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LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman wawancara :

Pertanyaan yang diajukan untuk pengusaha generasi kedua soto ayam Pak Din yaitu Mbak

Rina sesuai dengan indikator pada definisi operasional berdasarkan 5 dimensi Orientasi

Kewirausahaan Lumpkin & Dess (1996).

1. Inovasi

a) Apakah Anda menginginkan adanya sesuatu yang baru baik dalam bentuk produk

atau jasa pada usaha soto ini? Jika ya, seperti apa?

Dalam melanjutkan soto ayam Pak Din, saya belum memiliki serta melakukan inovasi

dalam bentuk apapun. Alasan yang membuat saya belum melakukan inovasi karena

menu soto yang sudah ada banyak diminati konsumen sehingga tidak perlu

menambahnya lagi. Di lain sisi, saya khawatir apabila inovasi tersebut tidak sesuai

dengan selera konsumen, untuk itu saya belum berani melakukan inovasi tersebut.

Saya masih mempertahankan kualitas roso yang sama sperti generasi sebelumnya

yaitu dengan mempertahankan resep soto yang diwariskan oleh keluarga.

b) Apakah Anda pernah memikirkan adanya pembaharuan/inovasi dalam bidang

teknologi, administrasi, maupun sumber daya manusia untuk kemajuan bisnis soto ini?

Jika ya, seperti apa?

Saya belum memiliki rencana melakukan inovasi dalam bidang teknologi karena

konsep soto ayam Pak Din masih menggunakan konsep tradisional. Konsep

tradisional yang saya jalankan sesuai dengan generasi pertama yang dikelola oleh Bpk
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H. Djasmani untuk menarik minat konsumen. Meskipun saya dapat mengikuti

perkembangan taknologi, namun peralatan yang saya gunakan masih sangat sederhana

untuk menghemat biaya produksi. Sumber daya manusia yang tersedia saat ini

merupakan keluarga dekat maupun teman dekat dari keluarga saya. Saya sudah

percaya dengan para karyawan yang bekerja saat ini, hal ini terbukti ketika saya tidak

bias memantau usaha soto ini, namun usaha soto tetap berjalan dengan tepat dan benar.

Dala hal administrasi, saya masih menggunakan oenghitungan secara manual dengan

kalkulator dan nota. Dalam pembayaran, saya percayakan kepada para karyawan

karena kepercayaan itu sangat penting dalam sebuah usaha. Saya selalu besyukur

memiliki para karyawan yang jujur,disiplin dan memiliki anggug jawab yang besar

atas usaha soto ayam Pak Din.

c) Apakah Mbak Rina menyisihkan sebagian dana dari pendapatan untuk proses inovasi?

Mengapa?

Saya belum memiliki pemikiran meyisihkan dana untuk proses inovasi, karena hingga

saat ini saya belum terpikir untuk melakukan proses inovasi. Saya menerima hasil dari

usaha soto tanpa melakukan proses inovasi karena saya masih menggunakan resep

soto yang dari sebelumnya dn masih menggunakan konsep tradisional. Saya yakin

dengan memoertahankan kualitas, kebersihan serta pelayanan akan memberikan nilai

tambah bagi konsumen.

d) Jika ada karyawan ataupun orang lain yang memberi saran atau ide untuk kegiatan

inovasi pada usaha soto ini, apakah akan diterima? Berikan alasannya.
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Saya akan menerima dengan sikap terbuka dan senang hati apabila ada orang lain

yang ingin memberikan ide atau saran dalam kemajuan usaha soto. Apabila ide atau

saran tersebut sangat positif dan memiliki prospek yang jelas, maka saya bersedia

untuk menerimanya. Kita hidup di lingkungan sosial, kita juga dapat menerima hal

mana yang baik seta hal mana yang tidak patut untuk dilakukan. Banyak saran berupa

sindiran maupun motivasi namun saya tetap bersikap dingin apabila ada masukan

yang sifatnya menyindir serta menyudutkan.

e) Apakah Anda mau untuk melakukan percobaan - percobaan baru untuk memajukan

usaha soto ini?Berikan penjelasannya.

Untuk saat ini saya belum melakukan percobaan baru pada usaha soto ayam Pak Din.

Usaha soto Pak Din memiliki jumlah pelanggan yang banyak. Soto ayam Pak Din

memiliki ciri kahs yang berbeda dengan soto lain yaitu dengan menggunakan ayam

kampung sebagai pelengkap menu soto. Percobaan baru yang dibuat belum tentu

sesuai dengan selera konsumen, karena mengubah menu soto tidaklah mudah.

f) Apa saja contoh ide kreatif yang pernah dilakukan dalam usaha soto ini yang belum

pernah dimiliki oleh pesaing?

Belum pernah, saya belum melakukan ide kreatif dalam bentuk inovasi apapun. Bagi

saya yang penting usaha saya bisa berjalan dengan normal serta dapat menabung

untuk simpanan sudah lebih dari cukup. Saya memprioritaskan kualitas rasa yang
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tidak berubah, kebersihan yang selalu dijaga serta memberikan pelayanan ramah

kepada konsumen.

2. Pengambilan Risiko

a) Apakah anda berani mengambil risiko dalam bentuk apapun demi memajukan usaha

soto ini? (Misalnya: meminjam modal di Bank untuk kemajuan Soto)

Dalam menjalankan usaha warisan keluarga, saya memilih meminjam sejumlah dana

di Bank untuk mengembangkan usaha. Dalam meminkam uang di Bank, saya

meminja ijin dahulu kepada keluarga. Apabila saya tidak meminjam uang di Bank

untuk modal usaha sangat sulit untuk mempertahankan usaha karena modal yang saya

milik hanyalah terbatas

b) Apa keputusan yang paling berisiko yang pernah Mbak Rina hadapi dalam usaha soto

ini? Bagaimana cara Mbak Rina mengambil keputusan untuk mengatasi hal tersebut?

Keputusan yang paling berisiko yang saya ambil adalah meinjam uang di Bank.

Dalam meminjam uang di Bak, saya memberikan sertifikat rumah keluarga sebagai

jaminan untuk Bank. Keluarga besar saya menyetujui untuk meminjam di Bank,

namun keluarga mengingatkan untuk berhati-hati dalam mengelola uang Bank agar

tidak terjadi risiko yang tidak diinginkan.
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c) Apa saja risiko keuangan yang pernah Mbak Rina hadapi dalam menjalankan usaha

soto ini?

Pada saat hari minggu/libur, saya menambah jumlah porsi soto karena untuk

mengantisipasi apabila warung soto ramia pengunjung. Umunya, soto ayam Pak Din

pada hari minggu/libur memang ramai pengunjug berbeda dengan hari biasa. Apabila

pada saat hari libur, tidak sesuai dengan rencana maka saya mengalami kerugian

mulai dari bahan baku soto, makanan jenis sate karna tiak dapat dijual kembali untuk

hari berikutnya.

d) Bagaimana cara yang mba Rina lakukan untuk melakukan perluasan usaha?

Beberapa tahun lalu, saya membuka cabang usaha warung soto di daerah Tanah Mas.

Namun ahnya bertahan 2 tahunsaja karena omset penjualan sangatlah sedikit tidak

seperti di jalan Tanjung. Untuk itu,Saya belum ada rencana ke depan untuk

melakukan perluasan usaha karena saya masih fokus pada usaha warung soto yang

berada di jalan Tanjung. Namun ketika ada dana materi lebih, saya ingin tetap

membuka cabang usaha baru di Kota Semarang.

3. Proaktif

a) Bagaimana cara pengusaha untuk mengetahui keadaan pasar agar bisa mendapatkan

peluang baru?
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Saya hanya berfokus pada penjualan soto setiap harinya, sehingga tidak memiliki niat

untuk melihat para pesaing yang ada. Saya juga belum mencari peluang baru yang

akan dilakukan pada warung soto. Penjualan soto yang stabil setiap hari sudah

memberikan kepuasan bagi saya dalam manjalankan warung soto saat ini.

b) Bagaimana cara pengusaha untuk mengantisipasi persaingan yang semakin ketat?

Tidak ada strategi khusus dalam menghadapi persaingan soto.Saya tetap

mempertahankan kualitas rasa soto yang tidak berubah dari generasi sebelumnya.

Keunggulan dari soto Pak Din yaitu menggunakan ayam kampung dan kuah bening

yang menjadi pembedanya serta kebersihan yang tetap terjaga serta pelayanan ramah

kepada konsumen. Saya tidak dapat mengantisipasi para pesaing dalam harga karena

soto ayam Pak Din lebih mahal karena menggunakan ayam kampung.

c) Bagaimana cara yang Pengusaha lakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan

pelanggan?

Biasanya para pelanggan lama memiliki permintaan sesuai dengan selera konsumen.

Misalnya tidak menggunakan bawang putih atau daun seledri. Kepada pelanngan baru

saya selalu menanyakan dulu, “Komplit, mas?” untuk mengantisipasi apabila

konsumen tidak suka terhadap salah satu bahan dari soto.
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d) Bagaimana cara anda memanfaatkan teknologi sebagai salah satu upaya untuk

memajukan usaha soto ayam ini?

Saya belum menggunakan teknologi dalam mengembangka usaha soto. Dalam

mengelola usaha soto ini, saya belum pernah melakukan promosi baik dari internet

maupun iklan. Usaha soto Pak Din dapat terus bertahan karena menggunakan istilah

dari ”mulut ke mulut”. Dengan kata lain bahwa setiap konsumen yang datang akan

berbicara ke rekan atau keluarganya untuk mencoba menikmati soto Pak Din. Konsep

yang saya lakukan masih dengan menggunakan konsep tradisional karena saya tidak

ingin menghilangkan konsep yang menjadi ciri khas tradisional yang sudah dilakukan

secara turun menurun.

4. Otonomi

a) Apa yang pengusaha lakukan untuk membantu melancarkan proses kegiatan usaha

saat ramai pengunjung?

Saya selalu aktif untuk membantu melayani para pelanggan yang datang. Para

karyawan bertugas untuk membuat menu soto dan minuman, kemudian saya sebagai

kasir namun begitu juga sebaliknya. Apabila ada konsumen yang saya kenal, lalu saya

mengajak ngobrok kepada konsumen dengan memberikan pelayanan yang ramah.

Saya suka mengobrol dengan siapa saja, sehingga hamper semua pelanggan kenal

dengan saya.
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b) Apakah peraturan yang ditetapkan anda sudah menghasilkan dampak yang signifikan

bagi kemajuan usaha soto ini?Jika iya,Peraturan seperti apa yang ditetapkan?

Peraturan yang saya berikan tidak bersifat ketat dan harus tunduk kepada aturan. Saya

memberikan kebebasan kepada setiap karyawan karena saya sudah menganggap

mereka seperti keluarga sendiri. Saya hanya menghimbau untuk bekerja melayani

konsumen dengan sepenuh hati, sopan, menghargai dan mengutamakan konsumen.

c) Tindakan apa saja yang sudah anda lakukan dalam menjalankan usaha soto ini?

Tindakan yang saya lakukan kepada karyawan yaitu memberi contoh yang baik.

Misalnya: Saya berinteraksi atau berkomunikasi dengan konsumen yang berkunjung.

Saya memberi penjelasan kepada karyawan bahwa setiap konsumen yang berkunjung

wajib diberikan pelayanan sepenuh hati. Serta selalu memberikan arahan untuk sellau

memjaga kebersihan pada warung soto.

d) Apakah anda yang selama ini menjadi penentu dalam pengambilan keputusan yang

berkaitan dengan usaha soto ini?Jika tidak,berikan alasannya.

Saya mengelola usaha soto ini dan bertanggung jawab penuh atas kemajuan soto.

Saya memilki kewajiban menjadi penentu dalam mengambil keputusan, namun semua

pihak yang terlibat dalam usaha soto Pak Din berhak memberikan ide dan saran yang

positif. Namun saya di beri kepercayaan untuk menjadi penentu dalam mengambil

sebuah keputusan meskipunsaya selalu bertanya kepada keluarga terlebih dahulu

terhadap keputusan yang saya ambil.
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5. Agresivitas kompetitif

a) Bagaimana cara anda selama ini dalam menghadapi pesaing, paling tidak sesama

penjual soto ayam di Semarang?

Saya tidak memilik cara atau strategi khusus untuk menghadapi para pesaing. Saya

adalah sosok yang sederhana dan mau bersaing dengan positif. Prioritas utama dalam

menjalankan usaha soto ini yaitu tetap menjaga kualitas dan citra rasa untuk dapat

bersaing secara kompetitif. Dalam harga, saya tidak bisa bersaing dengan warung soto

lainnya,karena warung soto saya lebih mahal disbanding soto lainnya karena

memnggunakan ayam kampung.

b) Apakah anda mempunyai rencana kedepannya agar usaha soto ini dapat unggul dalam

persaingan? Jika ya, seperti apa?

Rencana yang saya lakukan belum ada, namun tetap menjaga kualitas

soto,memberikan pelayanan sepenuh hati kepada konsumen, serta menjaga kebersihan

warung soto.

c) Apakah pengusaha pernah meniru ide dari usaha pesaing? Jika pernah, ide apa saja?

Saya belum pernah meniru dari para usaha pesaing karena saya memiliki kepribadian

santai dan cuek.Saya memiliki komitmen bahwa setiap usaha yang dijalankan secara
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sepenuh hati akan memiliki dampak ke arah yang lebih baik. Jadi tidak perlu meniru

hal yang sudah dimiliki oleh pesaing lain.

d) Apakah anda mau mengeluarkan sejumlah dana untuk melakukan promosi/kegiatan

pemasaran dan perbaikan kualitas bagi usaha soto ini? Jika ya, bagaimana bentuk

kegiatan pemasaran seperti apa yang paling tepat bagi usaha Anda ini?

Untuk saat ini, saya belum bersedia untuk melakukan promosi atau pemasaran. Saya

tetap mengutamakan istilah dari “mulut ke mulut”. Apabila konsumen merasa puas,

maka akan memberi informasi ke rekan kerja atau keluarga untuk berkunjung ke soto

Pak Din. Semua yang berhubungan dengan teknologi , pemasaran , inovasi masih

emnggunakan konsep tradisional dan akan menjadi ciri khas dan keunggulan ke

depannya

Lampiran 2

Pedoman Wawancara Untuk Karyawan

Pertanyaan yang diajukan kepada karyawan soto ayam Pak Din yaitu Mas Eko Imawan untuk

mendukung pengolahan data sesuai dengan indikator pada definisi operasional berdasarkan 5

dimensi Orientasi Kewirausahaan Lumpkin & Dess (1996).

1. Inovasi
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a) Bagaimana cara yag dilakukan oleh pengusaha dalam melakukan penambahan

makanan pada warung soto?

Pengusaha tidak pernah melakukan penambahan makanan dalam bentuk apapun.

Beliau masih mempertahankan resep soto yang diwariskan oleh keluarga dengan tidak

mengubah resep soto yang telah ada. Makanan yang ada masih sama seperti generasi

sebelumnya yaitu perkedel, gorengan dan macam-macam sate.

b) Apakah pengusaha melakukan inovasi dalam bidang tekonologi, administrasi maupun

sumber daya?

Belum ada yang dilakukan oleh pengusaha baik dalam bidang teknologi, sumber daya

maupun administrasi. Semua yang dilakukan oleh pengusaha masih bersifat

tradisional dan belum ada upaya untuk melakukan inovasi dalam bentuk apapun

c) Apakah pengusaha menyisihkan sebagian dana untuk melakukan kegiatan inovasi?

Tidak ada kemauan dari pengusaha untuk mengerluarkan uang untuk kegiatan inovasi.

Inovasi belum direncanakan olehpengusaha karena beliau tetap mempertahankan

kualitas dari rasa soto yang tidak perlu ditambahkan dengan inovasi pada warung soto.

d) Apakah anda pernah memberi masukan atau ide baru untuk kemajuan usaha soto ini?

Saya belum pernah memberikan masukan dan saran terhadap warung soto yang

dikelola oleh pengusaha. Menurut saya kemajuan soto bukan diukur darimana kita

melakukan inovasi dalam produk makanan saja tapi lebih mengutamakan kualitas rasa.

e) Stratregi apa yang dilakukan oleh pengusaha dalam menerapkan ide / hal yang baru

dalam usahanya?
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Tidak ada strategi yang dilakukan untuk melakukan ide baru maupun percobaan baru

karena akan mengubah kualitas dari rasa soto. Warung soto Pak Din dari dulu tidak

pernah melakukan strategi apapun karena masih snagat tradisional.

f) Ide kreatif apa saja yang pernah dilakukan pengusaha dan belum pernah dimiliki oleh

pesaing?

Tidak ada ide kreatif yang dilakukan oleh pengusaha untuk bersaing dengan para

pesaing warung soto lainnya. Meskipun pengusaha adalah seorang sarjana namun

beliau tetap santai dalam menjalankan usaha soto dengan tidak memikirkan ide-ide

yang baru untuk kemajuan warung soto

2. Pengambilan Risiko

a) Menurut saudara, keputusan berisiko apa yang pernah dilakukan pengusaha untuk

memajukan dan mengembangkan usahanya?

Dalam menjalankan dan memajukan usaha soto, pengusaha memiliki keberanian

untuk meminjam sejumlah dana di Bank untuk kepentingan usaha. Beliau optimis

untuk memajukan usaha dengan mengambil sebuah keputusan secara matang.

b) Apakah pengusaha berani dalam mengambil suatu keputusan yang berisiko? Mengapa?

Menurut saya, pemilik berani dalam mengambil sebuah keputusan yang telah dipirkan

konsekuensi dan risikonya. Beliau sangat percaya diri dan memberanikan diri untuk

meminjam uang di Bank dengan persetujuan dari keluarga.

c) Menurut saudara, apakah pengusaha sudah siap menghadapi risiko keuangan yang

akan terjadi? Mengapa demikian?
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Segala risiko sudah dipikirkan oleh pengusaha. Beliau harus membayar angsuran

setiap bulan. Apabila warung soto sedang mengalami penurunan omset, maka mba

Rina sudah siap untuk mengeluarkan uang pribadinya untuk membayar angsuran

setoran Bank.

d) Apakah pengusaha melakukan perluasan wilayah dalam menjalankan usahanya?

Misalnya membuka cabang warung soto?

Pengusaha pernah membuka cabang usaha warung soto di daerah Tanah Mas namun

hanya bertahan selama 2 tahun saja. Cabang usaha di daerah Tanah Mas setiap

harinya sepi untuk itu pengusaha memnentukan untuk menutup cabang usaha di

daerah Tanah Mas.

3. Proaktif

a) Bagaimana cara Pengusaha untuk mengetahui keadaan pasar supaya mendapatkan

peluang baru?

Pengusaha tidak pernah memantau keadaan pasar karena beliau lebih berfokus pada

usahanya saja tanpe memperthatikan para pesaingnya.

b) Bagaimana strategi yang dilakukan pengusaha untuk mengantisipasi perkembangan

pesaing?

Tidak ada cara yang dilakukan oleh pengusaha untuk mengantisipasi pesaingnya.

Beliau hanya berharap persaingan yang ada dilakukan dengan akal sehat tanpa

menjatuhkan para kompetitornya.

c) Bagaimana cara Pengusaha mengidentifikasi kebutuhan pelanggannya?
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Saya dan pengusaha sudah bisa mengidentifikasi konsumen yang sudah lama menjadi

pelanggan kami. Untuk konsumen baru, kami selalu menanyakan sajian apa saja yang

diberikan dan tidak diberi untuk menjaga selera konsumen.

d) Apa saja langkah yang dilakukan pengusaha dalammempersiapkan sumber daya

manusia dan teknologi yang dibutuhkan untuk mengembangkan produk dan jasa

dalam usahanya?

Tidak ada langkah yang dilakukan oleh pengusaha dalam melakukan teknologi dalam

bentuk apapun. Beliau masih mempertahankan kualitas resep soto yang ditunkan

secara turun menurun oleh orang tua.

4. Otonomi

a) Apakah pengusaha dapat bekerja secara tim dalam menjalankan warung soto?

Pengusaha selalu bekerja sama dengan para karyawan. Tidak ada pembeda atau jarak

antara pengusaha sebagai pemilik soto dengan para karyawan. Selalu berkomunikasi

dan bergurau adalah kebiasaan yang dilakukan oleh mba Rina terhadap para karyawan.

b. Bagaimana cara pengusaha dalam mengkoordinasi karyawan serta mengawasi

kinerja karyawan?apakah diberikan kebebasan?

Tidak ada peraturan khusus yang mengharuskan karyawan untuk selalu diperintah

oleh mbak Rina. Karyawan di sini sudah mengerti apa yang mereka harus kerjakan

jadi mba Rina tidak perlu mengawasi secara berlebihan. Karyawan menjaga sikap

untuk memiliki komitmen bekerja dengan melayani kepuasan konsumen dengan tetap

menjaga kebersihan warung soto.
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c. Apakah pengusaha memiliki jiwa kewirausahaan dan inisiatif wirausaha dalam

menjalankan warung soto?

Pengusaha memiliki kepribadian disiplin dalam bekerja dan selalu optimisterhadap

usahanya. Jiwa Kewirausahaan yang melekat dari pengusaha diwariskan oleh ayahnya

yaitu bapak H. Djasmani. Tidak ada inisiatif yang dilakukan, karena hanya berfokus

pada penjualan soto.

d. Apakah pengusaha menentukan setiap keputusan dalam menjalankan usaha soto?

pengusaha berhak memnentukan setiap keputusan yang akan dilakukan. Namun

beliau tetap mau menerima masukan atau ide dari keluarga maupun karyawan. Setiap

keputusan yang diambil sudah dipikirkan secara matang.

5. Agresivitas Kompetitif

a. Bagaimana cara yang dilakukan oleh pengusaha untuk merespon tindakan

pesaingnya?

Tidak ada cara yang dilakukan pengusaha dalam menghadapi pesaingnya. pengusaha

hanya berfokus dengan penjualan soto dan selalu memperhatikan kualitas rasa soto

agar tetap konsisten dan terjaga.

b. Apa saja kegiatan yang dilakukan pengusaha untuk mampu menguasai pasar?

Tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha. Beliau tidak memperhatikan para

pesaingnya. Tidak ada keinginan berlebihan dari mba Rina untuk menguasai pasar,

karena setiap harinya soto ramai pengunjung saja sudah lebih dari cukup.
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c. Bagaimana sikap yang dilakukan oleh pengusaha jika ada pesaing yang sukses

dalam menerapkan ide / hal baru?

Pengusaha sangat santai dalam menghadapi para pesaing kompetitornya. Apabila

pesaing warung soto lebih ramai dari soto ayam Pak Din, maka pengusaha sangat

tenang dalam menanggapinya. Apabila pesaing warung soto lebih ramai dari soto

ayam Pak Din, mka pengusaha sangat tenang dalam menanggapinya.

d. Apakah pengusaha mau menyediakan anggaran dana untuk memasarkan warung

sotonya agar dikenal oleh banyak konsumen?

Pengusaha belum memiliki rencana untuk melakukan kegiatan promosi untuk

memasarkan warung sotonya. Beliau masih belum melakukan pemasaran dalam

bentuk apapun.
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