pekerjaan yang tersedia. Orang cenderung mencari pekerjaan 

dibanding membuka lapangan pekerjaan. 

Upaya dalam mengatasi pengangguran adalah dengan mendorong 

menciptakan pekerjaan sendiri dengan berwirausaha. Selain itu, 

berwirausaha memberikan kehidupan tanpa pensiun. Berwirausaha adalah 

pekerjaan yang akan terus terwarisi sampai ke anak hingga cucu. 

Berwirausaha menjadi pangkal yang mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Para pengusaha diklaim efektif menyerap lonjakan jumlah penganggur 

yang menggelisahkan bangsa. (Widyaningrum, 2003; 1). 

Caarson and Cromie (2008) menyatakan kewirausahaan 

merupakan gabungan dari kreatifitas, inovasi, dan kebenaran menghadapi 

risiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk dan 

memelihara usaha baru. Kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru, 
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sedangkan inovasi adalah bertindak melakukan sesuatu yang baru. Secara 

etimologis, kewirausahaan hakikatnya adalah suatu kemampuan dalam 

berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber 

daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, dan kiat dalam menghadapi 

tantangan hidup yang dikutip oleh Echdar (2013). 

Makanan adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Makanan dapat 

menunjukkan ciri khas dalam daerah tersebut. Indonesia memiliki banyak 

jenis makanan. Hal ini karena setiap daerah memiliki budaya tersendiri. 

Bermacam – macam menu makanan mulai berkembang untuk mendukung 

wisata kuliner di Indonesia. Pengusaha makanan sangat berperan dalam 

berkembangnya wisata kuliner saat ini.Tidak sedikit usaha makanan yang 

dijalankan adalah bisnis keluarga. Bisnis keluarga dianggap 

menguntungkan karena memiliki orientasi jangka panjang. Bisnis keluarga 

juga memberikan pekerjaan tanpa pensiun. 

Bisnis keluarga menurut Donnelley (2002) yaitu apabila paling 

sedikit terdapat keterlibatan dua generasi dalam keluarga tersebut dan 

mereka mempengaruhi kebijakan perusahaan. Keberhasilan banyak 

perusahaan bisa didasarkan pada kemampuan mereka untuk mentransfer 

pengetahuan dalam organisasi dan orang yang akan memberikan 

keuntungan bagi keunggulan organisasi (Kumar; Ganesh, 2009; Wong; 

Aspinwall, 2004). Dalam organisasi anggota dapat belajar satu sama lain 

dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan baru yang dikembangkan 

oleh orang lain. Perusahaan keluarga dalam mengirimkan pengetahuan 
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dari generasi yang satu ke yang lain sangat penting untuk mengelola bisnis 

secara efisien, generasi baru harus menambah pengetahuan baru dan 

memberikan cara pandang baru dalam bisnis keluarga yang dikutip 

Barroso-Martínez, Sanguino-Galván, Bañegil-Palacios (2016). 

Namun menciptakan usaha saja tidak cukup, melainkan 

kemampuan mempertahankan usaha tersebut. Apakah seseorang 

berwirausaha karena kemampuannya sendiri. Apakah berwirausaha karena 

adanya kesempatan dan peluang yang membentang dihadapan. 

Kemampuan pengusaha untuk dapat bertahan diperubahan lingkungan 

ekonomi karena mereka sangat dinamis, inovatif, efisien, fleksibel dan 

berani dalam mengambil risiko bisnis (Okpara,2009) yang dikutip oleh 

oleh Arief, Mohammad; Thoyib, Armanu; Sudiro, Achmad; dan Rohman, 

Fatchur (2013). 

Lumpkin dan Dess (2001) mencatat bahwa kewirausahaan 

dianggap sebagai inti dari proses kewirausahaan yang dapat menjawab 

pertanyaan tentang proses, dan kemampuan aktivitas kewirausahaan yang 

akan menentukan perkembangan bisnis. Konsep ini disebut orientasi 

kewirausahaan yang dikutip oleh Arief, Mohammad; Thoyib, Armanu; 

Sudiro, Achmad; dan Rohman, Fatchur (2013). Dimensi utama yang 

mencirikan sebuah orientasi kewirausahaan meliputi kecenderungan untuk 

bertindak secara otonom, kemauan untuk berinovasi, berani mengambil 

risiko, kecenderungan untuk menjadi agresif terhadap pesaing dan relatif 

proaktif untuk peluang pasar.  
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Semua wirausaha seharusnya memiliki orientasi kewirausahaan 

yang meliputi 5 dimensi yaitu, inovasi, berani mengambil resiko, proaktif,  

agresivitas kompetitif dan otonomi Namun berbeda apabila menjadi 

wirausaha karena melanjutkan usaha yang sudah ada. Apakah setiap 

dimensi tersebut dilakukan oleh wirausaha yang mendapat warisan. 

Apakah wirausaha tersebut menerapkan orientasi kewirausahaan atau 

hanya asal menjalankan usaha tanpa adanya penerapan orientasi 

kewirausahaan. Kemampuan aktivitas wirausaha dalam perkembangan 

bisnis ditentukan karena menerapkan orientasi wirausaha atau tidak. 

Menjalankan usaha yang telah dijalankan sebelumnya oleh orang tua 

menjadi hal penting yang perlu diteliti. Menurut Chirico (2008) salah satu 

alasan kegagalan usaha keluarga dari generasi kedua itu karena kurangnya 

kemampuan atau keinginan dari keluarga terlibat dalam menciptakan 

proses suksesi, berbagi dan penyaluran pengetahuan dari satu generasi ke 

generasi lainnya yang dikutip Barroso-Martínez, Sanguino-Galván, 

Bañegil-Palacios (2016). 

Meneruskan usaha yang telah dijalankan oleh orang tua bukan hal 

yang mudah. Banyak orang  beranggapan bahwa bisnis keluarga di tangan 

generasi kedua tidak akan bertahan lama, karena adanya prinsip yang 

berbeda antara orang tua dan anak. Namun hal yang berbeda terjadi pada 

Hendry Tan. Hendry Tan adalah generasi kedua yang mampu menjalankan 

bisnis keluarga dan berkembang pesat.   
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Dalam mengatasi lingkungan yang berubah sebuah bisnis dalam 

mengatasi pesaingnya diperlukan orientasi kewirausahaan. Orientasi 

kewirausahaan bertujuan dalam peningkatan kinerja perusahaan.Orientasi 

kewirausahaan sangat berguna dalam menentukan keputusan terbaik yang 

harus diambil. Orientasi kewirausahaan merupakan salah satu strategi 

yang dapat menyebabkan keunggulan yang berkelanjutan dan peningkatan 

kinerja pada sebuah perusahaan. Orientasi kewirausahaan berguna untuk  

perkembangan usaha dan bertahan dalam pasar. Sehingga kita perlu 

mengetahui apakah setiap pengusaha yang mendapat warisan atau sebagai 

generasi kedua melakukan orientasi kewirausahaan dalam bertahan di 

pasar. 

Salah satu bisnis keluarga yang menjual makanan soto khas 

Semarang adalah bapak Syamsuri Surya yang berdiri pada tahun 2006. 

Kemudian dilanjutkan oleh anaknya Habib Ibnu Alwan pada tahun 2010. 

Pengusaha Habib Alwan adalah generasi kedua yang telah 

menjalankan bisnis Soto Sedeep. Soto khas Semarang adalah bisnis yang 

cukup menjamur di daerah Semarang. Menurut Dennys Lombard asal 

mula soto adalah makanan Cina bernama caudo, pertama kali populer di 

wilayah Semarang. Dari caudo lambat laun menjadi soto. Makanan yang 

asalnya juga khas Cina ini telah menjadi bagian dari makanan masyarakat 

Indonesia. Ciri – ciri soto Semarang biasanya disajikan di mangkuk kecil 

dan nasinya dicampurkan ke dalam soto.  Perkedel, tahu dan tempe 

goreng, atau aneka sate seperti sate ati ampela, usus, kerang, dan telur 
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puyuh menjadi pelengkapnya. Soto semarang berciri khas kuah bening 

kecoklatan dan sate pelengkap soto semarang juga selalu direndam di kuah 

kecap sehingga tetap basah dan memperkaya citarasa soto yang diakses 

pada http://www.sotomattjangkir.com/artikel/sejarah-soto-semarang/ 

Pada hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengetahui 

bagaimana penerapan orientasi kewirausahaan pengusaha soto sedeep khas 

Semarang sebagai generasi kedua yang mengacu pada lima komponen 

orientasi kewirausahaan teori Lumpkin dan Dess (1996). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana penerapan orientasi kewirausahaan pada pengusaha 

Soto Sedeep Habib Ibnu Alwan di Semarang? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penerapan 

orientasi kewirausahaan pada pengusaha Soto Sedeep Habib Ibnu Alwan 

di jalan Karangrejo Raya No. 60, Semarang. 

1.4.Manfaat Penelitian 

a. Bagi peneliti 

Pada penelitian ini diharapkan peneliti mampu mendapatkan pengetahuan 

mengenai penerapan orientasi kewirausahaan pada pengusaha soto sedeep 

http://www.sotomattjangkir.com/artikel/sejarah-soto-semarang/
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dan peneliti mampu membagikan informasi kepada pengusaha lainnya 

dalam mengembangkan usahanya. 

b. Bagi wirausaha 

Pada penelitian ini diharapkan wirausaha mengetahui pengambilan 

keputusan yang tepat dan terbaik untuk perkembangan usaha dan bertahan 

dalam pasar. 

 

c. Bagi peneliti berikutnya 

Pada penelitian ini diharapkan peneliti dapatmemberikan referensi pada 

peneliti berikutnya dalam melanjutkan penelitian terkait.Dan mampu 

memberikan informasi tambahan. 


