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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan suatu negara yang kaya akan budaya, kultur, alam, 

kesenian, dan merupakan negara kepulauan terbesar. Dengan memiliki kekayaan 

yang melimpah, Indonesia juga memiliki kekayaan kuliner yang beragam akan 

cita rasa, memiliki ciri khas disetiap daerah walaupun terkadang makanannya 

sama, memiliki nama yang berbeda walaupun bentuk dan proses pembuatannya 

sama. Salah satu kuliner yang terkenal di Indonesia adalah soto. Seperti yang kita 

ketahui, soto merupakan makanan berkuah yang memiliki cita rasa, ciri khas yang 

beragam di setiap daerah di Indonesia sendiri. Bahan-bahan dalam pembuatan 

soto dilengkapi dengan berbagai lauk seperti daging sapi, ayam, kerbau, tambahan 

kecambah, soun, kerupuk, atau berbagai gorengan. Pemberian nama soto biasanya 

bedasarkan khas daerah masing-masing. Ada Soto Betawi, Soto Lamongan, Soto 

Banjar, Soto Makasar, Soto Pekalongan, Soto Madura, Soto Bandung, Soto 

Sokaraja, Soto Padang, Soto Semarang.  

Pada perkembangan zaman saat ini banyak sekali bermunculan suatu teori-

teori ekonomi untuk menjadi sebuah dasar membuka usaha. Terlebih saat ini 

usaha kecil sangat berkembang pesat, dan menjadi sebuah pengaruh terhadap 

perekonomian. UKM sangat berperan penting terhadap penambahan lapangan 

pekerjaan. Usaha kecil saat ini sangat banyak yang bergerak dibidang kuliner atau 

makanan. Terutama khususnya makanan yang dapat mengembangkan atau 
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memperkenalkan daerahnya masing-masing dengan menggunakan nama dan ciri 

khas makanan di daerahnya tersebut. Maka saat ini usaha kuliner banyak 

menggunakan nama usahanya dengan khas daerahnya, seperti soto misalnya. 

Seperti yang sudah di jelaskan diatas soto memiliki ciri kas di setiap daerahnya 

masing-masing. Soto Semarang misalnya, memiliki ciri khas kuah bening, 

memakai nasi, irisan kol, ada juga yang terkadang memakai irisan tomat di 

dalamnya, memakai potongan-potongan daging ayam atau sapi, dan pelengkap 

ciri khasnya adalah sate kerang, sate telur puyuh, sate ayam, tempe goring, dan 

perkedel. 

Seiring perkembangan usaha dan UKM, kita juga harus mengetahui bahwa 

ada dasar untuk seorang entrepreneurship dalam mengembangkan usaha. Dalam 

hal ini setidaknya Entrepreneur Orientation menjadi sebuah dasar suatu proses 

bagi seorang wirausaha. “As Naldi et al. (2007) stated, EO is accepted as a 

concept to refer to a kind of ’strategic orientation’.” Hal ini menunjukan bahwa 

suatu wirausaha harus memiliki sebuah strategi untuk dapat bersaing. Dalam 

sebuah pengertian entrepreneur orientation juga bukan hanya menerapkan sebuah 

strategi tetapi dimana seorang wirausaha juga harus memiliki kemampuan 

bersaing, berinovasi, berani mengambil sebuah risiko, proaktif, dan sebuah 

otonomi. Diamana proaktif sendiri dimaksudkan sebagai pandangan kedepan yang 

dapat melakukan sebuah antisipasi masalah di masa yang akan datang, dan juga 

tentunya harus di damping dengan sebuah kreativitas untuk menemukan suatu 

usaha baru dan kemudian dapat ikut bersaing di pasaran. Sedangkan untuk 
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otonomi sendiri dimaksudkan untuk mengambil sebuah keputusan sendiri secara 

independen atau mandiri untuk menetapkan sebuah keputusan penting. Maka dari 

itu Entrepreneur Orientatio sangatlah berpengaruh penting bagi seorang 

entrepreneur. 

Kota Semarang merupakan kota yang memiliki perkembangan usaha kecil 

atau UKM yang begitu sangat pesat. Ini sangat terlihat dimana kota ini sangat 

memiliki banyak unit usaha di setiap sudut kota maupun di tengah kota. UKM 

yang terlihat meramaikan kota ini adalah UKM yang bergerak dibidang kuliner. 

Banyak para pendatang dari luar kota ini mendirikan sebuah usaha yang memberi 

nama usaha mereka dengan nama daerah asal mereka. Dalam hal ini soto 

misalnya, dimana perkembangan unit usaha kecil seperti soto dapat berkembang 

di kota Semarang. Bukan hanya soto khas Semarang saja yang tersedia, tetapi 

banyak dari luar Semarang yang membuka usaha soto dengan menawarkan dan 

memperkenalkan ciri khas soto daerahnya masing-masing. Ini dapat terlihat 

banyak sekali di kota Semarang yang membuka soto khas Kudus, soto khas 

Pekalongan, dan soto khas daerah lainnya. Dengan pertumbuhan usaha soto yang 

kian makin banyak, seorang wirausaha tersebut harus mampu menciptakan suatu 

strategi bersaing dan memiliki suatu kreativitas yang tinggi, supaya mampu 

bersaing dengan kompetitor yang ada. Tingkat persaingan usaha soto di Semarang 

sangatlah kuat maka pengusaha tersebut harus mampu menjaga dan meningkatkan 

kualitas dari soto tersebut. Apalagi berhubungan dengan cita rasa, dimana semua 

orang atau semua konsumen sangatlah sensitif terhadap cita rasa yang ditawarkan. 
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Buakan hanya cita rasa saja, tetapi kebersihan juga sangat penting dijaga karena 

para konsumen sangat memperhatikan setiap kebersihan yang ada untuk menjaga 

kesehatan diri mereka.  

Pentingnya sebuah entrepreneur orientation terhadap usaha kecil atau pun 

UKM seperti usaha soto khas Semarang akan berdampak pada pengusaha tersebut 

dalam melakukan pengembangan dan mempertahankan kelangsungan usahanya 

tersebut. Dalam usaha soto sangatlah berpengaruh memiliki sebuah pengetahuan 

tentang orientasi kewirausahaan sebagai pengetahuan dasar bagi pemilik usaha 

soto tersebut.  

Seperti Soto Tanjung Pak Beh yang merupakan soto khas Semarang ini 

misalnya, pemilik Soto ini hanya mampu bertahan begitu-begitu saja dan tidak 

berkembang. Berawal dari Soto Tanjung Gaok yang pada zamannya itu sempat 

terkenal dengan soto khas Semarang. Soto Tanjung Gaok sudah ada sejak tahun 

56’an dan berjualan di depan Stadion. Pemilik Soto Tanjung Gaok masih 

merupakan saudara dari pemilik Soto Bangkong. Seiring waktu berjalan, anak 

laki-laki pemilik Soto Tanjung Gaok menikah dengan ibu Aariani. Ibu Ariani di 

ajarkan resep soto keluarga. Pada akhirnya tahun 1988 ibu Ariani beserta suami 

(yang merupakan anak dari Soto Tanjung Gaok) mencoba untuk membuka 

warung soto khas Semarang sendiri. Mereka memberi nama Soto Tanjung Pak 

Beh, mereka membuka di depan sekolah Yayasan Sekolah Kristen Indonesia 

Semarang. Karena, pada zaman itu para pelanggan sering memanggil suaminya 

ibu Ariani Pak Beh makanya, mereka menamakan warung soto mereka Soto 
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Tanjung Pak beh. Pada tahun 2006 suami ibu Ariani meninggal dunia, dengan 

meninggalkan 4 orang anak. Anak-anak sekarang sudah ada yang menikah, kerja, 

dan masih ada yang sekolah. Pada akhirnya ibu Ariani berjuang sendiri untuk 

membesarkan anak-anaknya. Sekarang ibu Hariani dibantu oleh 2 pegawai dan 

terkadang di bantu oleh anaknya. Ibu Ariani juga sempat membuka cabang di 

daerah Mataram, di sebuah ruko. Tetapi cabang tersebut tidak bertahan lama dan 

pada akhirnya tutup. Cabang tersebut tutup dikarenakan, menurut ibu Ariani 

ketidaksesuaian waktu atau ketidakefisienan waktu. Karena ibu Ariani 

berkeinginan bisa buka dari pagi sampai malam. Sedangkan pada malam hari 

daerah disana sepi pada saat itu. Akhirnya, ibu Ariani hanya buka di depan 

sekolah SMA YSKI, Semarang. Saat ini ibu Ariani sudah memiliki banyak 

pelanggan dari berbagai kalangan. Seperti, anak sekolah YSKI, mahasiswa-

mahasiswi IKIP, kariyawan-kariyawan Bank. 

Untuk masalah menu, Soto Tanjung Pak Beh menyediakan menu lumrahnya 

seperti soto khas Semarang lainnya. Tetapi yang membuat Soto Tanjung Pak Beh 

ini sangat favorit adalah sate bakarnya. Sate bakarnya memiliki rasa khas yang 

berbeda, sehingga para pelanggan bisa ketagihan dan kangen akan Soto Tanjung 

Pak Beh. 

Bila diamati dari sejarah Soto Tanjung Pak Beh sendiri, ibu Ariani hanya 

menempuh pendidikan terakhir SMA dan juga almarhum suaminya. Dengan latar 

belakang pendidikan SMA ibu Ariani dapat bertahan menjual soto khas Semarang 

sampai saat ini. Sedangkan saat ini perkembangan suatu teknologi, kemajuan 
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informasi dan komunikasi, sangat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian 

secara global maupun lokal. Maka dari itu, sangat sulit untuk mempertahankan 

suatu bisnis yang diwariskan dari keluarga. “Dyer and Handler (1994) point out 

the relevance of understanding the role that family plays in developing 

entrepreneurs to build a theory of how child-rearing practices encourage or 

discourage entrepreneurial behavior and leadership.” 

Sebagai penerus bisnis yang dimiliki keluarga, seorang suksesor harus 

benar-benar memiliki sebuah pengetahuan yang lebih. Dengan demikian seoarang 

suksesor mampu mengembangkan ataupun mempertahankan bisnis keluarganya. 

Hal itu juga yang akan berpengaruh terhadap orientasi kewirausahaan yang 

dimiliki seorang suksesor untuk menjaga kelangsungan bisnis keluarganya. 

Inilah yang menjadi sebuah dasar penelitian dimana semestinya 

entreprenuer memiliki 5 dimensi mengenai entrepreneur orientation, apalagi ibu 

Ariani merupakan seorang penerus yang melanjutkan usaha dari generasi pertama. 

Ini menjadi sebuah landasan penelitian tentang penerapan sebuah proses 

entrepreneur orientation terhadap pengusaha soto khas Semarang generasi ke-2. 

Maka bedasarkan pada uraian tersebut penelitian ini berjudul “IDENTIFIKASI 

ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN PADA  PENGUSAHA SOTO TANJUNG 

PAK BEH DI SEMARANG”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

Bagaimana cara pengusaha Soto Tanjung Pak Beh menerapkan  

entrepreneur orientation, ditinjau dari 5 dimensi entrepreneur 

orientation? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan bedasarkan tujuan : 

Bagaimana penerapan tentang orientasi kewirausahaan yang dilakukan 

pemilik Soto Tanjung Pak Beh, yang merupakan generasi ke-2 dan 

sebagai penerus dari generasi pertama. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain adalah : 

a. Bagi pengusaha  

Dalam penelitian ini diharpkan dapat memberikan sebuah masukan atau 

sebuah tembahan wawasan bagi pengusaha soto khususnya soto khas 

Semarang, agar dapat mengembangkan usaha. Bukan hanya itu saja, 

tetapi pengusaha juga diharpkan dapat bersaing. 

b. Bagi pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca untuk 

menambah wawasan dalam mengembangkan usaha. Dengan kasus ini 
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pembaca juga dapat menjadikan sebuah refrensi mengenai makna dari 

orientasi kewirausahaan dan menjadikan ini untuk penelitian selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.  

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian entrepreneur, 

orientasi kewirausahaan pada bisnis keluarga, sejarah entrepreneur 

orientation, definisi entrepreneur orientation, dimensi entrepreneur 

orientation yang membahas tentang teori-teori yang di pakai penulis untuk 

menganalisa permasalahan yang ada, kerangka pikir, defisnisi operasional, 

sejarah soto khas Semarang. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan bagaimana cara melakukan sebuah 

penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai 

metode penelitian, objek dan lokasi, jenis dan sumber data, metode analisis 

data. 

BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAAN 

Dalam bab ini penulis menuliskan bagaimana gambaran umum usaha, 

sejarah pengusaha, gambaran umum responden, analisis hasil penelitian. 
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BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisikan sebuah kesimpulan dan saran yang didapatkan dari hasil 

sebuah analisis data dari bab sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


