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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
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Pengusaha yang merupakan generasi penerus kedua pada usaha soto ayam pak

Din yang dibantu oleh kedua kakak kandungnya memiliki kepribadian yang sederhana.

Usaha soto yang dikelola saat ini masih sama seperti generasi pertama yang dikelola oleh

Bpk H. Djasmani baik dari rasa, suasana warung, sikap yang ramah.

Teori Lumpkin & Dess menunjukkan bahwa terdapat 5 dimensi pada Orientasi

Kewirausahaan yang akan dilakukan oleh pengusaha dalam menjalankan serta mengelola

usahanya. Kelima dimensi tersbut antara lain; Inovasi, Pengambilan Risiko, Proaktif,

Otonomi, Agresivititas Kompetitif. Berikut adalah masing-masing kelima dimensi

Orientasi Kewirausahaan,yaitu:

1. Inovasi

Pada dimensi inovasi, pengusaha dianggap tidak inovatif, karena hingga

saat ini beliau belum menerapkan ide inovasi apapun dalam usaha soto yang

dijalankannya. Hal ini dikarenakan beliau masih mempertahankan resep soto

turun temurun dari orangtua. Beliau beranggapan bahwa mengubah komposisi

resep soto bisa menghilangkan ciri khas rasa soto ayam Pak Din. Resep soto yang

dibuat masih sama dengan generasi sebelumnya dengan tidak mengubah apapun

menambah bahan baku soto yang disajikan. Mengubah resep soto dapat memberi

manfaat maupun kerugian terhadap penjualan soto karena para konsumen belum

tentu sesuai dan cocok apabila rasa nya berubah.

Untuk proses administrasi, pengusaha tidak melakukan inovasi, beliau

masih menggunakan nota sebagai bukti pembayaran untuk konsumen dengan

penghitungan secara manual. Pengusaha juga tidak ingin untuk melakukan

diferensiasi yang sulit untuk ditiru pesaing, karena beliau lebih mengutamakan

kualitas rasa soto yang tetap terjaga dan pelayanan memuaskan untuk konsumen.
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Resep soto yang dibuat masih sama dengan generasi sebelumnya dengan

tidak mengubah apapun menambah bahan baku soto yang disajikan. Mengubah

resep soto dapat memberi manfaat maupun kerugian terhadap penjualan soto

karena para konsumen belum tentu sesuai dan cocok apabila rasa nya berubah.

Pengusaha belum pernah melakukan inovasi dalam bentuk apapun sehingga

beliau belum menerapkan Orientasi Kewirausahaan dalam Dimensi Inovasi pada

usaha soto.

2. Pengambilan Risiko

Pada dimensi pengambilan risiko, pengusaha cukup berani dalam

melakukan pengambilan risiko untuk usaha warung soto. Pada waktu beberapa

tahun lalu, Mbak Rina membuka cabang usaha soto di daerah Tanah Mas namun

hanya bertahun sampai 2 tahun saja. Modal usaha yang dikeluarkan cukuplah

banyak untuk menyewa tempat, memberi gaji karyawan namun usaha yang

dijalankan belum berhasil.

Dalam menjalankan usaha sotonya, pengusahameminjam sejulah dana di

Bank untuk modal awal usaha. Peminjaman modal usaha digunakan untuk

memperbesar usaha sotonya. pengusaha selalu optimis bahwa beliau mampu

untuk membayar angsuran peminjaman di Bank. Beliau juga berani menghadapi

risiko keuangan yang terjadi, dengan menambah jumlah produksi soto di hari

Minggu dan hari libur. Beliau dapat memperhitungkan konsumen yang akan

datang. Hal ini menunjukkan bahwa beliau bersedia menanggung risiko, jika

konsumen yang datang tidak sesuai dengan perkiraannya.
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3. Proaktif

Pada dimensi Proaktif, pengusaha tidak proaktif dalam menjalankan usaha

sotonya. pengusaha belum ada inisiatif dan kemauan untuk mengejar peluang

baru, beliau lebih berfokus pada usaha soto ayam saja dan tidak meihat

persaingan yang semakin ketat. Pengusaha sangat santai terhadap para

pesaingnya karena tidak melakukan langkah atau cara untuk dapat bersaing.

Yang terpenting bagi pengusaha adalah usaha soto ramai pengunjung dan semua

kompetitir bersaing dengan akal sehat. Selain itu, pengusaha tidak memiliki

peralatan (teknologi) yang dikhususkan untuk mengembangkan produk. Beliau

hanya memiliki sumber daya manusia untuk membantunya berjualan saja.

Meskipun demikian, pengusaha selalu mempertahankan ciri khas sotonya dengan

menggunakan konsep tradisional pada warung soto.

4. Otonomi

Pengusaha memiliki sikap otonom dalam menjalankan usaha soto, karena

beliau berhak menentukan setiap keputusan yang diambil untuk kemajuan usaha

soto. Setiap keputusan yang diambil, sepenuhnya ditentukan oleh pengusaha

sebagai pengelola warung soto. Pengusaha memberikan kebebasan kepada setiap

karyawan untuk memberikan keputusan yang ada untuk ditentukan kembali oleh

pengusaha.

Pengusaha memiliki tanggung jawab sepenuhnya terhadap usaha warung

soto. Apabila ada karyawan yang melakukan kesalahaan pada saat jam kerja,

maka pengusaha berhak untuk menasihati dan memberikan pengarahan kepada

karyawan. Para karyawan menerima semua keputusan yang ditentukan oleh
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pengusaha, dan bekerja sesuai dengan keputusan yang sudah ditentukan. Jiwa

kewirausahaan yang dimiliki oleh pengusaha yaitu bekerja keras, bekerja dengan

penuih tanggung jawab, ramah serta melayani konsumen dengan sepenuh hati.

Jiwa Kewirausahaan dari pengusaha sangat melekat pada sosok Bapak H.

Djasmani sebagai generasi pertama dari usaha soto ayam Pak Din.

5. Agresivitas Kompetitif

Pengusaha kurang agresif dalam menghadapi persaingan yang semakin

ketat. Pengusaha sangat santai dan tidak terlalu memikirkan tentang adanya

persaingan. Menurutnya, warung soto ramai pengunjung saja sudah merasa puas

dengan tidak memikirkan hal lainnya seperti persaingan yang ketat. Pengusaha

mengetahui bahwa soto semarang sudah sangat banyak dan memiliki pelanggan

masing-masing. Menurutnya, Semua rejeki sudah ditentukan oleh Allah SWT,

jadi tidak perlu takut dan khawatir.

Sesuai 5 dimensi Orientasi Kewirausahaan menurut Lumpkin & Dess,

maka pengusaha yang merupakan generasi penerus kedua soto pak Din belum

melakukan Orientasi Kewirausahaan pada usaha warung soto. Menurutnya, usaha

soto yang dikelola saat ini belum perlu melakukan karena masih sangat

tradisional. Meskipun belum melakukan Orientasi Kewirausahaan, namun tidak

mempengaruhi penjualan warung soto.

5.2 Saran
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Saran juga diberikan penulis untuk kemajuan usaha Soto Ayam Pak Din yang

dikelola oleh Mbak Rina. Berikut saran yang dikemukakan penulis dalam penelitian

ini:

1. Pengusaha mencoba melakukan terobosan inovasi baru namun tetap

mempertahankan menu soto yang merupakan ciri khas dari soto ayam Pak Din.

Inovasi perlu dilakukan untuk mengembangkan usaha soto yang memiliki

persaingan ketat. Salah satu bentuk inovasi sederhana yang perlu dilakukan adalah

menggunakan nasi merah, menambahkan olahan daging sapi.

2. Pengusaha tidak hanya berfokus pada soto ayam saja, misalnya dengan menambah

produksi jenis makanan lain yang juga menggunakan bahan dasar ayam, seperti:

ayam goreng, ayam bakar, paru goreng. Serta menambah menu tambahan lain

seperti tahu bacem, tempe bacem, tahu petis, keripik bayam, rempeyek. Dengan

adanya jenis makanan lain tentu akan menambah peluang baru.

3. Pengusaha mau mengikuti perkembangan teknologi, dengan ikut aktif

memasarkan warung soto pada media sosial seperti; BBM, Instagram, LINE,

WhatsApp. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui serta tidak asing

tentang adanya soto ayam Pak Din.

4. Pengusaha ikut aktif mendaftarkan warung soto dengan ikut aplikasi Go-Food

yang ditawarkan oleh perusahaan Go-Jek secara gratis dan persyaratan yang

mudah serta praktis.

5. Pengusaha memperbaharui sistem administrasi dengan menggunakan mesin

komputer untuk menimalisasi keasalahan pada saat pembayaran.

6. Pengusaha mau meluangkan watunya untuk mengikuti kegiatan bazaar makanan

yang ada di kota Semarang misalnya di Sri Ratu Pemuda, pasar pecinan Semawis.
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7. Pemilik warung soto sebaiknya melakukan Orientasi Kewirausahaan pada usaha

sotonya untuk saat ini untuk dapat meningkatkan pangsa pasar dan dapat

bersaingan secara positif. Menjalankan Orientasi Kewirausahaan tidaklah mudah,

butuh sebuah proses dan kemauan dari pemilik soto agar dapat menerapkannya,

namun tidak salahnya pengusaha melakukannya karena semuanya demi

kepentingan usaha soto ayam Pak Din.


