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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan di bagian 

sebelumnya maka dapat disimpulkan: 

Penerapan orientasi kewirausahaan pengusaha Soto Sedeep Habib 

Ibnu Alwan pada dimensi inovasi yaitu melakukan perubahan – perubahan 

pada produk dan jasa dengan menambah varian menu seperti jus, susu 

murni varian rasa, sembako. Pada pembaruan jasa yang dilakukan adalah 

jasa pengiriman soto, catering, jasa dekor. Alwan  melakukan percobaan – 

percobaan pada menu baru. Sedangkan pada teknologi pada Soto Sedeep 

terdapat TV, AC, walkie talkie. Tindakan yang tidak dapat ditiru pesaing 

adalah jam buka Soto Sedeep hingga malam hari. Namun dalam sumber 

keuangan Alwan belum menyiapkan dana untuk melakukan inovasi pada 

Soto Sedeep. 

Penerapan orientasi kewirausahaan pengusaha Soto Sedeep pada 

dimensi pengambilan risiko, Alwan sangat berani melakukan 

pembangunan Soto Sedeep yang mewah tanpa jaminan akan ramai 

pengunjung. Sedangkan pada risiko keputusan Alwan memiliki sikap yang 

tegas dalam pengambilan keputusan yaitu memberhentikan karyawan yang 

mencuri. Pada risiko keuangan Alwan menunjukkan bersedia menanggung 

kerugian penjualan dengan menjual soto lebih banyak dari catatan 

pembukuan biasanya, apabila tidak terjual semua, kerugian akan 
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didapatnya namun itu sudah risiko yang harus diambil. Dalam risiko bisnis 

Alwan berencana membuka cabang Soto Sedeep. 

Penerapan orientasi kewirausahaan pengusaha Soto Sedeep pada 

dimensi proaktif, Alwan menerima masukan dan komplain konsumen 

yaitu merubah bentuk meja yang tadinya besar menjadi meja dengan 

ukuran yang kecil yang berada di samping saja agar mempermudah 

konsumen ketika dipindah dan menjaga privasi antar konsumen lain, tapi 

Alwan tidak menanyakan langsung keinginan konsumen. Alwan 

memberikan layanan yang tidak diberikan oleh Mas Boed yaitu jasa 

pengiriman soto. Alwan mampu memecahkan masalah 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 kebutuhan. Teknologi di Soto Sedeep terdapat 

wifi secara gratis, TV kabel dan pemasangan AC. 

Orientasi kewirausahaan pengusaha Soto Sedeep pada dimensi 

kompetitif agresifitas, 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. Alwan 

mampu meniru teknik bisnis pesaing yaitu rasa sate yang dulunya 

cenderung gurih namun sekarang menjadi manis. Dalam bersaing melalui 

harga, Alwan belum mampu menentukan harga yang lebih rendah dari 



57 

 

pesaing karena harga di Soto Mas Boed Rp. 8500 yang artinya harga sama 

dengan Soto Sedeep. Dan Alwan tidak agresif dalam memperkenalkan 

Soto Sedeep karena twitter dan instagramnya tidak di update sejak tahun 

2016.  

Penerapan orientasi kewirausahaan pengusaha Soto Sedeep pada 

dimensi otonomi, Alwan memantau kegiatan karyawan dengan memilih 

Rizky, Alwan mengarahkan Rizky dan Rizky. 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. 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. Alwan meningkatkan kemampuannya dengan 

belajar dari orang tuanya. Alwan saling berbagi ide dan meminta saran 

pada Bapak Syamsuri dan membaca buku mengenai wirausaha. Alwan 

memberikan kebebasan karyawan dalam mengemukakan pendapat, lalu 

akan ditampung, kemudian dibicarakan di tiap – tiap departemen, lalu 

diterapkan. Seperti ide susu sapi varian rasa. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapat maka saran yang dapat 

dijadikan perbaikan pada Soto Sedeep adalah: 

a. Pada dimensi inovasi  

Sebaiknya Alwan menyiapkan dana yang bertujuan untuk 

melakukan inovasi pada Soto Sedeep seperti renovasi tempat 

dengan spot yang lebih unik, inovasi pelayanan dengan cara 

melakukan kerjasama dengan GO-JEK sehingga memudahkan 

konsumen dalam memesan Soto Sedeep menggunakan aplikasi 

tersebut terutama apabila hanya memesan 1 porsi saja. 

b. Pada dimensi kompetitif agresifitas 

Sebaiknya Alwan memperbarui instagram Soto Sedeep dan 

melakukan iklan melalui instagram seperti iklan di instagram 

@kulinersemarang @semarangfood @semarangfoodhunter 

agar Soto Sedeep semakin dikenal di Semarang. 

c. Pada dimensi otonomi 

Sebaiknya Alwan melakukan perbaikan atas keluhan karyawan, 

tidak hanya dipantau dan ditampung saja disaat brifing. Tetapi 

merespon kembali keluhan karyawan  kemudian dibicarakan 

bersama – sama dengan karyawan lainnya, bagaimana solusi 

yang tepat dan penanganananya lalu mengambil kesepakatan 

bersama. 

  


