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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Gambaran Umum Usaha 

 

Soto Sedeep telah berdiri pada tahun 2006, berawal dari perjuangan Bapak 

Syamsuri Surya dan istrinya Ibu Muhibbah Zaenal yang menjual sotonya di 

warung yang seadanya. Kemudian  Soto Sedeep mengalami kemajuan dan  

membuka kedai di Jalan Raya Garung KM 1 – Ambarawa.  

Soto Sedeep membuka cabang untuk pertama kali pada tahun 2010 di 

Jalan Karangrejo Raya No. 60 yang dipegang oleh anaknya yaitu Habib Ibnu 

Alwan. Soto sedeep  menyediakan 2 macam soto yaitu soto khas Semarang yang 

menggunakan ayam dan soto daging. Sebagai pendamping makan soto, 

disediakan sate ayam, sate kerang, sate telor, tempe, perkedel, lidah, berbagai 

macam kerupuk, lidah, gorengan, dan berbagai minuman lengkap seperti jus buah 

dan lain – lain. Walaupun awalnya belum terlalu ramai dan hanya memiliki 2 

karyawan saja. Karena usaha Alwan yang gigih dalam mengembangkan usahanya 

kini soto sedeep telah dibanjiri pelanggan, bahkan pegawainya kini mencapai 24 

orang yang sebagian tinggal di belakang warung Soto Sedeep. Karena jumlah 
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pegawai yang terhitung tidak sedikit dan warung buka hingga malam sehingga 

Alwan memutuskan membuka mes / tempat tinggal untuk para karyawan yang 

bekerja di Soto Sedeep karena rata – rata yang bekerja disitu bukan asli Semarang. 

Pada hari biasa di pagi hari 230 mangkuk terjual dan malam hari terjual 120 

mangkuk karena pada malam hari menjual menu selain soto. Sedangkan pada hari 

libur dalam sehari menjual 625 mangkuk. Harga semangkuk Soto Sedeep untuk 

soto ayam kampung Rp.8500 dan untuk soto daging Rp.9000 yang menariknya 

lagi Soto Sedeep tidak hanya menjual soto saja melainkan makanan lainnya 

seperti nasi goreng dan bakmi goreng walaupun pelanggan yang mengunjungi 

sangat jarang memesan menu tersebut dan lebih menyukai soto nya yang enak. 

Beraneka macam menu lainnya muncul akibat proses inovasi yang diciptakan 

Alwan. 

4.2. Sejarah Penerus Usaha 

Semenjak lulus SMA Habib Ibnu Alwan memilih untuk tinggal sendiri di 

Semarang sedangkan orang tua Habib Ibnu Alwan tinggal di Ambarawa. Awalnya 

Alwan merasa kesepian karena tinggal sendirian kemudian Alwan memutuskan 

untuk membuka usaha yaitu usaha laundry pada awal tahun 2010, sudah 

melakukan survey namun dianggap untungnya hanya sedikit akhirnya Alwan 

mengurungkan niatnya. Dan mengganti ide nya untuk membuka usaha jual beli 

pakaian atau semacam butik, karena dirasa usaha butik merepotkan akhirnya 

Alwan memutuskan untuk membuka usaha kuliner. Alwan memilih kuliner 

karena merasa mampu menjalankan usaha yang telah dijalankan oleh ayahnya. 
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Alwan dapat belajar dari orang tua yang telah menjalankan usaha kuliner selama 

bertahun – tahun.  

Pada awalnya Soto Sedeep yang di Ambarawa yang dikelola oleh Bapak 

Syamsuri tidak selalu ramai lalu Alwan berfikiran untuk membuka Soto Sedeep di 

Semarang di tahun 2010. Walaupun awalnya belum terlalu ramai dan hanya 

memiliki 2 karyawan saja. Karena usaha Alwan yang gigih dalam 

mengembangkan usahanya kini Soto Sedeep telah dibanjiri pelanggan, bahkan 

pegawainya kini mencapai 24 orang yang sebagian tinggal di belakang warung 

Soto Sedeep. Dahulu yang buka hanya sampai sore, kini buka dari jam 06.30 

sampai dengan 10.00 WIB. 

 4.3. Gambaran Umum Responden 

Tabel 4.1 Gambaran umum responden Soto Sedeep di Semarang 

Komponen Responden 1 

( Habib Ibnu Alwan ) 

Responden 2 

( Rizky Adha ) 

Usia 26 Tahun 24 Tahun 

Jenis Kelamin Laki – Laki  Laki – laki  

Pendidikan Sarjana Ekonomi dan Bisnis SMK 

Status / Jabatan Penerus dan pemilik usaha Soto 

Sedeep di Semarang 

Supervisor  

Lama Bekerja 6 Tahun 

 

5 Tahun 

Sumber : Data Primer yang diolah (2016) 
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Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat gambaran umum dari masing – masing 

responden. Habib Ibnu Alwan selaku pemilik Soto Sedeep yang bertempat di jalan 

Karangrejo Raya No. 60, Semarang. Dan karyawannya bernama Rizky. Alwan 

lahir pada 16 Desember 1990. Latar belakang pendidikan Alwan SMP Semesta, 

SMA Semesta dan  melanjutkan pendidikannya di Dokuz Eylul University bidang 

HI selama 1 tahun namun memutuskan untuk berhenti karena merasa bukan 

passion Alwan dan memilih melanjutkan kuliah di Universitas Diponegoro 

jurusan manajemen yang sesuai dengan bidangnya. Saat ini usia Alwan 25 tahun. 

Responden yang kedua adalah karyawannya yaitu Rizky Adha kelahiran 

Kebumen, 3 Maret 1993. Rizky sebelum bekerja di Soto Sedeep aktivitasnya 

sebagai pelajar. Awalnya di Soto Sedeep Rizky menjadi waiters, tahun berikutnya 

menjadi kasir, pada tahun 2013 Rizky mulai menjadi supervisor hingga saat ini. 

4.4. Identifikasi Orientasi Kewirausahaan 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai, penerapan orientasi 

kewirausahaan pengusaha soto sedeep yang mengacu pada lima dimensi 

orienntasi kewirausahaan menurut Lumpkin dan Dess (1996) yaitu: 
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4.3.1. Inovasi 

Tabel 4.2 Penyajian Data Dimensi Inovasi Orientasi Kewirausahaan 

 

No Kategori Indikator Tindakan Pengusaha 

(Habib Alwan) 

Tanggapan Karyawan 

(Rizky) 

Kesimpulan 

1 Produk dan jasa Melakukan pembaruan 

produk dan jasa dari awal 

buka hingga saat ini. 

Pembaruan yang dilakukan Alwan 

melalui perubahan - perubahan  yang 

cukup beragam terhadap Soto 

Sedeep yaitu menambah kursi karena 

memperluas area dan memperbaiki 

kursi yang sudah tidak pantas 

digunakan kembali, menyediakan 

reservasi pada ruangan ber AC untuk 

menambah kenyamanan pelanggan 

dalam acara – acara seperti arisan 

atau rapat, menambah menu 

makanan menjadi beragam seperti 

bakmi goreng, nasi goreng, minuman 

jus, susu. Alwan juga menjual 

berbagai sembako seperti beras dan 

gula. Pada tahun 2014 Soto Sedeep 

menambah jasa pengiriman soto, jasa 

dekor pada pernikahan, catering 

Perubahan yang sudah  

dilakukan Mas Alwan pada 

Soto Sedeep bermacam – 

macam mulai dari menambah 

menu semakin beragam pada 

makanan dan minuman, 

memperluas tempat, 

menyediakan ruangan VIP 

yang nyaman dengan sofa dan 

TV di dalamnya, kami 

menyediakan berbagai 

sembako untuk dijual dan 

snack – snack atau kerupuk, 

kami menerima jasa dekor, 

mengganti lampu, mengganti 

meja. 

Inovasi yang dilakukan bukan 

pada produk soto melainkan 

penambahan menu. Yaitu 

menambah menu jus, susu, 

bakmi goreng, nasi goreng,  

menjual produk lain seperti 

beras dan gula. Sedangkan 

pembaruan jasa pada Soto 

Sedeep yang telah dilakukan 

adalah menerima jasa 

pengiriman soto, catering, 

hingga dekor pada acara 

pernikahan. Pada hal ini 

Alwan telah melakukan 

pembaruan pada produk dan 

jasanya.  
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2 Proses 

 

Teknologi yang semakin 

berkembang dan frekuensi 

dalam melakukan 

pembaruan produk / jasa.

  

Teknologi pada Soto Sedeep 

mengalami kemajuan karena Alwan 

telah memasang TV kabel di ruangan 

untuk menambah kenyamanan 

konsumen yang makan di tempat. 

Dan memasang wifi agar konsumen 

bisa menyantap makanan sekaligus 

bermain internet secara gratis. Hal ini 

akan menjadi nilai lebih dibanding 

dengan pesaing. 

Selama 6 bulan ini Alwan telah 

menambah TV kabel 

Mas Alwan telah memasang 

TV kabel dibeberapa ruangan 

dan ruangan ber AC untuk 

menambah kenyamanan 

konsumen yang makan di sini. 

Dan memasang wifi agar 

konsumen bisa menyantap 

makanan sekaligus bermain 

internet secara gratis. 

Dalam 6 bulan soto sedeep 

telah melakukan perubahan di 

TV kabel. 

Teknologi di Soto Sedeep 

yaitu  menyediakan TV kabel 

dan AC di beberapa ruangan. 

Pemasangan wifi bertujuan 

agar konsumen dapat 

mengakses internet secara 

gratis. Frekuensi dalam 

melakukan pembaruan 

produk selama 6 bulan terahir 

terbilang jarang karena hanya 

memasang TV kabel. 

3 Sumber 

keuangan 

 

Inovasi dalam 

menginvestasikan 

kekayaan  

Alwan saat ini belum menyediakan 

dana untuk inovasi. 

Tidak mengetahui Alwan tidak menyediakan 

dana  untuk melakukan 

inovasi. 

4 Tenaga kerja 

 

Para karyawan 

berkontribusi dalam ide – 

ide kreatif 

Karyawan sangat berkontribusi bagi 

berjalannya Soto Sedeep contohnya 

dalam penambahan menu susu sapi 

berbagai rasa.  

Selama Rizky bekerja disini 

bersama karyawan dilakukan 

untuk Soto Sedeep contohnya 

dalam pemilihan menu baru 

Kontribusi para karyawan 

dalam ide – ide kreatif yaitu 

penambahan menu pada Soto 

Sedeep yaitu menu susu sapi 
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untuk pengembangan Soto 

Sedeep, ketika sedang ada 

reservasi Rizky dan karyawan 

lain mengontrol dalam 

penataan meja dan kursi agar 

terlihat rapi saat digunakan 

untuk pertemuan.  

varian rasa. Pada hal ini 

karyawan berkontribusi 

dalam ide – ide kreatif. 

5 Kreativitas 

 

Melakukan percobaan dan 

hal – hal baru dalam 

pengembangan usaha 

Alwan melakukan percobaan 

minuman dan makanan yang baru 

untuk dijual, apabila konsumen suka 

akan direkomendasikan, sedangkan 

apabila minuman atau makanan 

mendapat respon yang kurang baik, 

Alwan tidak akan 

merekomendasikan lagi. Percobaan 

ini dilakukan selama sebulan. 

Mas Alwan biasanya 

menciptakan menu baru yang 

ditawarkan kepada konsumen, 

apabila konsumen suka nanti 

akan ditawarkan kepada 

konsumen, namun apabila 

konsumen banyak yang tidak 

begitu tertarik kami tidak 

merekomendasikan kembali. 

Contohnya pada bulan ini 

menu ifumi 

Alwan melakukan percobaan 

dan hal baru dalam 

pengembangan usaha melalui 

menu - menu baru yang 

dicoba untuk dijual, apabila 

konsumen suka akan 

direkomendasikan dan bila 

banyak yang tidak tertarik 

tidak direkomendasikan 

kembali. 

6 Diferensiasi Melakukan ide kreatif dan 

inovatif yang sulit ditiru 

pesaing. 

Alwan melakukan melalui jam buka 

Soto Sedeep yang sampai malam 

yaitu jam 06.30 - 22.00 WIB 

Ide kreatif dan inovatifnya 

yaitu lamanya jam buka hingga 

malam hari. 

Diferensiasi yang dilakukan 

Alwan adalah jam buka Soto 

Sedeep hingga malam. Yaitu 

jam 06.30 – 22.00 karena 

pesaing tidak melakukannya. 
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Berdasarkan tabel diatas pembaruan yang dilakukan Alwan tidak 

menginovasi produk melainkan melakukan penambahan pada produk. 

Penambahan menu jus, nasi goreng, bakmi goreng, susu varian rasa, 

menjual produk lain seperti beras. Sedangkan pembaruan jasa pada Soto 

Sedeep yang telah dilakukan adalah menerima jasa pengiriman soto, 

catering, hingga dekor pada acara pernikahan. Hal ini menunjukkan Alwan 

melakukan pembaruan produk dan jasa. 

Pada inovasi teknologi Alwan menyediakan TV kabel dan AC di 

beberapa ruangan. Pemasangan wifi juga bertujuan untuk memberikan 

layanan ekstra agar konsumen dapat mengakses internet secara gratis. 

Frekuensi dalam melakukan pembaruan produk selama 6 bulan terahir 

terbilang jarang karena hanya memasang TV kabel. 

Alwan tidak menyediakan dana untuk melakukan inovasi. 

Kontribusi para karyawan dalam ide – ide kreatif yaitu penambahan menu 

pada soto sedeep yaitu menu susu sapi. Pada hal ini karyawan 

berkontribusi dalam ide – ide kreatif pada Soto Sedeep. 

Alwan telah melakukan percobaan dan hal baru dalam 

pengembangan usaha melalui menu - menu baru yang dicoba untuk dijual, 

apabila konsumen menyukai akan direkomendasikan bila banyak yang 

tidak tertarik akan ditiadakan. Diferensiasi yang dilakukan Alwan pada 

Soto Sedeep adalah jam buka soto sedeep hingga malam yaitu 06.30-

22.00. Karena pesaing tidak melakukannya. 
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4.3.2. Dimensi Pengambilan Risiko 

Tabel 4.3 Penyajian Data Dimensi Pengambilan Risiko Orientasi Kewirausahaan 

No Kategori Indikator Tindakan Pengusaha 

(Habib Alwan) 

Tanggapan Karyawan 

(Rizky) 

Kesimpulan 

1 Risiko Umum Pembangunan usaha 

yang beresiko tinggi. 

 

Alwan melakukan pembangunan  

Soto Sedeep . Sudah terlihat melalui 

tempat yang bisa dikatakan cukup 

besar yang telah Alwan bangun. 

Pada saat itu Alwan berani untuk 

mengambil risiko apapun yang 

terjadi apabila  Soto Sedeep  tidak 

ramai atau pembangunan tidak akan 

menguntungkan dan sia – sia. Tapi 

tetap dilakukan padahal risiko 

kerugian yang cukup besar apabila  

Soto Sedeep tidak ramai. 

 

Mas Alwan sangat berani 

dalam mengambil risiko, 

karena pembangunan  Soto 

Sedeep  bisa dikatakan 

menggelontorkan dana yang 

tidak sedikit. Namun Mas 

Alwan tetap melakukan 

pembangunan demi 

kenyamanan dari  Soto Sedeep. 

Pembangunan yang dilakukan 

Alwan dalam berkembangnya  

Soto Sedeep terbukti melalui 

bangunan yang luas, besar 

dan bagus. Karena dana yang 

dikeluarkan tidak sedikit 

bahkan tidak ada jaminan 

bahwa  Soto Sedeep akan 

dipenuhi pengunjung setelah 

dibangun.  Pada hal ini 

Alwan melakukan 

pembangunan usaha yang 

berisiko tinggi. 
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2 Risiko 

Keputusan 

 

Memiliki sikap tegas 

dan agresif dalam 

mengambil keputusan. 

 

Disaat ada karyawan yang mencuri 

Alwan tegas dalam memberhentikan 

karyawan yang dianggap merugikan  

Soto Sedeep karena dapat 

mempengaruhi dan mengganggu 

karyawan lain. 

Ya tentu Mas Alwan dengan 

tegas mengeluarkan karyawan 

yang mencuri karena dianggap 

merugikan karyawan lainnya. 

Alwan memiliki sikap tegas 

dan agresif dalam mengambil 

keputusan yaitu ketika ada 

karyawan yang mencuri, 

secara tegas Alwan 

mengeluarkan karyawan 

tersebut. 

3 Risiko 

Keuangan 

 

Dorongan pengambilan 

risiko keuangan yaitu 

bersedia menanggung 

kerugian penjualan. 

 

Alwan berusaha menjual soto lebih 

banyak dari biasanya, dengan 

harapan pengunjung datang lebih 

banyak, melalui pembukuan 

misalnya setiap hari Senin terjual 

300 mangkuk soto, pada hari Senin 

berikutnya soto sedeep akan 

menyediakan soto sebanyak 330 

mangkuk. Risiko akan diterima 

apabila soto hanya terjual 300 atau 

bahkan lebih sedikit dan makanan 

pelengkap tersisa banyak. 

 

Mas Alwan berusaha 

menyiapkan soto lebih banyak 

dari biasanya dengan harapan 

habis, namun apabila tersisa 

banyak sudah ditanggung 

risikonya. 

 

 

  

Dalam pengambilan risiko 

keuangan Alwan bersedia 

menanggung kerugian 

penjualan dengan menjual 

soto lebih banyak dari catatan 

pembukuan biasanya,  

misalnya setiap hari Senin 

terjual 300 mangkuk soto, 

pada hari Senin berikutnya  

Soto Sedeep akan 

menyediakan soto sebanyak 

330 mangkuk apabila tidak 

terjual semua, kerugian akan 

didapatnya. 
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4 Risiko Bisnis 

 

Membuka cabang pada 

soto Sedeep. 

 

Ya rencananya akan membuka di 

Ungaran JL Gatot Subroto depan 

POLRES Ungaran 

Rencananya Mas Alwan akan 

membuka cabang di Ungaran 

depan POLRES Ungaran 

Alwan melakukan risiko 

bisnis yaitu berencana untuk 

membuka cabang di JL 

Jendral Gatot Subroto depan 

POLRES Ungaran. 
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 Berdasarkan tabel diatas pada kategori risiko umum dengan indikator 

pembangunan usaha yang berisiko tinggi. Pembangunan yang dilakukan Alwan 

dalam berkembangnya Soto Sedeep terbukti melalui bangunan yang luas, besar 

dan bagus. Karena dana yang dikeluarkan tidak sedikit bahkan tidak ada jaminan 

bahwa Soto Sedeep akan dipenuhi pengunjung setelah dibangun. Hal ini 

menunjukkan bahwa Alwan melakukan pembangunan berisiko tinggi. 

 Pada risiko keputusan Alwan memiliki sikap tegas dan agresif dalam 

mengambil keputusan yaitu ketika ada karyawan yang mencuri, secara tegas 

Alwan mengeluarkan karyawan tersebut. 

 Pada risiko keuangan dengan bersedia menanggung kerugian penjualan. 

Alwan bersedia menanggung kerugian penjualan dengan menjual soto lebih 

banyak dari catatan pembukuan biasanya,  misalnya setiap hari Senin terjual 300 

mangkuk soto, pada hari Senin berikutnya soto sedeep akan menyediakan soto 

sebanyak 330 mangkuk apabila tidak terjual semua, kerugian akan didapatnya. 

 Pada risiko bisnis Alwan berencana untuk membuka cabang di JL Jendral 

Gatot Subroto depan POLRES Ungaran. Sehingga dapat dikatakan Alwan 

melakukan resiko bisnis. 
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Dimensi Proaktif 

Tabel 4.4 Penyajian Data Dimensi Proaktif Orientasi Kewirausahaan 

 

No Kategori Indikator Tindakan Pengusaha 

(Habib Alwan) 

Tanggapan Karyawan 

(Rizky) 

Kesimpulan 

1 Pemantauan 

Lingkungan 

Mengetahui kebutuhan 

dan keinginan 

konsumen. 

Alwan  menerima kritikan dari 

konsumen, yaitu dengan merubah 

meja berukuran besar menjadi 

ukuran kecil yang berada di samping 

bagian dalam saja, hal ini untuk 

menjaga privasi antar konsumen, 

karena tidak harus semeja dengan 

orang yang tidak dikenal, dan 

memudahkan ketika meja dipindah – 

pindah. 

Mas Alwan menerima 

masukan tapi tidak 

menanyakan langsung kepada 

konsumen, seperti mengganti 

meja besar menjadi meja kecil 

untuk kenyamanan konsumen 

agar konsumen tidak harus 

semeja dengan orang yang 

tidak dikenal dan mudah untuk 

dipindah – pindah sesuai 

kebutuhan jumlah pengunjung 

adalah permintaan konsumen. 

Alwan menerima masukan 

dan komplain yang diberikan 

konsumen. Yaitu dengan 

merubah bentuk meja yang 

tadinya besar menjadi meja 

dengan ukuran yang kecil 

yang berada di samping 

bagian dalam saja agar 

mempermudah konsumen 

ketika dipindah dan menjaga 

privasi antar konsumen lain. 

Tapi Alwan tidak 

menanyakan secara langsung 

keinginan konsumen. 
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2 Sikap Antisipasi Melakukan gerakan atas 

reaksi pesaing, seperti 

memberikan layanan 

kepada konsumen yang 

tidak diberikan oleh 

pesaing. 

Pesaing Soto Sedeep adalah Soto 

Mas Boed di Jl Jati Raya karena 

sama ramainya dan bangunan yang 

modern di daerah banyumanik. 

Layanan yang tidak diberikan 

pesaing adalah jasa pengiriman soto. 

Untuk pengiriman soto minimal 

pemesanan 50 mangkuk di daerah 

banyumanik dan 100 mangkuk diluar 

banyumanik. 

Pesaingnya yaitu Soto Mas 

Boed. Layanan yang tidak 

diberikan pesaing adalah jasa 

pengiriman soto. Untuk 

pengiriman soto minimal 

pemesanan 50 mangkuk di 

daerah banyumanik dan 100 

mangkuk diluar banyumanik. 

Pesaing Soto Sedeep adalah 

Soto Mas Boed yang terletak 

di Jalan Jati Raya karena 

memiliki bangunan yang 

sama – sama modern di 

daerah banyumanik dan sama 

ramainya di lokasi yang 

berdekatan. Layanan yang 

tidak diberikan oleh pesaing 

yaitu jasa pengiriman soto. 

Minimal soto yang dapat 

dikirim 50 mangkuk untuk 

daerah banyumanik dan 100 

mangkuk diluar banyumanik. 

3 Pemecahan 

Masalah dan 

Solusi 

Mampu memecahkan 

masalah dengan 

memberikan solusi 

yang tepat. 

 

Tadinya konsumen yang datang 

langsung memesan  soto dan 

karyawan membawakan menu 

pelengkap ke meja masing – masing, 

namun  apabila pelanggan terlalu 

ramai kadang ada yang tidak 

mendapat makanan pelengkapnya 

sehingga Alwan memberi solusi 

dengan model presmanan  pada 

makanan pelengkapnya, sehingga 

Ya tentu Mas Alwan mampu 

menciptakan solusi disetiap 

masalah yang muncul karena 

apabila tidak, Soto Sedeep 

tidak akan  mampu berjalan 

hingga saat ini. Misalnya 

permasalahan yang timbul 

akibat banyak pelanggan di 

hari tertentu menyebabkan 

beberapa meja tidak mendapat 

Alwan mampu memberikan 

solusi yang tepat yaitu 

permasalahan yang timbul 

akibat banyak pelanggan di 

hari tertentu menyebabkan 

beberapa meja tidak 

mendapat makanan 

pelengkap yang seharusnya 

diberikan karyawan di meja 

pengunjung. Alwan 
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pelanggan dapat mengambil sendiri 

makanan pelengkap sesuai dengan 

kebutuhannya masih – masing. 

makanan pelengkap yang 

seharusnya diberikan karyawan 

di meja pengunjung. Kemudian 

Mas Alwan memberikan solusi 

dengan konsep presmanan 

sehingga pelanggan dapat 

mengambil makanan 

pelengkap sesuai dengan yang 

dibutuhkan.  

memberikan solusi dengan 

konsep presmanan sehingga 

pelanggan dapat mengambil 

makanan pelengkap sesuai 

dengan kebutuhan. 

4 Penguasaan 

Teknologi 

 

Mengikuti 

perkembangan saat ini 

dengan teknologi 

terbaru yang dimiliki. 

Teknologi yang ada pada Soto 

Sedeep cukup baik dibandingkan 

dengan pesaing dan mengalami 

kemajuan seperti pemasangan wifi, 

TV kabel, walkie talkie. 

Teknologi yang ada pada Soto 

Sedeep mengalami kemajuan, 

karena saat ini kami 

menggunakan walkie talkie 

saat Soto Sedeep ramai seperti 

hari libur, pemasangan wifi, 

penggunaan TV kabel di 

beberapa ruangan. 

Pada Soto Sedeep terdapat 

wifi gratis untuk 

memfasilitasi pengunjung 

yang menikmati soto sedeep. 

Penggunaan walkie talkie 

disaat ramai, penggunaan TV 

kabel dan penggunaan AC. 
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Berdasarkan tabel diatas pada kategori pemantauan lingkungan 

dengan indikator mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen dan 

mampu mengatasi masalah. Alwan menerima masukan yang diberikan 

konsumen. Yaitu dengan merubah bentuk meja yang tadinya besar 

menjadi meja dengan ukuran yang kecil di bagian samping saja agar 

mempermudah konsumen ketika dipindah dan menjaga privasi antar 

konsumen lain. Tapi Alwan tidak menanyakan langsung keinginan 

konsumen. 

Pada kategori antisipasi dengan indikator melakukan gerakan atas 

reaksi pesaing. Pesaing Soto Sedeep adalah Soto Mas Boed yang terletak 

di Jalan Jati Raya karena memiliki bangunan yang sama – sama modern di 

daerah banyumanik dan sama ramainya di lokasi yang berdekatan. 

Layanan yang tidak diberikan oleh pesaing yaitu jasa pengiriman soto. 

Minimal soto yang dapat dikirim 50 mangkuk untuk daerah banyumanik 

dan 100 mangkuk diluar banyumanik. 

Pada kategori pemecahan masalah dan solusi dengan kategori 

mampu memecahkan masalah dengan memberikan solusi yang tepat. 

Alwan mampu memberikan solusi yang tepat yaitu permasalahan yang 

timbul akibat banyak pelanggan di hari tertentu menyebabkan beberapa 

meja tidak mendapat makanan pelengkap yang seharusnya diberikan 

karyawan di meja pengunjung. Alwan memberikan solusi dengan konsep 

presmanan sehingga pelanggan dapat mengambil makanan pelengkap 

sesuai dengan yang dibutuhkan. 
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Pada kategori penguasaan teknologi dengan indikator mengikuti 

perkembangan saat ini dengan teknologi terbaru yang dimiliki. Pada Soto 

Sedeep terdapat wifi gratis untuk memfasilitasi pengunjung. Penggunaan 

walkie talkie disaat ramai, penggunaan TV kabel dan penggunaan AC.
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4.3.3. Dimensi Agresifitas Kompetitif 

Tabel 4.5 Penyajian Data Dimensi Kompetitif Agresifitas Orientasi Kewirausahaan 

 

No Kategori Indikator Tindakan Pengusaha 

(Habib Alwan) 

Tanggapan Karyawan 

(Rizky) 

Kesimpulan 

1 Reaksi 

Kompetitif 

Mampu  selangkah 

didepan terhadap 

pesaing. 

 

Menurut Alwan Soto Sedeep 

memiliki keunggulan  dibanding 

dengan Mas Boed, terbukti dengan 

tempatnya yang mewah, masakan 

dan bahan – bahan yang digunakan 

berkualitas dan baru, masakan pada 

soto sedeep tanpa kandungan bahan 

pengawet, buah yang soto sedeep 

sajikan segar, Soto Sedeep memiliki 

parkir yang luas, tempat makan yang 

luas, ruangan ber AC, tempat sangat 

nyaman dan yang paling penting 

adalah konsumen dapat mengakses 

Soto Sedeep memiliki 

keunggulan karena tidak 

banyak penjual soto yang 

memiliki tempat luas seperti 

Soto Sedeep, pelayanan kami 

sangat baik, menjaga 

kebersihan dengan cukup baik 

karena di Soto Sedeep 

menyediakan tempat sampah 

disetiap bawah meja, dan 

pilihan menu yang beragam, 

ruangan ber AC dan 

menyediakan wifi secara gratis 

Soto Sedeep mampu 

selangkah didepan dibanding 

Soto Mas Boed karena Soto 

Sedeep memiliki tempat yang 

lebih luas, parkir luas, 

ruangan ber AC dan dapat 

mengakses wifi gratis. 
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internet secara gratis. kepada pengunjung. 

2 Persaingan 

Keuangan 

Mampu  menentukan 

harga yang lebih rendah 

dari pesaing namun 

tetap berkualitas 

Agar Soto Sedeep dapat bersaing 

harganya, Alwan tidak mencari 

keuntungan dalam satu menu saja, 

jadi seandainya harga kentang naik, 

kita bisa mengandalkan  menu 

lainnya yang tidak menggunakan 

bahan dasar kentang. Sehingga hal 

ini dapat menjadikan harga bersaing 

namun tetap menjaga kualitas. Harga 

soto pesaing sama dengan Soto 

Sedeep 

Kurang tahu Dalam bersaing melalui 

harga, Alwan memiliki 

strategi tidak mengambil 

keuntungan dari 1 makanan, 

namun Alwan belum mampu 

menentukan harga yang lebih 

rendah dari pesaing karena 

harga di Soto Mas Boed sama 

dengan Soto Sedeep yaitu Rp. 

8500 

3 Persaingan 

Bisnis 

Mampu  meniru teknik 

bisnis dari pesaing yang 

sukses menjadi lebih 

baik. 

 

Dulunya makanan pelengkap yaitu 

sate cenderung rasanya gurih, namun 

setelah melakukan pembandingan 

dengan soto pesaing cenderung 

manis lalu dirubah hingga saat ini. 

Satenya memiliki cita rasa 

yang gurih namun diganti 

dengan rasa yang cenderung 

manis. 

Alwan mampu meniru teknik 

bisnis dari pesaing, teknik 

bisnis yang ditiru adalah rasa 

sate yang cenderung gurih 

pada awalnya namun menjadi 

manis hingga saat ini. 
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4 Pemasaran Agresif dalam 

memperkenalkan 

produk agar semakin 

dikenal. 

Dalam memperkenalkan produk agar 

masyarakat semakin mengenal Soto 

Sedeep  yaitu melalui instagram 

@sotosedeep , melalui twitter 

@sedeep 

Mengenalkan soto sedeep 

melalui media sosial yaitu 

twitter dan instagram. 

Pengenalan Soto Sedeep 

melalui media sosial yaitu 

twitter @sedeep dan 

instagram @sotosedeep. 

Namun instagram dan twitter 

tidak di update sejak tahun 

2016. Dalam hal ini Alwan 

tidak agresif dalam 

memperkenalkan Soto 

Sedeep. 
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Berdasarkan tabel diatas pada kategori reaksi kompetitif dengan indikator 

mampu  selangkah didepan terhadap pesaing. Soto Sedeep memiliki tempat yang 

luas, parkir luas, ruangan ber AC dan akses gratis wifi dapat dikatakan selangkah 

didepan dibandingkan dengan soto mas boed. 

Pada kategori persaingan keuangan dengan indikator mampu  menentukan 

harga yang lebih rendah dari pesaing. Dalam bersaing melalui harga, Alwan 

memiliki strategi tidak mengambil keuntungan dari 1 makanan saja, namun 

Alwan belum mampu menentukan harga yang lebih rendah dari pesaing karena 

harga di Soto Mas Boed Rp. 8500 yang artinya harga sama dengan Soto Sedeep. 

Pada kategori persaingan bisnis teknik bisnis yang ditiru adalah rasa sate 

yang cenderung gurih pada awalnya namun menjadi manis hingga saat ini. 

Pada kategori pemasaran dengan indikator agresif dalam memperkenalkan 

produk agar semakin dikenal. Pengenalan Soto Sedeep melalui media sosial yaitu 

twitter dan instagram. Namun instagram dan twitter tidak di update sejak tahun 

2016. Dalam hal ini Alwan tidak agresif dalam memperkenalkan Soto Sedeep.  
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4.3.4. Dimensi Otonomi 

Tabel 4.6 Penyajian Data Dimensi Otonomi Orientasi Kewirausahaan 

 

No Kategori Indikator Tindakan Pengusaha 

(Habib Alwan) 

Tanggapan Karyawan 

(Rizky) 

Analisis Data 

1 Tim Memantau kegiatan 

karyawan dalam 

melakukan pekerjaan 

sesuai pada bidangnya. 

Alwan mengkoordinasi karyawan 

dalam melakukan tugas dengan cara 

memilih ketua disitu untuk mengatur 

semuanya. Orang yang diberi 

kepercayaan dan tanggung jawab 

adalah Rizky, sehingga Alwan hanya 

menyampaikan kepada Rizky hal – 

hal yang perlu dilakukan dan Rizky 

yang mengatur. Biasanya Alwan 

melakukan briefing setiap hari untuk 

mengetahui perkembangan karyawan 

dan keluhan yang terjadi hari itu. 

Biasanya Mas Alwan 

memanggil karyawan satu per 

satu per departeman, misalnya 

waiters dipanggil sendiri, 

bagian dapur dipanggil sendiri, 

lalu secara bersamaan 

melakukan briefing yang 

membahas mengenai komplain 

pelanggan, keluhan karyawan 

yang kemudian akan di 

tampung Mas Alwan. 

Alwan memantau kegiatan 

karyawan dengan memilih 

satu karyawan yang dipercaya 

dan diberi tanggung jawab 

yaitu Rizky, Alwan 

mengarahkan Rizky dan 

Rizky yang mengatur 

selebihnya. Kemudian Alwan 

melakukan briefing setiap 

pagi untuk mengetahui 

perkembangan dan keluhan 

karyawan. Briefing dilakukan 

dengan cara dipanggil satu 

per satu per departemen. 

Aspirasi akan ditampung oleh 

Alwan. 
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2 Sentralisasi 

 

Memiliki jiwa 

kewirausahaan dalam 

mengarahkan dan 

mengatur karyawan. 

Alwan dalam mengarahkan dan 

mengatur karyawan yaitu dibantu 

Rizky tapi keputusan menjadi 

tanggung jawab Alwan. Namun ada 

beberapa hal yang dapat diputuskan 

Rizky seperti reservasi tempat. 

Mas Alwan mempercayakan 

saya untuk mengatur karyawan 

lain dalam melayani 

konsumen. Namun saya juga 

laporan kepada Mas Alwan 

situasi yang terjadi. Dalam 

reservasi tempat untuk rapat 

atau arisan di Soto Sedeep saya 

yang mengambil keputusan 

sendiri. 

Sentralisasi ada di Alwan, 

Alwan bertanggung jawab 

dalam berlangsungnya 

kegiatan di Soto Sedeep, 

namun ada yang 

didesentralisasikan ke 

karyawan. Rizky diberi 

kewenangan  dalam 

mengambil keputusan pada 

konsumen yang ingin 

melakukan reservasi tempat. 

3 Intra 

Kewirausahaan 

Meningkatkan 

kemampuan jiwa 

kewirausahaan dengan 

terus belajar kepada orang 

yang sukses. 

Alwan terus belajar melalui orang 

tua, apabila ada masalah masih 

dibicarakan dengan orang tua dan 

bagaimana penanganannya selalu 

mendengarkan saran – saran yang 

diberikan orang tuanya dan 

menerapkannya, membaca buku – 

buku mengenai wirausaha yaitu 

Sukses Berbisnis Kuliner, Bisnis 

Anti Bangkrut. 

Mas Alwan selalu belajar 

melalui Pak Syamsuri dan 

sharing mengenai hal – hal 

yang terjadi di Soto Sedeep 

dan bagaimana 

penanganannya. 

Alwan terus mengasah 

kemampuannya dengan cara 

belajar dari orang tuanya. 

Alwan saling berbagi ide dan 

meminta saran pada Bapak 

Syamsuri. Alwan membaca 

buku mengenai wirausaha. 

4 Tindakan Bebas Memberikan kebebasan 

karyawan untuk 

mengemukakan pendapat 

Dalam menanggapi karyawan yang 

berpendapat Alwan menerima 

pendapat karyawan yang masuk 

Mas Alwan sangat 

mendengarkan karyawan 

dalam berpendapat, apabila ada 

Alwan menanggapi karyawan 

yang memiliki ide. Karyawan 

yang mengemukakan 



52 

 

secara kreatif. secara terbuka kemudian akan Alwan 

saring terlebih dahulu dan lalu 

diterapkan pada Soto Sedeep. Seperti 

susu sapi banyak rasa. 

kayawan yang memberikan 

usul akan Mas Alwan 

tampung, kemudian akan 

dibicarakan di tiap – tiap 

departemen setelah itu 

diterapkan. 

pendapatnya akan ditampung, 

kemudian dibicarakan di tiap 

– tiap departemen, lalu 

diterapkan. Seperti ide susu 

sapi varian rasa. 
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Berdasarkan tabel diatas pada kategori tim dengan indikator 

memantau kegiatan karyawan dalam melakukan pekerjaan sesuai pada 

bidangnya. Alwan memantau kegiatan karyawan dengan memilih satu 

karyawan yang dipercaya dan diberi tanggung jawab yaitu Rizky, Alwan 

mengarahkan Rizky dan Rizky yang mengatur selebihnya. Kemudian 

Alwan melakukan briefing setiap pagi untuk mengetahui perkembangan 

dan keluhan karyawan. Briefing dilakukan dengan cara dipanggil satu per 

satu per departemen. Aspirasi akan ditampung oleh Alwan. 

Pada kategori sentralisasi dengan indikator memiliki jiwa 

kewirausahaan dalam mengarahkan dan mengatur karyawan. Sentralisasi 

ada di Alwan, Alwan bertanggung jawab dalam berlangsungnya kegiatan 

di Soto Sedeep, namun ada yang didesentralisasikan ke karyawan. Rizky 

diberi kewenangan dalam mengambil keputusan pada konsumen yang 

ingin melakukan reservasi tempat. 

Pada kategori intra kewirausahaan dengan kategori meningkatkan 

kemampuan jiwa kewirausahaan dengan terus belajar kepada orang yang 

sukses. Alwan terus mengasah kemampuannya dengan cara belajar dari 

orang tuanya. Alwan saling berbagi ide dan meminta saran pada Bapak 

Syamsuri. Alwan membaca buku mengenai wirausaha. 

Pada kategori tindakan bebas dengan indikator memberikan 

kebebasan karyawan untuk mengemukakan pendapat secara kreatif. Alwan 

sangat menanggapi karyawan yang memiliki ide. Karyawan yang 
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mengemukakan pendapatnya akan ditampung, kemudian dibicarakan di 

tiap – tiap departemen, lalu diterapkan. Seperti ide susu sapi varian rasa. 

  

  


