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LAMPIRAN 

Pertanyaan mengenai Soto Sedeep di Semarang  

Responden : Habib Ibnu Alwan  

No. Dimensi 

Orientasi 

Kewirausahaan 

 

Pertanyaan 

 

Tanggapan Responden 

1 Inovasi  1. Perubahan berupa 

produk dan jasa apa 

yang sudah anda 

lakukan? 

2. Bagaimana teknologi 

pada soto sedep?  

3. Dalam 6 bulan sebanyak 

apa pembaruan 

teknologi yang sudah 

dilakukan? 

4. Apakah anda 

menyediakan dana 

untuk inovasi pada soto 

sedeep? 

5. Kontribusi seperti apa 

yang karyawan lakukan 

dalam ide – ide kreatif? 

6. Eksperimen atau hal – 

hal baru seperti apa 

yang anda lakukan 

dalam pengembangan 

usaha? 

7. Bagaimana anda 

melakukan diferensiasi 

agar tidak ditiru 

pesaing? 

 

2 Pengambilan 

Risiko 

1. Apa anda berani 

mengambil risiko dalam 

pembangunan soto 

sedeep? 

2. Apakah anda 

mengambil keputusan 
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secara tegas apabila 

hasilnya tanpa jaminan 

keberhasilan? 

3. Apa anda berani 

menanggung kerugian 

penjualan? 

4. Apakah anda membuka 

cabang pada usaha 

anda? 

3 Proaktif  1. Bagaimana anda 

mengantisipasi  

perubahan yang terjadi 

dimasa mendatang 

terkait keinginan dan 

kebutuhan konsumen? 

2. Siapa pesaing soto 

sedeep? Gerakan 

selangkah didepan 

seperti apa yang anda 

lakukan dalam 

merespon pesaing?d 

3. Bagaimana anda 

memecahkan masalah? 

4. Bagaimana kemajuan 

teknologi pada soto 

Sedeep? 

 

4 Agresifitas 

Kompetitif 

1. Bagaimana cara anda 

agar soto Sedeep 

memiliki keunggulan  

dibanding dengan 

pesaing? 

2. Bagaimana anda 

mempertahankan 

kualitas soto Sedeep 

namun harga tetap 

bersaing? 

3. Bagaimana anda meniru 

teknik bisnis dari 
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pesaing yang sukses 

untuk perkembangan 

soto sedeep? 

4. Bagaimana cara anda 

memperkenalkan produk 

agar masyarakat 

semakin mengenal? 

5 Otonomi  1. Bagaimana anda 

mengkoordinasi 

karyawan dalam 

melakukan tugas? 

2. Bagaimana cara anda 

dalam  meningkatkan 

kinerja karyawan? 

3. Bagaimana anda 

meningkatkan jiwa 

kewirausahaan dalam 

diri anda? 

4. Bagaimana anda 

menanggapi karyawan 

dalam mengemukakan 

pendapatnya? 

 

d.  
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Pertanyaan mengenai Soto Sedeep di Semarang 

Responden : Rizky (Karyawan) 

No. Dimensi 

Orientasi 

Kewirausahaan 

 

Pertanyaan Untuk Karyawan 

 

Tanggapan Responden 

1 Inovasi  1. Perubahan berupa 

produk dan jasa apa 

yang sudah dilakukan? 

2. Bagaimana teknologi 

pada soto Sedeep?  

3. Dalam 6 bulan sebanyak 

apa pembaruan 

teknologi yang sudah 

dilakukan? 

4. Apakah Alwan 

menyediakan dana 

untuk inovasi pada soto 

sedeep? 

5. Kontribusi seperti apa 

yang anda dan karyawan 

lain lakukan dalam ide – 

ide kreatif? 

6. Eksperimen atau hal – 

hal baru seperti apa 

yang Alwan lakukan 

dalam pengembangan 

usaha? 

7. Bagaimana Alwan 

melakukan diferensiasi 

agar tidak ditiru 

pesaing? 

 

2 Pengambilan 

Risiko 

1. Apakah Alwan berani 

mengambil risiko dalam 

pembangunan soto 

sedeep? 

2. Apakah Alwan tetap 

mengambil keputusan 

 



64 

 

secara tegas apabila 

hasilnya tanpa jaminan 

keberhasilan? 

3. Apakah Alwan berani 

menanggung kerugian 

penjualan? 

4. Apakah Alwan 

membuka cabang pada 

usahanya? 

3 Proaktif  1. Bagaimana Alwan 

mengantisipasi 

perubahan yang terjadi 

dimasa mendatang terkait 

keinginan dan kebutuhan 

konsumen? 

2. Siapa pesaing soto 

sedeep? Gerakan 

selangkah didepan 

seperti apa yang Alwan 

lakukan dalam 

merespon pesaing? 

3. Bagaimana Alwan 

memecahkan masalah? 

4. Bagaimana kemajuan 

teknologi pada soto 

Sedeep? 

 

 

4 Agresifitas 

Kompetitif 

1. Bagaimana cara Alwan 

agar soto Sedeep 

memiliki keunggulan 

dibanding pesaing? 

2. Bagaimana Alwan 

mempertahankan 

kualitas soto sedeep 

namun harga tetap 

bersaing? 

3. Bagaimana Alwan 

meniru teknik bisnis dari 

pesaing yang sukses 

untuk perkembangan 
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soto sedeep? 

4. Bagaimana cara Alwan 

memperkenalkan produk 

agar masyarakat 

semakin mengenal? 

5 Otonomi 1. Bagaimana Alwan 

mengkoordinasi 

karyawan dalam 

melakukan tugas - 

tugasnya? 

2. Bagaimana Alwan 

dalam  meningkatkan 

kinerja karyawan? 

3. Bagaimana Alwan 

meningkatkan jiwa 

kewirausahaan didalam 

dirinya? 

4. Bagaimana Alwan 

merespon karyawan 

yang memiliki 

pendapat? 
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Suasana di Soto Sedeep pada hari Kamis 

 

Wawancara bersama Habib Ibnu Alwan dan karyawannya Rizky 
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Dimensi Orientasi Kewirausahaan  

Pertanyaan untuk Habib Ibnu Alwan 

Inovasi   

1. Perubahan berupa produk dan jasa apa yang sudah anda lakukan? 

Pembaruan yang sudah saya lakukan 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 

2. Bagaimana teknologi pada soto sedeep?  

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. 

 

3. Dalam 6 bulan sebanyak apa inovasi teknologi yang sudah dilakukan? 
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Selama 6 bulan ini saya telah menambah TV kabel. 

4. Apa anda menyediakan dana untuk inovasi pada Soto Sedeep? 

 Saya tidak menyediakan. 

5. Kontribusi seperti apa yang karyawan lakukan dalam ide – ide kreatif? 

Karyawan sangat berkontribusi bagi berjalannya soto sedeep contohnya 

dalam penambahan menu, menu yang menurut mereka tidak terlalu 

diminati konsumen atau mendapat komplain tentu akan disampaikan lalu 

kami akan menghilangkan menu dan akan merekomendasikan menu lain 

yang sangat diminati konsumen. Karyawan mampu berbaur dengan 

karyawan lain ataupun terhadap konsumen. Hal ini akan menciptakan 

suasana yang nyaman bagi karyawan maupun konsumen. Karyawan ikut 

menjaga keamanan pada soto sedeep, dan karyawan tentu mendoakan Soto 

Sedeep selalu ramai karena rejeki mereka adalah rejeki Soto Sedeep dan 

rejeki soto sedeep adalah rejeki mereka. Terahir, Karyawan sangat 

berkontribusi bagi berjalannya Soto Sedeep contohnya dalam penambahan 

menu susu sapi berbagai rasa. 

6. Eksperimen atau hal – hal baru seperti apa yang anda lakukan dalam 

pengembangan usaha?  

Saya menciptakan minuman dan makanan yang baru untuk dijual, apabila 

konsumen suka akan kami masukan ke daftar menu dan kami 

rekomendasikan, sedangkan apabila minuman atau makanan mendapat 
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respon yang kurang baik, saya tidak akan menjualnya lagi. Percobaan ini 

dilakukan selama sebulan. 

7.  Bagaimana anda melakukan diferensiasi agar tidak ditiru pesaing? 

Diferensiasi produk yang saya lakukan melalui jam buka soto sedeep yang 

sampai malam yaitu jam 10.00 WIB 

Pengambilan Resiko  

1. Apa anda berani mengambil risiko dalam pembangunan Soto Sedeep? 

Ya tentu, sudah terlihat melalui tempat yang bisa dikatakan cukup 

besar yang telah saya bangun. Pada saat itu saya berani untuk 

mengambil risiko apapun yang terjadi apabila soto sedeep tidak ramai 

atau pembangunan tidak akan menguntungkan dan sia – sia. Tapi tetap 

saya lakukan padahal risiko kerugian cukup besar apabila Soto Sedeep 

tidak ramai. 

2. Apakah anda mengambil keputusan secara tegas apabila hasilnya tanpa 

jaminan keberhasilan? 

Ya tentu saja disaat ada karyawan yang mencuri saya tegas dalam 

memberhentikan karyawan yang saya anggap merugikan soto sedeep 

karena dapat mempengaruhi dan mengganggu karyawan lain. Tentu itu 

tidak baaik bagi perkembangan soto sedeep nantinya apabila 

dipertahankan karyawannya. 
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3. Apakah anda berani menanggung kerugian penjualan? 

Ya saya 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 karena saya berfikir bahwa pengunjung 

akan selalu ramai. 

4. Apakah anda membuka cabang pada usaha anda? 

 Ya rencananya akan membuka di Ungaran 

Proaktif   

1. Bagaimana anda mengantisipasi perubahan yang terjadi dimasa mendatang 

terkait keinginan dan kebutuhan konsumen? 

Cara mengantisipasi kebutuhan dan keinginan perubahan yang terjadi 

dimasa mendatang yaitu saya menerima kritikan dari konsumen, yaitu 

dengan merubah meja berukuran besar menjadi ukuran kecil, hal ini untuk 

menjaga privasi antar konsumen, karena tidak harus semeja dengan orang 

yang tidak dikenal, dan memudahkan ketika meja dipindah – pindah. 

2. Gerakan selangkah didepan seperti apa yang anda lakukan dalam 

merespon pesaing? Siapa pesaing Soto Sedeep? 
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Pesaing Soto Sedeep adalah Soto Mas Boed karena sama ramainya dan 

bangunan yang modern di daerah banyumanik. Layanan yang tidak 

diberikan pesaing adalah jasa pengiriman soto. Bahkan saya kira soto 

lainnya belum ada yang melakukan. 

3. Bagaimana anda memecahkan masalah dan memberikan solusi?  

Saya bisa memberikan solusi contohnya, 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 saya berfikir untuk 

memberi solusi dengan model presmanan  pada makanan pelengkapnya, 

sehingga pelanggan dapat mengambil sendiri makanan pelengkap sesuai 

dengan kebutuhannya masih – masing 

4.  Bagaimana kemajuan teknologi pada Soto Sedeep?  

Cukup baik dan mengalami kemajuan seperti pemasangan wifi, TV kabel, 

walkie talkie pada saat ramai 

Agresifitas Kompetitif  

1. Bagaimana cara anda agar Soto Sedeep memiliki keunggulan  dibanding 

dengan pesaing? 

Soto Sedeep memiliki keunggulan dibanding dengan pesaing karena 

tempatnya yang mewah, masakan dan bahan – bahan yang digunakan 

berkualitas dan baru, masakan pada soto sedeep tanpa kandungan bahan 
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pengawet, buah yang kami 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 

internet secara gratis. 

2. Bagaimana anda mempertahankan kualitas Soto Sedeep namun harga tetap 

bersaing? 

Cara dalam mempertahankan kualitas soto sedeep dengan harga yang 

bersaing yaitu saya 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. 

3.  Bagaimana anda meniru teknik bisnis dari pesaing yang sukses untuk 

perkembangan Soto Sedeep? 

Dulunya makanan pelengkap yaitu sate cenderung rasanya gurih, namun 

setelah melakukan pembandingan dengan soto pesaing cenderung manis 

lalu masih di tahun 2010 dirubah hingga saat ini.  

4. Bagaimana cara anda memperkenalkan produk agar masyarakat semakin  

mengenal? 

Dalam memperkenalkan produk agar masyarakat semakin mengenal Soto 

Sedeep yaitu melalui instagram @sotosedeep , melalui twitter @sedeep 
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Otonomi   

1. Bagaimana anda mengkoordinasi karyawan dalam melakukan tugas? 

Di dalam pekerjaan saya memilih ketua disitu untuk mengatur semuanya. 

Orang yang saya beri tanggung jawab adalah Rizky, sehingga saya hanya 

menyampaikan kepada Rizky hal – hal yang perlu dilakukan dan Rizky 

yang mengatur. Biasanya saya melakukan briefing setiap hari untuk 

mengetahui perkembangan karyawan dan keluhan yang terjadi hari itu 

juga. 

2. Bagaimana cara anda dalam  meningkatkan kinerja karyawan? 

Cara saya dalam mengatur karyawan yaitu dibantu Rizky, tapi keputusan 

menjadi tanggung jawab saya. Saya meningkatkan kinerja karyawan 

dengan memberikan hadiah bagi karyawan yang teladan, memberikan 

motivasi kepada mereka, memberikan upah yang sesuai dengan kinerja 

yang dilakukan, dan nobar sebulan sekali 

3.  Bagaimana anda meningkatkan jiwa kewirausahaan dalam diri anda? 

Saya terus belajar melalui orang tua , apabila ada masalah di Soto Sedeep 

kadang masih dibicarakan dengan orang tua dan bagaimana 

penanganannya. Mereka sangat membantu, selalu mendengarkan saran – 

saran yang diberikan orang tua dan saya menerapkannya, membaca buku – 

buku mengenai wirausaha yaitu sukses berbisnis kuliner, bisnis anti 

bangkrut. 
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4. Bagaimana anda menanggapi karyawan dalam mengemukakan 

pendapatnya? 

Dalam menanggapi karyawan yang berpendapat saya menerima pendapat 

karyawan yang masuk secara terbuka kemudian akan saya saring terlebih 

dahulu dan lalu diterapkan pada Soto Sedeep. Seperti susu sapi banyak 

rasa. 

Dimensi Orientasi Kewirausahaan  

Pertanyaan Untuk Rizky selaku karyawan 

Inovasi   

1. Perubahan berupa produk dan jasa apa yang sudah terjadi hingga saat ini? 

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. 

2. Bagaimana teknologi pada Soto Sedeep?  

Teknologi pada soto sedeep cukup terdepan dibanding dengan pesaing 

karena kami telah memasang TV kabel dan ruangan ber AC untuk 

menambah kenyamanan konsumen yang makan di sini. Dan memasang 
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wifi agar konsumen bisa menyantap makanan sekaligus bermain internet 

secara gratis. Hal ini akan menjadi nilai lebih dibanding dengan pesaing. 

3.  Dalam 6 bulan sebanyak apa pembaruan yang sudah dilakukan? 

Dalam 6 bulan Soto Sedeep telah melakukan pemasangan TV kabel. 

4.  Apakah Alwan menyediakan dana untuk inovasi Soto Sedeep? 

 Saya tidak tahu 

5.   Kontribusi seperti apa yang anda dan karyawan lain lakukan? 

Selama Rizky bekerja disini bersama karyawan dilakukan untuk soto 

sedeep contohnya dalam pemilihan menu baru untuk pengembangan soto 

sedeep, ketika sedang ada reservasi saya dan karyawan lain mengontrol 

dalam penataan meja dan kursi agar terlihat rapi saat digunakan untuk 

pertemuan.  

6.  Eksperimen atau hal hal beru seperti apa yang Alwan lakukan dalam 

pengembangan usaha? 

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 

7.  Bagaimana Alwan melakukan diferensiasi agar tidak ditiru pesaing? 

Ide kreatif dan inovatifnya yaitu lamanya jam buka hingga malam hari. 
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Pengambilan Resiko 

1. Apakah Alwan berani mengambil risiko dalam pembangunan Soto 

Sedeep? 

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. 

2. Apakah Alwan tetap mengambil keputusan secara tegas apabila hasilnya 

tanpa jaminan keberhasilan? 

 Ya tentu Mas Alwan tetap berani mengambil keputusan secara tegas, Mas 

Alwan dengan tegas mengeluarkan karyawan yang mencuri karena 

dianggap merugikan karyawan lainnya 

3. Apakah Alwan berani menanggung kerugian penjualan? 

Mas Alwan berusaha menyiapkan soto lebih banyak dari biasanya dengan 

harapan habis, namun apabila tersisa banyak sudah ditanggung risikonya. 

4.  Apakah Alwan membuka cabang pada usahanya? 

 Rencananya Mas Alwan akan membuka cabang di Ungaran. 

Proaktif   

1. Bagaimana Alwan mengantisipasi perubahan yang terjadi dimasa 

mendatang terkait keinginan dan kebutuhan konsumen? 
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 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. 

2. Gerakan selangkah didepan seperti apa yang Alwan lakukan dalam 

merespon pesaing? Siapa pesaing Soto Sedeep? 

Layanan yang tidak diberikan pesaing adalah jasa pengiriman soto. 

Pesaing Soto Mas Boed 

3. Bagaimana Alwan memecahkan masalah dan mampu memberikan solusi? 

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 

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.  

4. Bagaimana kemajuan teknologi pada soto Sedeep?  
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Mengalami kemajuan, karena saat ini kami menggunakan walkie talkie 

saat Soto Sedeep ramai seperti hari libur, pemasangan wifi, penggunaan 

TV kabel di beberapa ruangan. 

Agresifitas Kompetitif  

1. Bagaimana cara Alwan agar Soto Sedeep memiliki keunggulan dibanding 

pesaing? 

Ya, karena tidak banyak penjual soto yang memiliki tempat mewah seperti 

Soto Sedeep, pelayanan kami sangat baik, menjaga kebersihan dengan 

cukup baik karena kami menyediakan tempat sampah disetiap bawah 

meja, dan pilihan menu yang beragam, ruangan ber AC dan menyediakan 

wifi secara gratis kepada pengunjung. 

2. Bagaimana Alwan mempertahankan kualitas Soto Sedeep namun harga 

tetap bersaing? 

 Kurang tahu  

3.  Bagaimana Alwan meniru teknik bisnis dari pesaing yang sukses untuk 

perkembangan Soto Sedeep?  

Satenya memiliki cita rasa yang gurih namun diganti dengan rasa yang 

cenderung manis. 

4.  Bagaimana cara Alwan memperkenalkan produk agar masyarakat semakin 

mengenal? 
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Mengenalkan Soto Sedeep melalui media sosial yaitu twitter dan 

instagram. 

Otonomi   

1. Bagaimana Alwan mengkoordinasi karyawan dalam melakukan tugas - 

tugasnya? 

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. 

2. Bagaimana Alwan dalam  meningkatkan kinerja karyawan? 

Mas Alwan mempercayakan saya untuk mengatur karyawan lain dalam 

melayani konsumen. Namun saya juga laporan kepada Mas Alwan situasi 

yang terjadi. Dalam meningkatkan kualitas kerja Mas Alwan memberi 

hadiah sepatu, kemeja, kaos. Setiap bulan ada kegiatan nonton bareng, 

futsal bersama. Hal ini dapat mendorong karyawan dalam melakukan 

tugas – tugasnya secara baik. 

3. Bagaimana Alwan meningkatkan jiwa kewirausahaan didalam dirinya? 

Mas Alwan selalu belajar terutama sharing kepada Pak Syamsuri dalam 

menangani masalah – masalah dan sharing mengenai hal – hal yang terjadi 

di Soto Sedeep dan bagaimana penanganannya. 
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4. Bagaimana Alwan merespon karyawan yang memiliki pendapat? 

Mas Alwan sangat mendengarkan karyawan dalam berpendapat, apabila 

ada kayawan yang memberikan usul akan Mas Alwan tampung terlebih 

dahulu, kemudian akan dibicarakan di tiap – tiap departemen setelah itu 

diterapkan.
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