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BAB IV

HASILPENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Soto Ayam Pak Din

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. Bapak
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H.Djasmani lahir di kota Semarang pada tahun 1942, memiliki seorang

istri yaitu Ibu Hj. Ngadin serta dikaruniai 7 orang anak. Lokasi usaha Soto

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

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

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

Nama “Pak Din” merupakan nama panggilan Beliau pada waktu duduk di

bangku SMA.

Usaha soto ini pertama kali berdiri di Pelabuhan Semarang pada

tahun 1965, selama 4 tahun berjalan usaha soto tidak diijinkan untuk

berjualan di Pelabuhan karena tidak mendapat ijin usaha dari Pemerintah

Kota setempat. Lalu Pak Din memiliki ide untuk memulai pindah usaha

pada tahun 1971 di Jalan Tanjung, Semarang.

Dalam menjalankan usaha sotonya, istri nya juga ikut berperan

membantu dalam menjalankan usaha sotonya. Menurut pandangan orang

lain dan keluarga, Bapak H. Djasmani memiliki kepribadian yang patut

ditiru antara lain ; baik, ramah, selalu bersyukur terhadap segala sesuatu

yang ada, bertanggung jawab terhadap keluarga, akrab dengan para

pelanggan.

Bapak H. Djasmani meninggal dunia pada tahun 2007, usaha soto

yang sudah berjalan dikelola sepenuhnya kepada istri beserta anaknya.

Pada tahun 2014, terdapat sebuah kabar duka dikarenakan istri dari Bapak

H. Djasmani meninggal dunia. Dengan kerja keras dan semangat kerja

yang tinggi, anaknya dapat mempertahankan dan mengembangkan usaha
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soto. Jam operasional dari warung soto Pak Din buka pada jam 08.00 WIB

sampai 14.00 WIB. Setelah jam 14.00 WIB warung soto Pak Din sudah

dipastikan tutup. Soto Ayam Pak Din tutup jam 14.00 WIB karena sumber

daya yang tersdeia masih terbatas serta menjaga toleransi kepada pemilik

rumah yang memberikan ijin untuk berjualan di depan rumah.

4.2 Sejarah Penerus Usaha

Mbak Rina adalah puteri ke-6 dari Bapak H. Djasmani dan Ibu Hj.

Ngadini. Mbak Rina lahir di Semarang pada November 1979. Mbak Rina

pertama kali ikut membantu usaha soto pada saat masih duduk di bangku

SMA. Pendidikan terakhir Mbak Rina yaitu S.Akt pada Universitas

Katholik Soegijapranata pada tahun 2003.Setelah mendapat gelar S.Akt,

pada tahun 2004 mbak Rina bekerja pada perusahaan GTO selama 3 bulan.

Mbak Rina menikah pada tahun 2013 dengan Eka Yuli Setiawan dan saat

ini sudah dikaruniai oleh 2 orang anak. Kegiatan Mbak Rina setiap hari

yaitu mengelola usaha soto Pak Din. Tempat tinggal beliau yaitu Jalan

Brotojoyo VII/32,Semarang Utara.

Dalam meneruskan usaha soto ayam khas Semarang, Mbak Rina

dibantu oleh kedua saudara kandung, satu orang saudara sepupu dan kedua

orang pegawai. Kedua Saudara kandungnya yaitu Bapak Andi dan Bapak

Tedjo memiliki tugas yang berbeda. Bapak Tedjo memiliki tugas untuk

belanja berbagai kebutuhan masakan soto serta memasak dan membuat

resep Soto Ayam yang sudah diturunkan secara turun menurun. Bapak

Tedjo sewaktu masih sekolah selalu membantu Bapak H. Djasmani
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membantu warung soto serta selalu mau belajar untuk memahami dan

mencoba membuat resep masakan dari soto ayam. Lalu Bapak Andi

bertugas untuk belanja bahan baku soto serta membuka cabang soto ayam

Pak Din di daerah Banyumanik, Semarang.

Saudara sepupu dari Mbak Rina yaitu Mas Eko Irmawan adalah

seorang lulusan Unika Soegijapranata memiliki tugas untuk melayani

konsumen serta menjadi kasir. Kedua pegawai memiliki tugas untuk

membuat minuman, mencuci gelas dan mangkok serta membersihkan

meja. Mbak Rina memiliki tugas untuk melayani konsumen, mengawasi

warung soto dan membuat pembukuan untuk usaha soto. Meskipun usaha

soto sudah beralih kepemilikan, namun tidak mengubah cita rasa maupun

kualitas dari soto ayam tersebut, yaitu menggunakan olahan 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 ayam, sate kulit, sate

kerang, sate jeroan, dan juga tersedia perkedel 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. Harga yang ditawarkan dapat dijangkau

oleh semua kalangan konsumen.

4.1 Gambaran Umum Responden
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Penelitian ini melibatkan 2 responden memperoleh data serta

mendapatkan informasi yang dibutuhkan pada usaha soto ayam Pak Din.

Responden 1 yaitu Mbak Rina sebagai pemilik serta pengelola usaha soto

ayam Pak Din, kemudian responden 2 yaitu Mas Eko Imawan sebagai

sumber untuk mengkroscek data. Gambaran umum responden berdasarkan

usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jabatan, serta lama kerja. Berikut

adalah tabel mengenai Gambaran Umum Responden :

Tabel 4.1. Gambaran Umum Responden Soto Ayam Pak Din

Komponen Responden 1

(Mba Rina)

Responden 2

(Mas Eko Imawan)

Usia 38 tahun 35 tahun

Jenis Kelamin Perempuan Pria

Tingkat Pendidikan Sarjana Ekonomi Sarjana Ekonomi

Jabatan Pengelola Karyawan

Lama Kerja ± 13 tahun ± 9 tahun

Sumber: Data Primer yang diolah (2016).

Berdasarkan tabel 4.1. dapat dilihat gambaran umum dari masing-

masing responden. Responden 1, yaitu Mbak Rina sebagai responden

utama dalam penelitian ini. Mba Rina merupakan penerus generasi kedua
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dalam usaha soto ayam Pak Din. Beliau telah berusia 38 tahun, dan

memiliki tingkat pendidikan S.Akt pada Universitas Katholik

Soegijapranata. Mbak Rina membantu usaha soto pada saat duduk di

bangku SMA, namun terhitung aktif bekerja sejak tahun 2005 hingga saat

ini. Responden 2, yaitu mas Eko Imawan sebagai sumber untuk

mengkroscek data. Mas Eko Imawan merupakan salah satu karyawan

sekaligus saudara sepupu dari Mbak Rina. Beliau telah berusia 35 tahun,

serta lulusan Sarjana Ekonomi pada Universitas Khatolik Soegijapranata.

Mas Eko Imawan telah bekerja selama ± 9 tahun di warung soto ayam Pak

Din.

4.4 Analisis Hasil Penelitian

Dari data yang diperoleh melalui proses wawancara, telah

direduksi dan dirangkum hal-hal yang pokok atau penting. Dari data yang

diperoleh, menunjukkan tindakan pengusaha dalam menerapkan 5 dimensi

Orientasi Kewirausahaan menurut Lumpkin dan Dess (1996). Dalam

penelitian ini, analisis dilakukan secara deskriptif. Dengan menggunakan

analisis deskriptif, diharapkan dapat mengetahui dan memahami jawaban

dari para responden sesuai indikator-indikator yang ada dalam masing-

masing dimensi orientasi kewirausahaan. Sehingga, dapat memudahkan

peneliti dalam penarikan kesimpulan. Berikut adalah 5 dimensi orientasi

kewirausahaan yang diterapkan oleh pengusaha Soto Ayam Pak Din:
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4.4.1. Dimensi Inovasi

Inovasi adalah ide yang dimiliki pengusaha untuk melakukan suatu bentuk pembaruan atau perubahan. Menurut

Lumpkin dan Dess (1996), inovasi merupakan suatu kemampuan untuk mencari dan mendukung ide-ide baru, hal-hal baru,

percobaan, dan proses kreatif lainnya. Berikut adalah penerapan dimensi inovasi oleh pengusaha soto ayam Pak Din di kota

Semarang:

No. Indikator Jawaban Pengusaha Jawaban Karyawan Analisis Data

1. Melakukan penambahan dalam

jenis produk atau jasa baru.

Pengusaha belum ingin

melakukan penambahan baik

mengubah resep soto maupun

menambah jenis makanan lain

karena masih mempertahankan

resep soto yang diwarisi oleh

Bapak H. Djasmani.

Dalam mengelola warung

soto, pengusaha belum

melakukan penambahan

pada menu soto. Hal ini

dilakukan karena beliau

masih mempertahankan

resep soto yang diwarisi oleh

Berdasarkan penjelasan

dari pengusaha dan

karyawan, maka pemilik

warung soto belum

melakukan penambahan

makanan pada warung

soto. Pemilik masih
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keluarga. mempertahankan resep

soto yang diwarisi oleh

keluarga.

2. Melakukan inovasi dalam

bidang teknologi dan

administrasi, ataupun sumber

daya manusia

Pengusaha belum mengikuti

perubahan teknologi yang

semakin cepat karena warung

soto tidak perlu adanya

perkembangan teknologi.

Peralatan yang digunakan

masih sederhana untuk

menghemat biaya produksi.

Dalam hal administrasi,

pengusaha masih

menggunakan penghitungan

Menurutnya, pengusaha

belum bisa mengikuti

perkembangan teknologi

karena perlatan yang ada

masih sama seperti generasi

sebelumnya namun

pengusaha hanya berfokus

pada penjualan saja,

meskipun pengusaha dapat

mengikuti perkembangan

teknologi. Kemudian,

Menurut penjelasan dari

pengusaha dan karyawan,

maka pemilik soto belum

mengikuti perkembangan

teknologi berupa peralatan.

Kemudian, administrasi

dilakukan dengan alat

bantu kalkulator dan nota

serta sumber daya yang

tersedia terbatas.
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secara manual dengam

menggunakan kalkulator dan

nota. Kemudia pada sumber

daya yang tersedia saat ini

sudah cukup.

pembayaran masih manual

dengan menggunakan

kalkulator dan nota. Warung

soto pada pukul 14.00 WIB

sudah dipastikan tutup

karena sumber daya masih

terbatas.

3. Menyisikan anggaran dana

khusus untuk proses inovasi

Pengusaha belum berfokus

untuk mennyisihkan

pendapatan untuk kegiatan

inovasi. Pengusaha menilai

inovasi pada warung soto

sangatlah kurang efektif. Misal

dari 50 warung soto yang ada,

Menurutnya, pengusaha

tidak pernah berencana

menyisihkan dana untuk

melakukan inovasi pada

warung soto. Menu soto

sangat sulit untuk dilakukan

inovasi karena hanya menu

Menurut penjelasan dari

pengusaha dan karyawan,

maka pemilik soto tidak

menyisihkan dana untuk

kegiatan inovasi pada

warung soto.
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hanya 5 saja yang sudah

melakukan inovasi.

itu saja yang dijual.

4. Bersedia menerima saran dan

ide baru dari karyawan

maupun orang lain pada

kegiatan inovasi

Pengusaha mau menerima

saran dari orang lain, baik itu

dari keluarga, karyawan,

maupun konsumen. Saran yang

diberikan bermacam-macam

baik berupa sindiran, maupun

motivasi. Pengusaha senang

karena banyak yang peduli dan

simpati terhadap dirinya.

Menurutkaryawan,pengusaha

mau menerima saran atau

pendapat dari sapa saja.

Banyak konsumen yang

memberikan saran terhadap

warung soto, namun

pengusaha bersikap dingin

ketika konsumen menyindir

atau menyudutkan

pengusaha.

Menurut penjelasan

pengusaha dan karyawan,

maka pemilik soto mau dan

bersedia menerima saran

maupun ide dari keluarga,

karyawan maupun

konsumen.

5. Melakukan percobaan baru Pengusaha tidak pernah Menurutnya, pengusaha Menurut penjelasan
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dan proses kreatif lainnya yang

cukup berkaitan dalam usaha

melakukan hal baru dalam

warung soto. Kualitas soto

harus tetap dipertahankan

untuk itu tidak boleh ditambah

atau diurangi pada penyajian

menu soto..

selalu komitmen untuk tidak

melakukan percobaan baru

dalam warung soto baik itu

menambah atau mengurangi

resep soto yang sudah ada.

pengusaha dan karyawan,

maka pemilik tidak

melakukan percobaan baru

yang berkaitan dengan

inovasi.

6. Melakukan tindakan inovatif

yang tidak mudah ditiru oleh

pesaing.

Pengusaha tidak melakukan

tindakan inovatif pada warung

soto.Yang terpenting usahanya

bisa berjalan baik dengan

menjaga kualitas rasa soto dan

memberikan pelayanan ramah

serta kebersihan warung soto

agar pelanggan puas.

Tidak ada tindakan inovatif

yang dilakukan pengusaha

karena semua usaha warung

soto semarang sebagian

besar hampir sama saja.

Menurut penjelasan

pengusaha dan karywan,

maka pengusaha tidak

melakukan tindakan

inovatif untuk ditiru oleh

pesaing.
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Tabel 4.2 Dimensi Inovasi Pengusaha Soto Ayam Pak Din
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Berdasarkan hasil pada tabel 4.2. terkait dimensi inovasi, maka

pengusaha tidak bersikap inovatif terhadap warung soto, karena hingga saat

ini pengusaha belum mau melakukan serta memikirkan ide-ide inovatif,

percobaan baru yang unik untuk kemajuan usaha soto. Alasan utama yang

menyebabkan pengusaha belum mau melakukan inovasi karena masih

mempertahankan resep soto yang diwariskan oleh Bapak H. Djasmani yang

menjadi ciri khas dari soto ayam Pak Din. Salah satu keunggulan dari soto

ayam Pak Din yaitu menggunakan olahan ayam kampung sebagai pelengkap

menu soto. Meskipun harga ayam kampung lebih mahal, namun beliau tidak

pernah mencoba untuk menggantikan karena akan mengubah rasa dari soto

tersebut.

Dalam hal peralatan yang digunakan, tidak ada inovasi yang

dilakukan karena pengusaha masih menggunakan peralatan yang bersifat

sederhana. Hal ini dilakukan untuk menghemat biaya produksi dan tetap

menjaga kualitas rasa soto yang diwariskan secara turun menurun.

Kemudian dalam hal administrasi, pengusaha masih menggunakan

penghitungan secara manual dengan menggunakan nota. Pada saat

penghitungan secara manual, beliau menyuruh konsumen untuk meneliti

kembali agar apabila terjadi kesalahan dapat mengetahui secara langsung.

Mbak Rina juga belum memikirkan untuk menyisihkan anggran dana untuk

kegiatan inovasi karena belum ada kegiatan inovasi dalam bentuk apapun.

Pengusaha tidak melakukan tindakan inovatif yang sulit untuk ditiru pesaing,
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karena beliau lebih mempertahankan kualitas soto, suasana warung soto

yang tidak berubah dan pelayanan ramah dan memuaskan untuk konsumen..

4.4.2. Dimensi Pengambilan Risiko

Pengambilan risiko adalah keberanian pengusaha untuk

mempertaruhkan sumber daya (modal, manusia) yang dimiliki

dengan tujuan memajukan usahanya. Menurut Lumpkin dan Dess

(1996), pengambilan risiko merupakan kesediaan perusahaan untuk

merebut kesempatan meskipun perusahaan tidak tahu apakah usaha

ini akan berhasil atau tidak, dan bertindak dengan berani tanpa

mengetahui konsekuensinya. Berikut adalah penerapan dimensi

pengambilan risiko oleh pengusaha Soto Ayam Pak Din di

Semarang:
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No. Indikator Jawaban Pengusaha Jawaban Karyawan Analisis Data

1. Memiliki keberanian

atau mental dalam

pengambilan resiko yang

akan dihadapi dalam

usahanya

mengembangkan bisnis.

Pengusaha memilih

meminjam uang di Bank

untuk modal usaha.

Apabila tidak meminjam,

pengusaha kesulitan untuk

mempertahankan warung

soto.

Menurutnya, pengusaha

pernah bercerita mau

meminjam uang di Bank

untuk menambah modal

serta mengembangkan

warung soto.

Menurut penjelasan pengusaha

dan karyawan, maka

pengusaha memiliki

keberanian meminjam uang di

Bank utnuk mengembangkan

warung soto.

2.
Memiliki pandangan

yang tidak konsevatif

dalam mengambil

keputusan

Dalam mengambil

keputusan, pegusaha selalu

memberi tahu kepada

kedua kakaknya terlebih

dulu agar pihak keluarga

mengetahui apa yang

Menurutnya,pengusaha

memiliki tekad untuk

menghadapi risiko yang

diambil, namun beliau

selalu bertanya kepada

keluarga, karena usaha ini

Menurut penjelasan pengusaha

dan karyawan, maka pemilik

memberi tahu kepada keluarga

setiap keputusan yang diambi

untuk menghadapi risiko yang

akan dihadapi.
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dilakukan oleh pengusaha. adalah usaha milik

keluarga.

3.
Berani dalam

menghadapi resiko

khususnya resiko

keuangan.

Pengusaha memilih untuk

menambah jumlah porsi

mangkok soto pada hari

libur/minggu. Tetap

pengusaha harus

menanggung risiko apabila

tidak sesuai rencana

karena bahan baku yang

sudah ada tidak bisa

digunakan untuk hari

berikutnya.

Menurutya,pengusaha

sangat optimis ketika hari

minggu atau hari libur

warung soto nya akan

ramai tidak seperti hari

biasa, maka pengusaha

menambah jumlah porsi

soto. Sampat saat ini,

ketika hari libur/minggu,

warung soto lebih ramai

daripada hari biasa.

Menurut penjelasan dari

pengusaha dan karyawan,

maka pengusaha sudah

melakukan risiko keuangan

yang akan di terima.

4.
Melakukan perluasan

Beberapa tahun lalu, Menurutnya, pengusaha Menurut penjelasan pengusaha
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wilayah usaha untuk

mencapai tujuan usaha

pengusaha membuka

cabang usaha soto Pak Din

di daerah Tanah Mas

namun hanya bertahan

selama 2 tahun saja karena

omset penjualan sangat

sedikit.

pernah membukan cabang

usaha di daerah tanah mas.

Pengusaha memberanikan

diri untuk membuka

cabang usaha baru

sehingga berharap warung

sotonya dapat ramai

seperti di jalan Tanjung.

dan karyawan, maka

pengusaha sudah melakukan

perluasan wilayah usaha

dengan membuka cabang

usaha baru meskipun dapat

dikatakan belum berhasil.

Tabel 4.3 Dimensi Pengambilan Risiko Pengusaha Soto Ayam Pak Din
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Berdasarkan hasil pada tabel 4.3 terkait dimensi pengambilan

risiko, pengusaha berani dalam melakukan keputusan yang berkaitan dengan

pengambilan risiko usaha soto. Untuk memajukan usaha soto, beliau

meminjam sejumlah uang di Bank BPR untuk modal usaha. Modal usaha

yang dipinjam cukuplah banyak namun pengusaha memiliki keberanian

untuk melakukan keputusan dengan segala resiko yang akan diterima.

Beliau memiliki tekad untuk membuka cabang usaha soto ayam Pak Din di

daerah Tanah Mas, Semarang. Cabang usaha yang didirikan hanya bertahan

2 tahun karena omset penjualan sangatlah kecil dan minat konsumen setiap

harinya sangat sedikit. Beliau tidak putus asa terhadap kegagalan membuka

cabang usaha baru meskipun menggunakan modal dari pinjaman Bank,

karena pengusaha masih mampu mengangsur setoran Bank setiap bulan nya.

Dalam menjalankan usaha warung soto, pengusaha melakukan

sebuah keputusan yang sangat berisiko yaitu dengan menambah bahan baku

soto pada saat hari libur dan hari minggu. Meskipun saat hari minggu atau

hari libur warung soto ramai pengunjung dibandingkan dengan hari biasa,

namun yang terjadi belum tentu yang diharapkan. Apabila saat hari

minggu/libur tidak ramai, maka bahan baku soto yang tersisa akan dibawa

pulang dan tidak dapat dijual kembali untuk hari berikutnya karena

pengusaha tetap mempertahankan kualitas rasa soto.
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4.4.3. Dimensi Proaktif

Proaktif adalah sikap inisiatif pengusaha dalam mencari solusi untuk mengejar peluang baru. Menurut Lumpkin dan

Dess (1996), proaktif merupakan kemampuan untuk berinisiatif kapanpun situasi menuntut. Inisiatif untuk mengantisipasi dan

mengejar peluang baru, serta bergabung dengan pasar negara berkembang. Proaktif digambarkan sebagai penggerak pertama

yang berusaha untuk mendapatkan dan menjaga pangsa pasar. Berikut adalah penerapan dimensi proaktif oleh pengusaha soto

ayam Pak Din di Semarang:

No. Indikator Jawaban Pengusaha Jawaban Karyawan Analisis Data

1.
Memantau keadaan pasar

secara berkala untuk

mendapatkan peluang baru

Pengusaha tidak memantau

keadaan pasar untuk

mendapatkan peluang baru.

Beliau hanya berfokus pada

penjualan soto ayam serta

gorengan, sate, dan lauk lain

tanpa susah-susah untuk

Menurutnya, pengusaha

tidak memperhatikan

keadaan pasar untuk

mendapat peluang baru.

Karena beliau hanya

berfokus pada penjualan

soto ayam.

Menurut penjelasan dari

pengusaha dan karyawan,

maka pengusaha tidak

memantau keadaan pasar

untuk mencari peluang

baru.
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melihat para pesaing.

2.
Mengantisipasi perkembangan

pesaing

Pengusaha tidak memiliki

strategi khusus untuk

menghadapi pesaing karena

tidak peduli terhadap

pesaingnya. Bagi pengusaha,

yang penting warung soto laris,

serta masakan dapat terjual

habis.

Menurutnya, pengusaha

tidak melakukan tindakan

antisipasi apapun terhadap

perkembangan pesaing.

Karena usaha makanan di

daerah sini cukup jarang,

jadi mungkin persaingannya

belum terlalu ketat.

Menurut penjelasan dari

pengusaha dan karyawan,

maka pengusaha belum

meakukan strategi khusus

untuk menghadapi para

pesaing yang ada.

3.
Mampu mengidentifikasi

kebutuhan pelanggan

Pengusaha dapat memngetahui

selera konsumen. Biasanya

konsumen memiliki pesanan-

pesanan khusus sesuai

kemauannya. Misalnya ada

Menurutnya, pengusaha

mampu mengetahus elera

dari konsumen yang sudah

berlangganan lama, Namun

kesulitan apabila ada

Mnurut penjelasan

pengusaha dan karyawan,

maka pengusaha mampu

mengidentifikasi kebutuhan

konsumen pada warung
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yang suka tidak pakai moto,

tanpa sayur, tanpa tauge, atau

nasi nya setengah saja.Untuk

itu pengusaha menanyakan

dulu keinginan konsumennya.

ketika ada yang meminta.

konsumen yang baru

pertama kali datang karena

harus bertanya lebih dulu.

soto.

4.
Ketersediaan sumber daya dan

peralatan berupa teknologi

dalam kegiatan yang berkaitan

untuk memajukan usaha.

Pengusaha tidak menentukan

kriteria khusus bagi karyawan

yang akan bekerja. Karena

memang pekerjaan yang

dilakukan tidak butuh

keterampilan khusus. Yang

terpenting ramah, sopan, dan

rajin bekerja.

Menurutnya, pengusaha

mempersiapkan sumber

daya manusia hanya untuk

membantunya berjualan.

Tugas dari kedua karyawan

yaitu mencuci mangkok dan

gelas, membuat minuman

serta melayani konsumen,

Menurut penjelasan dari

pengusaha dan karyawan,

maka pengusaha belum

memperhatikan sumber

daya yang tersedia pada

warung soto.
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membersihkan meja dan

tempat usaha.

Tabel 4.4 Dimensi Proaktif Pengusaha Soto Ayam Pak Din
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Berdasarkan hasil pada tabel 4.4. terkait dimensi proaktif, maka

pengusaha tidak proaktif dalam menjalankan usaha soto. Pengusaha belum

ada niat dan insiatif untuk mencari peluang baru untuk kemajuan sotonya

serta beliau tidak memikirkan persaingan yang ada sebagai masalah serius

yang harus dihadapi. Pengusaha sangat santai dalam menghadapi para

pesaing, namun beliau menginginkan persaingan secara sehat dan jujur.

Menurutnya, semua rejeki sudah diatur dan ditentukan oleh Allah SWT.

Pengusaha mengetahui bahwa para pesaing soto ayam di kota Semarang

sangatlah kompleks dan luas. Namun beliau tetap optimis dan berpikir

positif bahwa para pesaing bersaing secara akal sehat tanpa menjatuhkan

para kompetitornya. Tidak ada langkah yang dilakukan mba Rina untuk

melakukan tindakan antisipasi terhadap para pesaingnya karena beliau lebih

mengutamakan dan mempertahankan kualitas soto ayam tanpa

memperhatikan para pesaing.

Pengusaha tidak menggunakan peralatan teknologi untuk usaha

warung soto, karena peralatan yang dipakai sangatlah sederhana. Peralatan

yang dipakai tidak jauh berbeda seperti generasi pertama yang dikelola oleh

bapak H. Djasmani. Dalam konteks mengidentifikasi kebutuhan pelanggan,

Pengusaha telah menerapkan pada warung soto.. Ketika melayani konsumen

baru, beliau selalu menanyakan pada konsumen “komplit“ atau tidak karena

tidak semua konsumen merasa cocok dengan bahan penyajian soto. Misal

ada konsumen yang tidak suka dengan bawang putih, maka tidak diberi
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bawang putih pada menu soto ayam. Berbeda dengan konsumen lama,

karena sudah mengerti kemauan dan selera konsumen.

4.4.4. Dimensi Otonomi

Otonomi memiliki hubungan langsung dengan kelompok,

kadang digambarkan sebagai pemimpin dengan perilaku mandiri,

kemandirian kerja berkelompok dengan wawasan yang luas, serta

tindakan independen dari pemegang peran dalam organisasi

(Lumpkin & Dess, 1996). Otonomi mengarah pada tindakan

independen dari individu atau kelompok dalam menorehkan ide

atau visi dan melaksanakannya hingga terwujud (Lumpkin & Dess,

1996:136). Dimensi ini dapat dikatakan sebagai kunci terwujudnya

4 dimensi lainnya untuk memberikan dampak pada keberhasilan

bisnis.
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No. Indikator Jawaban Pengusaha Jawaban Karyawan Analisis Data

1.
Pengusaha dapat

bekerjasama secara

kelompok atau tim

Pengusaha ikut melakukan semua

pekerjaan yang bisa di kerjakan

ketika warung sedang ramai

pelanggan. Ketika karyawan lain

sedang melayani konsumen, maka

pengusaha membuat minum atau

mencuci mangkok, dan begitu

juga sebaliknya.

Kami bekerja sebagai tim secara

kompak untuk saling melengkapi

tidak ada jarak antara pengusaha

dan karyawan.

Menurutnya, pengusaha selalu

membantu karyawan ketika

sedang ramai pembeli. Beliau

melakukan semua pekerjaan

yang harus dikerjakan saat itu,

sehingga kegiatan usaha selalu

berjalan dengan lancar.

Pengusaha dapat

bekerjasama secara

kelompok atau tim dengan

karyawan-karyawannya.

Beliau ikut melakukan

semua pekerjaan yang bisa

dikerjakan ketika warung

sedang ramai.

2.
Pengusaha mengatur

Pengusaha memberi kebebasan Menurtnya, pengusaha selalu Pemilik dapat mengatur



88

dan bertanggung jawab

terhadap usahanya

kepada karyawan pada saat

bekerja. Apabila ada karyawan

yang melakukan kesalahan, maka

pengusaha langsung memberi

peringatan untuk mengubah

kesalahanyang dilakukan.

Tanggung jawab sepenuhnya ada

pada diri pengusaha.

mengingatkan jika terjadi

kesalahan. Beliau tegas dalam

mengawasi kinerja karyawan,

namun menganggap karyawan

adalah teman sendiri yang

diajak untuk bekerja sama serta

bergurau bersama.

dan memimpin usahanya

dengan cara

mengkoordinasi

karyawannya serta

memberikan kebebasan

agar bisa melakukan semua

pekerjaan. Pemilik juga

bertanggung jawab

sepenuhnya dalam

mengelola usaha warung

soto.

3.
Memiliki jiwa

kewirausahaan dan

inisiatif untuk

Pengusaha memiliki inisiatif

dalam menjalankan usaha milik

orangtuanya, karena sejak SMA,

Menurtnya, pengusaha

memiliki jiwa kewirausahaan

dan inisiatif utuk memajukan

Menurut penjelasan

pengusaha dan karyawan,

maka pemilik memiliki
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berwirausaha beliau sudah sering membantu

kedua orangtuanya berjualan.

Jiwa kewirausahaan pengusaha

didapat dari belajar serta mau

bertanya dari pengalaman orang

tua.

dan mengambangkan warung

soto. Jiwa kewirausaahan yang

dimiliki seerti ayahnya. Misal

warung soto sedang sepi,

namun beliau tidak putus asa

melainkan selalu tersenyum

dan bergurau.

inisatif untuk berjualan soto

warisan keluarga serta

memiliki jiwa

kewirausahaan yang

didapat dari pengalaman

Bapak H. Djasmani.

4.
Pengusaha berhak

menentukan setiap

keputusan

Pengusaha menentukan keputusan

yag diambil pada warung soto,

Namun pengusaha tetap harus

bertanya dulu kepada keluarga

untuk melakukan keputusan yang

diambil.

Menurutnya, pengusaha

memiliki hak untuk

menentukan keputusan yang

diambil. Namub beliau selalu

bertnya kepada keluarga untuk

adanya sikap menghargai dan

menghormati Karena usaha ini

Menurut penjelasan

pengusaha dan karyawan,

maka pemilik berhak

menentukan setiap

keputusan yang diambil

dengan dibantu oleh

keluarga.
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adalah usaha keluarga.

Tabel 4.5 Dimensi Otonomi Pengusaha soto ayam Pak Din

Berdasarkan hasil pada tabel 4.6. terkait dimensi otonomi, maka pengusaha bersikap otonom dalam manjalankan

usaha warung soto. Pengusahadapat bekerja sama dengan para karyawan dan mampu menciptkan suasana kondusif. Tidak ada

jarak antara pengusaha dengan para karyawan, pengusaha selalu melakukan komunikasi dan sering bergurau dengan para

karyawan. Para karyawan bekerja dengan sepenuh hati karena tidak ada ketegangan pada saat bekerja. Namun apabila ada

karyawan yang melakukan kesalahan pada saat jam kerja maka dengan secara langsung Mbak Rina menegur dan memberi

peringatan untuk tidak melakukan hal yang sama. Setiap keputusan ditentukan sepenuhnya oleh Mbak Rina sebagai pengelola

usaha warung soto, namun setiap karywan berhak memberikan ide atau pemikiran untuk kemajuan usaha soto. Setiap karyawan

memiliki tanggung jawab untuk melayani konsumen dengan ramah dan sopan kepada konsumen. Pengusaha juga memiliki

tanggung jawab besar terhadap usaha soto, beliau selalu bertanya kepada ketiga saudaranya yang membantu mengelola usaha

soto untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat.
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4.4.5. Dimensi Agresivitas Kompetitif

Agresivitas kompetitif adalah respon pengusaha terhadap pesaing yang bertujuan untuk mengungguli pesaingnya. Menurut

Lumpkin dan Dess (1996), agresivitas kompetitif menunjukkan kemauan perusahaan untuk bersaing dengan mengandalkan metode

atau cara yang tidak biasa. Metode atau cara tersebut dilakukan secara langsung/agresif merespon ancaman yang dilontarkan pesaing.

Respon ini bisa melalui inovasi produk, pengembangan pasar, dan investasi yang tinggi untuk meningkatkan pangsa pasar sekaligus

mencapai posisi kompetitif. Berikut adalah penerapan dimensi agresivitas kompetitif oleh pengusaha soto ayam Pak Din di Semarang:

No. Indikator Jawaban Pengusaha Jawaban Karyawan Analisis Data

1.
Mampu bersaing secara

kompetitif dengan pesaing

yang ada.

Pengusaha tidak merespon apapun

terhadap pesaing. Pengusaha juga

tidak pernah mengamati tindakan

apa saja yang dilakukan

pesaingnya. Menurut beliau yang

penting usahanya bisa berjalan

Menurutnya, beliau tidak

terlalu menanggapi tindakan

yang dilakukan pesaing,

karena prinsip beliau adalah

“semua sudah memiliki

rejekinya masing-masing.”

Pengusaha tidak merespon

tindakan pesaing secara

kompetitif. Karena tidak

mengamati tindakan apa

yang dilakukan oleh

pesaingnya. Menurut beliau
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apa adanya saja. yang penting usahanya bisa

berjalan apa adanya saja

2.
Memiliki kemampuan untuk

menguasai pasar.

Pengusaha tidak bisa menguasai

pasar. Karena masih diperlukan

peningkatan dalam banyak hal

seperti; inovasi, persaingan harga,

kualitas produk, dan lain-lain.

Menurutnya, pengusaha

belum berupaya untuk

menguasai pasar, karena

beliau hanya menjalankan

usaha ini apa adanya. Yang

penting setiap hari bisa

mendapatkan pendapatan.

Pengusaha tidak menguasai

pasar, karena diperlukan

peningkatan dalam banyak

hal seperti inovasi,

persaingan harga, kualitas

produk, dan lain-lain.

3.
Dapat memperbaiki hasil

ide dari usaha pesaingnya

untuk diterapkan dalam

usaha sendiri.

Pengusaha tidak ingin meniru apa

yang menjadi keunggulan dari

pesaing. Saya selalalu bersuyuku

atas warung soto yang sudah

berjalan.

Menurtnya, pengusaha tidak

pernah meniru aoa yang

dilakukan para pesaingnya

berhasil.

.Menurut penjelasan

pengusaha dan karyawan,

maka pengusaha tidak

pernah meniru usaha para

pesaing yang ada.
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4.
Menyediakan sejumlah

anggaran dana untuk

kegiatan pemasaran,

layanan, dan kualitas produk

dalam usaha.

Pegusaha belum bersedia

menyisihkan sebagian dana untuk

kegiatan pemasaran atau promosi

lainnya, karena hal itu belum

tentu berhasil dilakukan pada

usaha warung soto.

Menurtnya, pengusaha

belum memikirkan rencana

ke depan dalam hal

pemasaran atau promosi.

Karena ini hanya usaha

sederhana saja, jadi tidak

memerlukan dana untuk

melakukan pemasaran.

Pengusaha tidak

menyediakan anggaran

dana untuk pemasaran

produk. Baginya, yang

terpenting adalah selalu

menjaga rasa soto,

kebersihan, dan pelayanan

terhadap konsumen.

Tabel 4.6 Dimensi Agresivitas Kompetitif Pengusaha Soto Ayam Pak Din



xciv

Berdasarkan hasil pada tabel 4.5. terkait dimensi agresivitas kompetitif, maka

pengusaha dianggap kurang agresif dalam menjalankan usaha warung soto. Pengusaha tidak

memperhatikan para pesaing yang ada, beliau sangat santai dan tidak terpengaruh untuk

melakukan persaingan. Tidak ada stratregi khusus yang dilakukan pengusaha untuk

menghadapi persaingan. Beliau hanya mempertahankan kualitas rasa, kebersihan warung soto,

pelayanan yang memuaskan kapada konsumen. Untuk masalah harga, pengusaha tidak dapat

bersaing karena harga yang ditawarkan lebih mahal dibandingkan para pesaingnya. Hal ini

dikarenakan, menggunakan olahan ayam kampung pada penyajian sate serta teksturnya yang

kecil dibandingkan menggunakan olahan ayam lainnya. Pengusaha tidak memikirkan harga

yang dijual terbilang tinggi, karena para konsumen sudah mengetahui bahwa menggunakan

ayam kampung memiliki rasa yang berbeda dengan ayam lainnya. Meskipun para pesaing

menjual harga soto lebih murah, namun pengusaha tidak terpengaruh untuk menurukan harga

maupun mengganti dengan tidak menggunakan ayam kampung. Penyajian dengan

menggunakan ayam kampung menjadi pembeda dan ciri khas dari soto ayam Pak Din.

Dalam hal pemasaran produk, pengusaha tidak menyediakan anggaran dana untuk

memasarkan warung soto. Tidak ada pemasaran yang dilakukan oleh pengusaha, semua

konsumen yang menikmati soto ayam Pak Din mengetahui dari rekomendasi teman, sahabat

maupun keluarga. Pemasaran yang dilakukan sangatlah sederhana yaitu dengan

menggunakan istilah “ dari mulut ke mulut”.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan


