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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia kuliner di Indonesia dari tahun ke tahun

semakin maju dan bervariasi. Berbagai jenis dan varian makanan baik

makanan khas maupun makanan internasional sudah ada di Indonesia yang

sudah dapat dilihat salah satunya di kota Semarang. Oleh karena itu tidak

hanya orang asli Semarang yang ingin berlomba – lomba membuka usaha

di bidang kuliner, namun juga banyak pengusaha dari luar kota Semarang

yang ingin mencoba untuk membuka usaha kuliner di kota Semarang

karena antusiasme warga Semarang dalam bidang kuliner cukup besar.

Kota Semarang yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia, memiliki

makanan khas yang mempunyai peminat cukup banyak. Makanan khas

kota Semarang yang sering dijadikan oleh – oleh antara lain lumpia, roti

ganjel rel, bandeng, tahu bakso, mochi, wingko babat, dan masih banyak

lainnya. Sedangkan makanan kuliner khas Semarang yang paling sering

dinikmati oleh konsumen antara lain tahu gimbal, mie kopyok, tahu petis,

dan juga soto khas Semarang yang menjadi pilihan sebagian besar warga

Semarang untuk dijadikan sarapan pagi.

Soto khas Semarang yang ada di Semarang sudah cukup banyak,

persaingan semakin ketat, dan juga upaya dalam mempertahankan

keunggulan baik kualitas dan keberlangsungan usaha kedepannya harus

selalu dijaga. Dalam berwirausaha, pengusaha dapat mempertahankan dan
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mengembangkan usahanya hingga berkelanjutan dengan cara menentukan

bagaimana orientasi usaha selanjutnya. Covin dan Wales (2011)

menunjukkan bahwa Orientasi Kewirausahaan itu tidak memiliki definisi

yang dapat diterima secara universal. Moreno dan Casillas (2008)

mencatat bahwa Orientasi Kewirausahaan adalah organisasi pengambilan

keputusan yang memiliki kecenderungan mendukung kegiatan

kewirausahaan. Orientasi Kewirausahaan adalah cara untuk bertindak

secara entrepreneurially dalam sebuah organisasi yang didirikan. Van

Geenhuizen et al. (2008) mencatat bahwa otonomi, inovasi, pengambilan

risiko, proaktif, dan agresivitas kompetitif sebagai seperangkat perilaku

yang mencerminkan Orientasi Kewirausahaan.

Salah satu alasan kegagalan usaha keluarga dari generasi kedua itu

karena kurangnya kemampuan atau keinginan dari keluarga untuk ikut

menciptakan proses suksesi , serta berbagi dan penyaluran pengetahuan

dari satu generasi ke generasi lainnya (Chirico, 2008). Seperti yang lain ,

bisnis keluarga berusaha untuk tumbuh dan memberikan pemasukan

dengan tetap menjaga kesinambungan bisnis .Namun , ada satu penting

perbedaan: keterlibatan keluarga ( Vallejo , 2011 ).

Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk menganalisis warung

soto khas Semarang yang dikelola oleh Mbak Rina sebagai generasi kedua

dalam meneruskan usaha soto ayam khas Semarang. Nama warung soto

yang digunakan masih menggunakan nama ayahnya sebagai pendiri usaha

soto ayam khas Semarang tersebut yaitu soto ayam Pak Din. Lokasi usaha



21

soto Pak Din pada saat ini berada di Jalan Tanjung. Usaha soto Pak Din ini

telah berdiri sejak tahun 1965 hingga saat ini. Pemilik utama soto tersebut

adalah Pak Din sendiri yang memiliki nama asli yaitu Bapak H. Djasmani.

Usaha soto ini pertama kali berdiri di Pelabuhan Semarang pada tahun

1965 selama 4 tahun kemudian Pak Din memulai usahanya pada tahun

1971 di Jalan Tanjung,Semarang.

Dalam meneruskan usaha soto ayam khas Semarang ini, Mbak

Rina dibantu oleh kedua saudaranya dalam mengelola berjalannya usaha

yaitu Bapak Andi dan Bapak Tedjo. Meskipun usaha soto sudah beralih

kepemilikannya, namun tidak mengubah cita rasa maupun kualitas dari

soto ayam tersebut, yaitu menggunakan ayam kampung sebagai bahan

pelengkap atau suwiran ayam dalam penyajian soto ayam tersebut (soto

ayam pak Din berisi nasi, soun, bawang merah, bawang merah goreng,

bawang putih goreng, suwiran ayam, seledri, dan onclang). Soto Pak Din

juga menjual berbagai macam pilihan sate dan makanan pelengkap soto

ayam seperti sate daging, sate kulit, sate kerang, sate jeroan, dan juga

tersedia kerupuk dan tempe goreng. Bentuk penyajian porsi soto ayam

juga bisa disesuaikan dengan keinginan konsumen untuk makan sesuai

dengan porsinya, tersedia dari mangkok besar dan juga mangkok kecil.

Dalam usaha yang dilakukan oleh Mbak Rina dan kedua saudaranya dalam

meneruskan dan mengembangkan usaha orang tuanya akan lebih baik

apabila menerapkan Orientasi Kewirausahaan dalam usaha soto tersebut.

Orientasi kewirausahaan yang telah ditentukan sedini mungkin dapat
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memberikan dampak baik untuk kedepannya bagi usaha soto Pak Din.

Selain itu, usaha soto ini dapat terus semakin berkembang dan bertahan

dalam ketatnya persaingan bisnis kuliner karena adanya pemahaman yang

telah diketahui penerus soto Pak Din terhadap situasi dikemudian hari.

Harapan usaha soto pak Din kedepannya adalah menjadi soto ayam khas

Semarang yang dapat terus bertahan hingga generasi selanjutnya dan

terkenal di kota Semarang dengan keunggulannya dapat didukung dengan

adanya penerapan Orientasi Kewirausahaan.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang ada, maka penulis

mengajukan judul pada proposal penelitian ini sebagai berikut :

“Identifikasi Penerapan Dimensi Orientasi Kewirausahaan Pada

Pengusaha Soto Ayam Pak Din di Kota Semarang”.

1.2. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang akan diambil adalah sebagai

berikut:

Bagaimana identifikasi Orientasi Kewirausahaan yang dilakukan oleh

Mbak Rina yang merupakan generasi kedua pada usaha soto ayam Pak

Din di kota Semarang.

1.3 Tujuan Penelitian
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Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana

pengusaha Soto Ayam Pak Din dalam menerapkan Orientasi

Kewirausahaan pada usaha warung soto.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis :

1. Untuk menambah serta memperluas pengetahuan maupun

wawasan mengenai penerapan orientasi kewirausahaan

dalam sebuah usaha.

2. Analisis mengenai orientasi kewirausahaan ini dapat

dijadikan sebagai pedoman bagi penulis ketika berencana

menjadi sebuah pengusaha yang hendak meneruskan

usahanya kepada generasi penerus.

b. Bagi pembaca :

Untuk menambah referensi dan pengetahuan pembaca

mengenai teori dan juga penerapan orientasi kewirausahaan

pada suatu usaha.

c. Bagi pengusaha :
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Untuk membantu pengusaha dalam mempersiapkan orientasi

kewirausahaan pada usahanya dikemudian hari sehingga usaha

tersebut memiliki keunggulan tersendiri dan dapat terus

berkembang serta memiliki generasi penerus yang dapat

dipertahankan keunggulannya dengan adanya analisis pada

penelitian ini.
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Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi landasan teori mengenai konsep yang teoritis sebagai dasar untuk

menganalisis penelitian yang ada dan akan diuraikan dalam kerangka pikir dan

definisi operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi objek dan lokasi penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, metode

pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi gambaran umum perusahaan yang diteliti, gambaran umum responden,

serta hasil analisis data pada perusahaan yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran yang dirangkum menjadi penjelasan yang cukup

singkat dan jelas dari bab - bab yang sudah dituliskan sebelumnya.


