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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Usaha 

Berawal dari Soto Tanjung Gaok yang pada zamannyaa itu sempat terkenal 

dengan soto Khas Semarang. Soto Tanjung Gaok sudah ada sejak tahun 56 dan 

berjualan di depan Stadion. Seiring waktu berjalan, anak laki-laki pemilik soto 

Tanjung Gaok menikah dengan ibu Ariani. Karna ibu Ariani sering membantu 

berjualan soto maka ibu Ariani mewariskan resep Tanjung Gaok tersebut. 

Pada tahun 1988 ibu Ariani beserta suaminya mencoba untuk membuka 

warung soto Khas Semarang sendiri. Kemudian, mereka memberi nama usaha 

soto mereka yaitu Soto Tanjung Pak Beh. Pak  Beh sendiri diberikan karena 

banyak para pelangan menyebut nama pak Beh. Sehingga Ibu Ariani 

memnambahkan nama warung soto mereka dengan nama Soto Tanjung Pak Beh. 

Pada tahun 2006, suami ibu Ariani meninggal dunia. Kemudia, ibu Ariani 

sendiri berjuang membesarkan usahanya ini. saat ini ibu Ariani memiliki 2 

Karyawan tetap, dan anaknya sering membantu untuk berjualan di warung soto.  

Ibu Ariani juga sempat membuka cabang di daerah Mataram, disebuah ruko. 

Tetapi cabang itu tidak bertahan lama, dan pada akhirnya cabang itu tutup. 

Cabang tersebut tutup dikarenakan, ibu Ariani berkeinginan bisa buka dari pagi 

sampai malam. Sedangkan pada malam hari daerah tersebut sepi pada saat itu. 

Akhirnya, ibu Ariani hanya berfokus pada warungnya saat ini. Warungnya saat ini 

berada didepan sekolah SMA YSKI (Yayasan Sekolah Kristen Indonesia), 
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Semarang. Saat ini ibu Ariani sudah memiliki banyak pelanggan dari berbagai 

kalangan. Seperti, anak sekolah YSKI, Mahasiswa Mahasiswi IKIP, dan 

Karyawan Bank serta masyarakat lainnya. Saat ini ibu Ariani memiliki besar 

warungnya kira-kira 5x3 meter persegi. Usahanya buka setiap hari dan mulai buka 

dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB. 

4.2 Sejarah Pengusaha 

Ibu Ariani merupakan merupakan seorang menantu dari anak pemilik Soto 

Tanjung Gaok yaitu pak Beh. Ibu Ariani merupakan orang semarang yang hanya 

memiliki tingkat pendidikkan tamatan SMA. Kemudian suami ibu Ariani juga 

merupakan tamatan SMA, keduanya bertemu dan menikah. 

Setelah menikah ibu Ariani sering membantu mertua berjualan soto, dan 

kemudian ibu Ariani diwarisi resep rahasia soto Tanjung Gaok. Kemudian  Pada 

Tahun 1988, ibu Ariani Beserta suami membuka usaha soto sendiri.  

Pada tahun 2006 suami ibu Ariani meninggal dunia, dengan meninggalkan 4 

orang anak. Anak-anak ibu Ariani sekarang sudah ada yang menikah, kerja, dan 

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

membesarkan anak-anaknya dan menyekolahkan anak-anaknya dengan berjualan 

soto. Ibu Ariani sendiri saat ini memiliki 2 pegawai yang membantu dia saat 

berjualan dan kemudian anaknya biasanya membantu juga untuk berjualan soto di 

warung. 

Dengan perjuangan ibu Ariani itu, Ia sempat membuka cabang di daerah 

Mataram. Kemudian tidak bertahan lama cabang tersebut tutup. Itu dikarenakan 
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kurang strategis tempat yang dipilih ibu Ariani. Saat ini ibu Ariani sendiri fokus 

terhadap warung sotonya saat ini. Ibu Ariani juga berkeinginan untuk membuka 

cabang kembali, Cuma saat ini ada rasa takut ibu Ariani tidak mampu membuka 

usaha secara besar-besaran, dan juga memikirkan masalah modal itu sendiri. 

4.3. Gambaran Umum Responden 

Dalam gambaran umum responden, menyajikan berupa gambaran mengenai 

responden-responden yang diwawancarai. Berikut adalah gambaran umum 

responden. 

Tabel 4.1 Gambaran Umum Responden Warung Soto Tanjung Pak Beh 

Komponen 
Responden 1 Responden 2 Responden 3 

Ibu Ariani Mas Yoga Pak De Koko 

Jabatan 

Pemilik 

usaha/Peserus 

Usaha 

Anak dari Ibu 

Ariani 

Karyawan Ibu 

Ariani 

Usia 49 26 53 

Jenis Kelamin Perempuan Laki-Laki Laki-Laki 

Pendidikkan 

Akhir 
SMA SMA SD 

Sumber : data Primer yang diolah (2016) 

Dari isi tabel di atas dapat dilihat wawancara yang dilakukan kepada yang 

memiliki latar belakang yang beda dari jabatan, usia, jenis kelamin, dan tingkat 

pendidikkan. 
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4.4 Analisis Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini merupakan hasil dari melakukan penelitian analisis data 

yang menggunkan analisis deskriptif. Dimana, analisis menggunakan cara 

menganalisis sebuah data, kemudian mendriskipsikan atau menggambarkan data 

yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara terhadap pemilik, keluarga, 

karyawan,  tanpa ada maksud membuat suatu kesimpulan yang berlaku secara 

umum. 
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4.4.1. Inovasi 

Menurut Lumpkin & Dess (1996 : 142), adalah sesuatu yang mencerminkan kecendrungan suatu perusahaan untuk terlibat 

didalam dan mendukung suatu ide-ide baru, kebaruan, eksperimentasi, dan proses kreatif yang dapat mengakibatkan produk baru, 

jasa, atau proses teknologi. 

Tabel 4.2 Penyajian Data Dimensi Inovasi Orientasi Kewirausahaan 

No. Indikator 
Ibu Ariani 

(Pemilik Usaha) 

Mas Yoga 

(Anak Pemilik 

Usaha) 

Pak De Koko 

(Karyawan) 
Kesimpulan 

1. Pembaruan 

produk dan 

macamnya. 

Ibu Ariani tidak pernah 

melakukan perubahan, 

Karena menurut ibu 

Ariani warungnya 

sudah dari dulu begini, 

dari almarhum 

suaminya dan tidak 

mau mengubah. Ibu 

Ariani takut, nantinya 

akan mengubah dan 

tidak menjadi soto 

Menurut Mas Yoga, 

ibu tidak mau 

menambah produk 

yang lain. Menurut 

Mas Yoga soto khas 

Semarang seperti ini, 

yang dijual hanya 

soto dan 

pelengkapnya sate 

yang dibakar, 

perkedel, dan juga 

Pak De Koko mengatakan 

ibu Ariani tidak pernah 

melakukan pembaruan 

produk pada warungnya. 

Menurutnya warung soto 

khas Semarang hanya begitu 

saja dan dari dulu sudah 

memang begini. 

Ibu Ariani belum 

melakukan pembaruan 

terhadap produknya. 

Karena ibu Ariani takut 

akan mengubah soto khas 

Semarang menjadi bukan 

lagi menjadi soto Khas 

semarang. Ibu Ariani 

terlihat ingin 

mempertahankan apa 

yang sejak awal 
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khas Semarang lagi. mendoan. dijualnya. 

2. Inovasi teknologi 

dan administrasi 

dalam produk 

dan pasar. 

Ibu Ariani tidak pernah 

melakukan inovasi 

teknologi, ibu Ariani 

hanya menggunakan 

cara manual. Ibu 

Ariani tidak 

menggunakan mesin 

kasir untuk 

menghitung total 

pembelian pelanggan 

yang makan dan 

minum. Untuk 

membuat bumbu juga 

menggunakan cara 

manual seperti 

menghaluskan bumbu 

ibu tidak menggunakan 

blender tetapi 

menggunakan ulekan. 

Mas Yoga 

mengatakan, dari 

dulu sudah 

menggunakan 

peralatan yang biasa 

yaitu dengan cara 

manual. Dari 

pengolahan bumbu 

sampai menghitung 

harga makanan para 

pelanggan juga 

manual. 

Menurut sepengetahuan Pak 

De Koko ibu Ariani 

menggunakan cara manual 

semua. Tidak ada 

menggunakan peralatan 

elektronik. 

Ibu Ariani tidak ada 

melakukan inovasi 

teknologi dan 

administrasi dalam 

produk dan pasar. Ibu 

Ariani masih 

menggunkan cara 

manual. Tidak ada 

menggunakan peralatan 

elektronik dari 

pengolahan bumbu dan 

penghitungan harga 

makanan para pelanggan. 

3. Berinvestasi 

teknologi baru. 

Ibu Ariani tidak pernah 

melakukan inovasi 

Ibu tidak ada 

melakukan investasi 

Tidak ada. Menurut Pak De 

Koko, peralatan yang lama 

Ibu Ariani tidak 

melakukan investasi 
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terhadap teknologi. 

Menurut ibu Ariani 

jika ingin melakukan 

sebuah investasi maka 

harus mengeluarkan 

biaya lebih. 

teknologi baru. 

Karena, masih 

menggunakan alat-

alat yang lama dan 

memanfaatkan 

peralatan yang ada. 

masih bagus untuk 

menjalankan usaha ini. 

teknologi baru. Ini 

dikarenakan, ibu Ariani 

khawatir untuk 

menambah pengeluaran 

jika berinvestasi 

teknologi baru. Sehingga 

ibu ariani masih 

menggunakan peralatan 

yang ada. 

4 SDM 

berkomitmen 

pada kegiatan 

inovasi. 

Menurut ibu Ariani, Ia 

berkomitmen terhadap 

pelayanan terhadap 

konsumennya dan juga 

memajukan usahanya. 

Untuk memperkuat itu 

maka ibu Ariani 

sendiri selalu 

mendengarkan saran 

dan kritik dari 

pelanggannya. Dengan 

mendengarkan saran 

dan kritik, ibu Ariani 

Terkadang Mas 

Yoga mendapatkan 

saran dari pelanggan 

yang datang untuk 

membuat cabang 

ditempat lain. 

Pak De Koko pernah 

mendapat sbuah komplain 

dalam masalah rasa soto 

yang kurang garam, terlalu 

banyak micin dan juga 

lainnya. 

Dalam menciptakan 

SDM yang berkomitmen 

pada kegiatan inovasi, 

ibu Ariani terlihat 

berkomitmen untuk 

memberikan pelayan 

yang terbaik dan juga 

memajukan usahanya 

dengan cara, 

mendengarkan sebuah 

kritik dan saran dari para 

pelanggannya untuk 

menjadikan sebuah 
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bisa selalu 

mengembangkan dan 

memperbaiki yang 

masih kurang menurut 

pelanggannya. 

Misalnya, jika ada 

konsumen yang datang 

maka ibu Ariani selalu 

menyapa dengan 

ramah para konsumen 

kemudian ibu Ariani 

mengakrabkan diri 

dengan konsumen. Ibu 

Ariani selalu 

memberikan pelayanan 

yang terbaik dan ramah 

kepada pelanggan. 

pedoman dalam 

menjalankan atau 

mengembangkan  

usahanya ini. Jadi, ibu 

Ariani sudah melakukan 

SDM yang berkomitmen 

pada kegiatan inovasi. 

 

5 Kreativitas dan 

eksperimen 

Ibu Ariani tidak pernah 

melakukan sebuah 

kreativitas dan 

eksperimen. Menurut 

ibu Ariani dalam 

melakukan sebuah 

Ibu tidak pernah 

melakukan 

kreativitas dan 

eksperimen. 

Menurut Mas Yoga 

jika menambah 

Sepengetahuan Pak De 

Koko ibu Ariani bersama 

suaminya hanya membuat 

sate yang benar-benar 

dibakar dan sampai saat ini 

masih memakai sate yang 

Ibu Ariani tidak 

membuat suatu 

kreativitas dan 

eksperimen terhadap 

usahanya. Karena ibu 

Ariani tidak punya 
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eksperimen 

membutuhkan waktu 

untuk membuatnya 

sedangkan ibu Ariani 

buka dari pagi sampai 

sore. Jadi ibu lebih 

fokus sama yang ada 

saat ini di warung. 

produk takutnya 

akan mengubah ciri 

khas soto Semarang 

tersebut. Jadi 

menurut Mas Yoga 

lebih baik begini 

saja. 

benar-benar dibakar. Selain 

itu ibu tidak pernah 

membuat percobaan 

penambahan barang. 

Takutnya dengan 

menambah barang akan 

beda dengan soto khas 

Semarang. 

banyak waktu untuk 

melakukan sebuah 

kreativitas dan 

eksperimen, dan hanya 

fokus terhadap yang 

sudah ada. Kemudian, 

ada rasa khawatir akan 

merubah ciri khas soto 

Semarang jika 

melakukan kreativitas 

dan eksperimen. 

6 Tindakan inovasi 

yang sulit untuk 

ditiru oleh 

pesaing. 

Menurut ibu Ariani 

inovasi yang sulit 

ditiru pesaing adalah 

sate bakarnya. Sate ibu 

Ariani dibakar didepan 

para pelanggan, 

sehingga para 

pelanggan dapat 

melihat secara 

langsung proses 

pembakaran satenya. 

Menurut Mas Yoga 

ide kreatif atau 

inovasi yang sulit 

ditiru pesaing adalah 

sate bakarnya. Mas 

Yoga mengatakan 

sate yang dibuat 

benar-benar dibakar, 

kemudian proses 

pembakaran sate 

dilakukan di depan 

Menurut Pak De Koko 

sudah. Pembaruan bisa 

dilihat dari cara proses 

penyajian satenya yang di 

rebus kemudian dibakar 

kemudian pembakarannya 

dilakukan didepan para 

pelanggan. Ini tidak ada di 

seluruh Jawa Tengah. 

Dilihat dari hasil jawaban 

responden maka dapat 

disimpulkan bahwa ibu 

Ariani sudah melakukan 

indikator dari dimensi 

inovasi ini. Tetapi, 

menurut peneliti inovasi 

yang dilakukan ibu 

Ariani  pada sate 

bakarnya bukanlah hal 

yang sulit ditiru oleh 
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Kalo ditempat soto 

khas Semarang yang 

lain mungkin tidak ada 

yang seperti ibu 

satenya dibakar 

didepan para 

pelanggan. 

Menurut peneliti 

sendiri, inovasi ibu 

Ariani sebenarnya 

bukan hal yang sulit 

untuk ditiru oleh 

pesaingnya. 

pelanggan. Sehingga 

proses pembakaran 

dapat dilihat 

langsung oleh 

pelanggan. 

pesaingnya.   

Misalnya, adalah soto 

Mas Ari yang berada di 

daerah karangrejo dekat 

kampus Unika, dimana 

pelanggan bisa melihat 

dari kejahuan proses 

pembakaran satenya.  

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 
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Dari hasil wawancara dengan para responden yang menjadi sumber data 

primer pada dimensi inovasi ini bedasarkan indikatornya-indikatornya. Indikator 

yang pertama adalah pembaruan produk dan macamnya diketahui bahwa ibu 

Ariani belum melakukan pembaruan terhadap produknya. Karena ibu Ariani 

masih menggunkan cara manual. Tidak ada menggunakan peralatan elektronik 

dari pengolahan bumbu dan penghitungan harga makanan para pelanggan. 

Kemudian pada indikator yang kedua adalah inovasi teknologi dan 

administrasi dalam produk dan pasar diketahui bahwa ibu Ariani tidak ada 

melakukan inovasi teknologi dan administrasi dalam produk dan pasar. Ibu Ariani 

masih menggunkan cara manual. Tidak ada menggunakan peralatan elektronik 

dari pengolahan bumbu dan penghitungan harga makanan para pelanggan. 

Pada indikator ketiga adalah berinvestasi teknologi baru diketahui bahwa 

ibu Ariani tidak melakukan berinvestasi teknologi baru. ibu Ariani khawatir untuk 

menambah pengeluaran jika berinvestasi teknologi baru. Sehingga ibu Ariani 

masih menggunakan peralatan yang ada. 

Pada indikator keempat adalah SDM berkomitmen pada kegiatan inovasi. 

Dalam menciptakan SDM yang berkomitmen pada kegiatan inovasi, ibu Ariani 

mendengarkan sebuah kritik dan saran dari para pelanggannya untuk menjadikan 

sebuah pedoman dalam menjalankan atau mengembangkan  usahanya ini. Jadi, 

ibu Ariani sudah melakukan SDM yang berkomitmen pada kegiatan inovasi. 
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Pada indikator kelima adalah kreativitas dan eksperimen. Dalam indikator 

ini diketahui bahwa Karena ibu Ariani tidak punya banyak waktu untuk 

melakukan sebuah kreativitas dan eksperimen, dan hanya fokus terhadap yang 

sudah ada. Kemudian, ada rasa khawatir akan merubah ciri khas soto Semarang 

jika melakukan kreativitas dan eksperimen. 

Pada indikator keenam adalah tindakan inovasi yang sulit untuk ditiru oleh 

pesaing. Dilihat dari hasil jawaban responden maka dapat disimpulkan bahwa ibu 

Ariani sudah melakukan indikator tindakan inovasi yang sulit untuk ditiru oleh 

pesaing. Tetapi, inovasi yang dilakukan ibu Ariani  pada sate bakarnya bukanlah 

hal yang sulit ditiru oleh pesaingnya.   

Dari hasil kesimpulan keseluruhan yang di lihat dari setiap indikator maka 

ibu Ariani belum melakukan sebuah inovasi dalam usahanya.  
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4.4.2 Pengambilan Resiko 

Menurut Lumpkin & Dess (1996) kecenderungan pengambilan resiko adalah perilaku dimensi orientasi kewirausahaan yang 

mengejar sebuah kesempatan atau peluang. 

Tabel 4.3 Penyajian Data Dimensi Pengambilan Risiko Orientasi Kewirausahaan 

No. Indikator 
Ibu Ariani 

(Pemilik Usaha) 

Mas Yoga (Anak 

Pemilik Usaha) 

Pak De Koko 

(Karyawan) 
Kesimpulan 

1. Cenderung kuat 

dalam proyek-

proyek beresiko. 

Menurut ibu Ariani 

yang namanya usaha 

makanan pasti ada 

resikonya. Kalau 

sewaktu-waktu sepi,  

penjualan tidak laku 

habis ibu akan 

mengalami kerugian. 

Dengan begitu ibu 

Ariani harus mencari 

cara untuk penjualan 

Pada saat warung sepi 

tidak mendapat 

pendapatan lebih, 

biasanya ibu 

mengurangi bahan 

baku sotonya. Setelah 

mendapat lebih 

keesokkan harinya 

dibuat normal lagi 

seperti biasanya. 

Kemudian ibu juga 

pernah, terkadang 

usaha sepi dan tidak 

dapat modal awal, 

hasilnya rugi, 

kemudian ibu 

menyiasati dengan 

cara hari esoknya ibu 

menjual soto dengan 

mengurangi bahan 

sotonya agar mendapa 

untung kembali. 

Ibu Ariani bisa dikatakan 

berani dalam mengambil 

sebuah proyek beresiko. 

Karena ibu Ariani pernah 

mengalami sebuah kerugian 

atau tidak mendapat 

pendapatan lebih sehingga ibu 

Ariani mencari cara agar 

penjualan normal kembali 

dengan cara mengurangi bahan 

baku soto dengan harga yang 
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esok harinya. 

Biasanya ibu Ariani 

mengurangi sedikit 

bahan baku soto 

dengan harga yang 

sama. Ibu Ariani juga 

sempat membuka 

cabang, tetapi tutup. 

Dikarenakan 

tempatnya kurang 

cocok atau strategis. 

terkadang 

meningkatkan 

penjualan soto lagi 

lebih banyak. 

Setelah itu ibu 

membuat target 

penjualan naik lagi. 

sama di hari esoknya. 

Bukan hanya itu ibu Ariani 

juga pernah membuka cabang 

dan pada akhirnya tutup. Itu 

dikarenakan tempat yang tidak 

strategis. 

2. Memakai 

pandangan yang 

tidak konservatif 

dalam 

keputusan. 

Dulu sewaktu suami 

ibu Ariani masih 

hidup, biasanya ibu 

Ariani kompromi 

dengan suaminya 

dalam menentukan 

sesuatu. Karena 

sekarang tidak ada 

lagi suami ibu Ariani 

maka dalam 

memutuskan sesuatu 

Biasanya ibu dalam 

mengambil sebuah 

keputusan, dirumah 

atau diwarung selalu 

bertanya sama anak-

anaknya. 

Kalua ibu mau 

mengambil sebuah 

keputusan diwarung 

biasanya bertanya 

kepada saya atau Mas 

Yoga. Juga meminta 

saran apahkah 

keputusannya sudah 

tepat atau belum. 

Dalam pengambilan keputusan 

ibu Ariani menggunakan cara 

pandangan yang konservatif 

yaitu melakukan pengambilan 

keputusan dengan cara 

kompromi dengan orang 

sekitarnya yaitu keluarga 

maupun karyawan. 
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ibu selalu kompromi 

dan bertanya kepada 

anak-anaknya. 

3. Dorongan 

pengambilan 

risiko keuangan. 

Terkadang kalo ibu 

mengalami kerugian 

dan tidak bisa 

menutupi kerugian 

dan dirumah ada 

yang mau dibeli, 

jalan satu-satunya 

meminjam uang pada 

koperasi. 

Biasanya ibu kalau 

bener-bener butuh 

uang yang lebih untuk 

usaha dan kebutuhan 

dirumah, ibu 

meminjam uang 

kepada lembaga 

keuangan. 

Menurut Pak De Koko, 

ibu Ariani pernah 

meminjam uang 

kepada lembaga 

keuangan. Kemudian 

ibu pernah ditagih 

diwarung untuk 

membayar pinjaman 

ibu pada lembaga 

keuangan. 

Dari hasil jawaban wawancara 

maka dapat disimpulkan 

bahwa ibu Ariani melakukan 

pengambilan resiko keuangan 

dengan meminjam dana 

kepada suatu lembaga 

keuangan untuk usahanya dan 

kebutuhan sehari-harinya. 

4 Tindakkan yang 

besar diperlukan 

untuk mencapai 

tujuan 

organisasi. 

Untuk mencapai 

sebuah tujuan ibu 

Ariani 

memberitahukan 

kepada karyawan 

atau anaknya untuk 

bersikap ramah, 

sopan, kepada para 

pembeli atau 

Ibu selalu 

mengajarkan untuk 

bersikap baik, ramah, 

sopan, kepada 

siapapun dan 

dimanapun. Terutama 

kalau menghadapi 

pelanggan yang 

datang dan juga 

Untuk mencapai 

tujuan, ibu selalu 

mempertahankan sikap 

ramah kepada 

pelanggan, sikap 

sopan. Menurut Pak 

De Koko dengan cara 

melayani dan rasa soto 

yang dimiliki, 

Demi mencapai suatu tujuan 

usaha ibu Ariani mengingatkan 

kepada anak dan karyawan 

untuk bersikap ramah dan 

sopan terhadap para pembeli 

dan para pelanggan. Dengan 

pelayanan yang baik dan cita 

rasa soto yang dimiliki baik 

maka para pembeli akan 
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pelanggan. menekankan untuk 

bersikap hormat 

kepada pelanggan. 

Menurut Mas Yoga, 

pelanggan adalah 

seorang raja. 

pelanggan akan 

mengingat apa yang 

dijual dan akan 

kembali lagi. 

mengingat dengan apa yang 

dijual. 

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 
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Dalam pengambilan risiko mengacu kepada sebuah pengambilan suatu 

keputusan yang memiliki sebuah risiko untuk mengambil sebuah kesempatan 

meskipun usaha tidak jalan, dan kemampuan pengusaha untuk bertindak dengan 

rasa berani mengambil risiko tanpa mengetahui apa yang akan terjadi kedepannya. 

Maka dari itu pengambilan risiko dibagi menjadi beberapa indikator. Seperti hasil 

hasil wawancara kita dapat melihat hasil jawaban yang ada dan kemudian dapat 

ditarik sebuah kesimpulan. 

Dalam hal yang pertama diamana peneliti menggunakan acuan pertanyaan 

yang menuju inti dari indikator yang pertama. Dimana indikator cenderung kuat 

dalam proyek-proyek beresiko. Dari hasil wawancara dapat menyimpulkan Ibu 

Ariani bisa dikatakan berani dalam mengambil sebuah proyek beresiko. Karena 

ibu Ariani pernah mengalami sebuah kerugian atau tidak mendapat pendapatan 

lebih sehingga ibu Ariani mencari cara agar penjualan normal kembali dengan 

cara mengurangi bahan baku soto dengan harga yang sama di hari esoknya. Bukan 

hanya itu ibu Ariani juga pernah membuka cabang dan pada akhirnya tutup. Itu 

dikarenakan tempat yang tidak strategis. 

Bagian kedua yaitu memakai pandangan yang tidak konservatif dalam 

keputusan. Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa dalam 

pengambilan keputusan ibu Ariani menggunakan cara pandangan yang 

konservatif yaitu melakukan pengambilan keputusan dengan cara kompromi 

dengan orang sekitarnya yaitu keluarga maupun karyawan. 
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Bagian ketiga yaitu ada suatu dorongan pengambilan risiko keuangan. 

Jadi, setiap apa yang dilakukan dari dorongan yang berasl dari internal maupun 

eksternal ada sebuah resiko terhadap keuangan usahannya. Dari hasil wawancara 

dapat disimpulkan bahwa ibu Ariani melakukan pengambilan resiko keuangan 

dengan memminjam dana kepada suatu lembaga keuangan untuk usahanya dan 

kebutuhan sehari-harinya. 

Bagian keempat yaitu tindakkan  yang besar diperlukan untuk mencapai 

tujuan organisasi. Ini mengacu kepada bagaimana seorang pengusaha melakukan 

sebuah pengambilan risiko yang dilihat dari cara pengusaha tersebut mengatur 

sistem usahanya dan kemudian tindakkanya dalam mencapai suatu tujuan. Dari 

hasil jawaban wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa demi mencapai suatu 

tujuan usaha ibu Ariani mengingatkan kepada anak dan karyawan untuk bersikap 

ramah dan sopan terhadap para pembeli dan para pelanggan. Dengan pelayanan 

yang baik dan cita rasa soto yang dimiliki baik maka para pembeli akan 

mengingat dengan apa yang dijual.  

Dari hasil kesimpulan keseluruhan yang di lihat dari setiap indikator maka 

ibu Ariani sudah melakukan sebuah pengambilan resiko dalam usahanya.  
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4.4.3 Proaktif 

Menurut Lumpkin & Dess (1996 : 146), proaktif terkait dengan sebuah inisiatif dan menjadi sebuah penggerak pertama 

keuntungan, dan mengambil inisiatif dengan mengantisipasi dan juga mengejar sebuah peluang baru. 

Tabel 4.4 Penyajian Data Dimensi Proaktif Orientasi Kewirausahaan 

No. Indikator 
Ibu Hariani 

(Pemilik Usaha) 

Mas Yoga 

(Anak Pemilik Usaha) 

Pak De Koko 

(Karyawan) 
Kesimpulan 

1. Mampu 

mengidentifikasi 

kebutuhan 

pelanggan 

Untuk mengetahui 

kebutuhan pelanggan, 

biasanya pelanggan 

yang datang seleranya 

tidak sama. Biasanya 

pelanggan meminta 

untuk kuah atau mienya 

jangan terlalu banyak, 

atau lainnya. Jika ada 

keluhan dari pelanggan 

maka dibuatkan yang 

baru atau menggantikan 

Menurut Mas Yoga, 

pelanggan adalah raja. 

Jadi, mengikuti 

kemauan pesanan para 

pelanggan seperti apa 

yang mereka minta. 

Miasalnya, pelanggan 

tidak mau pakai 

bawang, maka tidak 

dikasih bawang.  

Dari hasil keluhan 

Biasanya ibu 

membuat soto sesuai 

permintaan 

pelanggan, kalau 

pelanggan ibu minta 

sotonya kurangin 

sesuatu disotonya 

maka ibu 

menguranginya. 

Ibu selalu 

memberikan sebuah 

Dari hasil wawanca yang 

dilakukan maka dapat 

disimpulkan ibu Ariani 

sudah mampu 

mengidentifikasi kebutuhan 

pelanggan. Ini bisa dilihat 

dari ibu Ariani berusaha 

memberikan yang terbaik 

untuk pelanggannya dengan 

membuatkan soto 

bedasarkan kemauan 
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dengan yang baru. pelanggan maka akan 

menjadi suatu 

masukkan untuk 

kelancara usaha ini. 

pelajaran untuk 

karyawan agar lebih 

maju lagi dan 

meningkatkan 

pelayanan yang 

diberikan karyawan. 

pembeli.  

2. Produk-produk 

dan layanan 

yang lebih 

inovatif. 

Melakukan perbaikan 

sedikit demi sedikit 

untuk kualitas produk. 

Bedasarkan dari 

keluhan pelanggan 

makan dilakukan 

peningkatan kualitas 

produk. Juga pastinya 

meningkatkan 

pelayanan yang 

diberikan.  

meningkatkan dan 

mendengarkan saran 

dari para pelanggan. 

Dari saran yang 

diberikan maka 

berusaha untuk 

meningkatkan kualitas 

produk dan layanan. 

Menampung saran 

yang diberikan para 

pelanggan. Setelah itu 

meningkatkan dan 

melakukan perbaikan 

agar lebih baik lagi.  

Untuk sebuah produk dan 

layanan yang lebih inovatif, 

ibu Ariani melakukan 

peningkatan produk dan 

layanan dengan cara 

mendengarkan saran dari 

para pelanggan dan 

meningkatkan kembali 

untuk memenuhi kebutuhan 

para pelanggan. 

3. Perencanaan 

terarah untuk 

solusi masalah 

dan pencarian 

Ibu memikirkan setiap 

perencanaan dengan 

matang dan kemudian 

mendiskusikan dengan 

anak-anak. Ibu Ariani 

Biasanya perencanaan 

ibu selalu 

dikompromikan kepada 

anak-anak. Seperti 

rencana ibu membuka 

Menurut Pak De 

Koko, 

berpikir/memikirkan 

secara baik sebelum 

mengambil sebuah 

Memikirkan dengan secara 

baik dan perencanaan yang 

baik serta tidak bersikap 

buru-buru ingin membuka 

cabang baru, ini 



74 
 
 

 

peluang. melihat sebuah peluang 

dan ingin membuka 

cabang, tetapi 

kendalanya saat ini 

adalah modal yang 

belum terkumpul. 

cabang dengan modal 

yang belum cukup mas 

Yoga memberikan 

saran untuk 

mengumpulkan modal 

sampai modalnya bias 

membuka cabang. 

tindakkan agar tidak 

mendapat resiko yang 

sangat besar dalam 

mencari sebuah 

peluang. Itu yang 

dilihat dari ibu 

Ariani. 

membuktikan bahwa ibu 

Ariani telah melakukan 

perencanaan terarah untuk 

solusi dan pencarian 

peluang. 

4 Kemampuan 

teknologi. 

Ibu Ariani tidak 

memanfaatkan sebuah 

promosi melalui media 

sosial. Promosi terjadi 

Karena dari mulut ke 

mulut para pelanggan 

saja. Pelanggan ibu 

Ariani, semenjak 

sekolah di YSKI dan 

sampai memiliki anak, 

merek menjadi 

pelanggan ibu Ariani 

dan juga terkadang 

mengajak rekan-rekan 

mereka untuk 

Promosi yang 

dilakukan adalah dari 

pelanggan yang 

mengajak rekan-

rekannya atau 

kerabatnya. Jadi, saat 

ini tidak menggunakan 

media sosial untuk 

promosi. 

Kalau menggunakan 

media sosial harganya 

mahal untuk warung 

yang kecil. Menurut 

Pak De Koko, ibu 

Ariani tidak pernah 

menggunakan media 

sosial sebagai alat 

promosi. Biasanya 

pelanggan tetap ibu 

yang datang kesini 

membawa temen-

temennya atau 

saudara. Jadi, mereka 

yang 

Ibu Ariani tidak 

memanfaatkan teknologi 

seperti media sosial, atau 

media cetak lainnya. 

Promosi yang dilakukan 

hanya dengan strategi 

pemasaran dari mulut ke 

mulut (word of mouth), 

yang promosinya tidak 

menggunakan anggaran 

dana. 
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menikmati soto ibu 

Ariani.  

memperkenalkan 

warung soto ini. 

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 



76 
 
 

 

Proaktif terkait dengan sebuah kemauan yang kuat dari diri sendiri untuk 

menjadi sebuah penggerak pertama untuk mendaptkan keuntungan dan melakukan 

sebuah antisipasi dan juga mengejar atau melihat sebuah peluang baru dalam 

berusaha. Maka dari itu proaktif dibagi menjadi beberapa indikator. Seperti hasil 

wawancara kita dapat melihat hasil jawaban yang ada dan kemudian dapat ditarik 

sebuah kesimpulan. 

Pertama adalah mampu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Dimana 

ada sebuah keinginan untuk mengetahui dan mengembangkan sebuah produk 

yang telah diciptakan. Kemudian dengan adanya rasa ingin mengetahui dan 

mengembangkan produk, penguhasa kan berusaha mencari apa yang menjadi 

sebuah kebutuhan pelanggan. Dari hasil jawaban dapat disimpulkan bahwa ibu 

Ariani sudah mampu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Ini bisa dilihat dari 

ibu Ariani berusaha memberikan yang terbaik untuk pelanggannya dengan 

membuatkan soto bedasarkan kemauan pembeli. 

Kedua adalah produk-produk dan layanan yang lebih inovatif. Dalam hal 

ini diamana pengusaha memperkenalkan apa yang ditawarkan kepada konsumen. 

Dari hasil jawanban wawancara yang didapat maka dapat ditarik sebuah 

kesimpulan diamana sebuah produk dan layanan yang lebih inovatif, ibu Ariani 

melakukan peningkatan produk dan layanan dengan cara mendengarkan saran dari 

para pelanggan dan meningkatkan kembali untuk memenuhi kebutuhan para 

pelanggan. 
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Bagian ketiga adalah Perencanaan terarah untuk solusi masalah dan 

pencarian peluang. Dimana bagian ini mengacu kepada adanya sebuah rencana 

untuk mengatasi masalah-masalah yang akan dihadapi dan bersifat antisipasi 

terhadap masalah yang ada maupun yang akan dihadapi. Dari hasil jawaban 

wawancara maka dapat disimpulkan bahwa memikirkan dengan secara baik dan 

perencanaan yang baik serta tidak bersikap buru-buru ingin membuka cabang 

baru, ini membuktikan bahwa ibu Ariani telah melakukan perencanaan terarah 

untuk solusi dan pencarian peluang. 

Bagian keempat adalah kemampuan teknologi. Bagian ini mengacu pada, 

seorang pengusaha memanfaatkan teknologi yang sudah canggih demi 

kelangsungan usahanya. Dari hasil wawancara maka dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa ibu Ariani tidak memanfaatkan teknologi seperti media sosial, 

atau media cetak lainnya. Promosi yang dilakukan hanya dengan strategi 

pemasaran dari mulut ke mulut (word of mouth), yang promosinya tidak 

menggunakan anggaran dana. 
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4.4.4 Kompetitif Agresivitas 

Menurut Lumpkin & Dess (1996; 135) kompetitif agresivitas mengacu kepada kecenderungan bisnis untuk meningkatkan 

posisi, mengungguli persaingan industri di pasar. 

 

Tabel 4.5 Penyajian Data Dimensi Agresivitas Kompetitif Orientasi Kewirausahaan 

No. Indikator 
Ibu Ariani 

(Pemilik Usaha) 

Mas Yoga 

(Anak Pemilik 

Usaha) 

Pak De Koko 

(Karyawan) 
Kesimpulan 

1. Selalu merespon 

tindakkan 

pesaing secara 

kompetitif. 

Setiap bisnis pasti 

ada persaingan. 

Tetapi menurut ibu 

Ariani tidak bisa 

menyebut mereka 

pesaing, merka 

adalah teman. 

Ibu Ariani 

mengatakan bahwa 

yang menjadi 

Menurut Mas Yoga 

pesaingnya adalah 

sederetan warung 

yang ada di sebelah 

warung soto ibunya. 

Warung yang yang 

menjadi pesaing 

mereka dapat 

mempengaruhi 

pendapatan mereka. 

Menurut Pak De 

Koko pesaing ibu 

adalah warung yang 

berada disebelah 

atau sekitar warung 

soto ibu Ariani. 

Karena, keberadaan 

warung makan itu 

membuat para 

pembeli ingin 

Dari hasil jawaban 

wawancara maka dapat 

disimpulkan persaingan yang 

tidak bisa dihindarkan dan 

harus dihadapi. Itu harus dari 

awal sudah siap dan yang 

terpenting harus percaya diri 

untuk memulai persaingan. 

Ibu Ariani merespon para 

pesaing dengan memberikan 



79 
 
 

 

pesaingnya adalah 

warung yang ada 

disekitarnya. Seperi, 

Warung makan Buk 

Hen, Mie Ayam 

Sidodadi, Soto 

Kudus, warung 

makan Santiku, dan 

lainya. Ibu Ariani 

hanya menghadapi 

dengan cara 

memberikan yang 

terbaik untuk para 

pelanggan. 

Tetapi yang 

terpenting adalah 

harus berusaha 

sebaik mungkin 

untuk para 

pelanggan yang 

datang. 

mencoba makanan 

yang lain. Maka dari 

itu harus siap 

meskipun persaingan 

banyak dan harus 

percaya, yakin, 

untuk bisa 

memberikan yang 

terbaik untuk para 

pembeli soto, agar 

tidak kalah saing. 

yang terbaik untuk para 

pelanggan. Hal ini 

memberikan penjelasan 

bahwa ibu Ariani sudah 

merespon tindakkan pesaing 

secara kompetitif. 

2. Potongan harga 

untuk 

meningkatkan 

pangsa pasar 

Ibu Ariani selalu 

memberikan harga 

soto dengan cara 

melihat 

pelanggannya. 

Untuk anak sekolah 

sendiri mendapatkan 

potongan sekitar 

Ibu memberikan 

harga yang murah 

kepada anak-anak 

sekolah, sedangkan 

untuk para 

pelanggan yang 

sudah kerja atau 

berkeluarga biasanya 

Sepengetahuan Pak 

De Koko untuk 

harga yang 

ditawarkan berbeda 

untuk anak sekolah 

dan yang sudah 

bekerja atau 

berkeluarga. Karena 

Dari hasil jawaban 

wawancara maka dapat 

disimpulkan ibu Ariani 

memberikan potongan harga 

ketika konsumen tersebut 

merupakan seorang pelajar 

atau anak sekolah. Dengan 

potongan itu diharapkan 
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30% dari harga 

orang dewasa. 

Diharapkan dengan 

adanya potongan ini 

pangsa pasar 

meningkat. 

harganya sedikit 

dinaikkan. 

uang anak sekolah 

tidak terlalu besar 

dikasih orang 

tuanya. Berbeda 

dengan yang sudah 

kerja dan 

berkeluarga. 

pangsa pasar meningkat. 

3. Meniru ataupun 

memperbaiki 

hasil ide dari 

usaha 

pesaingnya 

untuk diterapkan 

dalam usaha 

sendiri. 

Ibu Ariani tidak 

pernah meniru atau 

memperbaiki, 

menerapkan sebuah 

ide pesaing. menurut 

ibu Ariani cukup 

seperti ini. Yang 

terpenting 

memberikan yang 

terbaik untuk para 

pelanggan. 

Tidak pernah meniru 

pesaing. usaha ibu 

sudah turun temurun. 

Menurut Mas Yoga 

usaha ini sudah 

berkembang, 

meskipun belum 

membuka cabang. 

Menurut 

sepengetahuan Pak 

De Koko, ibu Ariani 

tidak pernah meniru 

pesaing. Tetapi kalau 

melihat usaha orang 

berkembang pasti 

memiliki rasa ingin 

yang kuat untuk 

berkembang.  

Dari hasil jawaban 

wawancara dapat 

disimpulkan, bahwa ibu 

Ariani tidak pernah meniru 

cara para kompetitor yang 

sudah sukses dalam 

mengembangkan sistem 

usahanya. Ini dikarenakan 

usahanya cukup seperti ini, 

apaadanya dan tidak mau 

mengubah usaha yang sudah 

menjadi turun temurun. 

4 Menyediakan 

anggaran dana 

yang tinggi 

Menurut ibu Ariani, 

untuk membuka 

usaha pastinya perlu 

Menurut Mas Yoga, 

perlu modal yang 

tinggi untuk 

Modal sangat perlu 

untuk usaha dan 

mengembangkan 

Dari hasil jawaban 

wawancara yang ada, dapat 

disimpulkan bahwa ibu 



81 
 
 

 

untuk 

pemasaran, 

layanan, dan 

kualitas produk. 

modal untuk 

membuka usaha. 

Apalagi untuk 

meningkatkan 

kualitas produk, 

sangat penting untuk 

menjaga dan 

mempertahankan 

kualitas dan rasa dari 

makanan yang 

dijual. 

Menurut ibu Ariani 

kualitas produk 

memerlukan dana 

yang tinggi. Kerena 

dengan menjaga 

kualitas produk 

dapat memuaskan 

pelanggan yang 

datang. 

meningkatkan 

kualitas produk. 

Karena produk 

adalah hal utama 

yang dijual. Jadi, 

harus memberikan 

yang terbaik untuk 

pelanggan. untuk itu 

diperlukan modal 

yang tinggi. 

Pemasaran disni 

sistemnya dari mulut 

ke mulut. Jadi, yang 

terpenting adalah 

memberikan 

pelayanan yang 

terbaik dan menjaga 

kualitas apa yang 

dijual, agar 

pelanggan juga 

merasa puas dan 

tidak ada 

usaha. Semakin 

tinggi modal awal 

maka semakin tinggi 

yang didapat. 

Pemasaran dan 

layanan tidak 

memerlukan dana 

yang tinggi, tetapi 

untuk kualitas 

produk mungkin 

menggunakan dana 

yang tinggi. Karena, 

untuk kualitas yang 

tinggi, bahan 

bakunya harus yang 

berkualitas. 

Ariani sangat memperhatikan 

tingkat layanan yang 

ditawarkan dan kualitas 

produk yang dijual. Karena 

selalu ingin memberikan 

yang terbaik untuk para 

konsumen. Dengan 

mengeluarkan modal maka 

ibu Ariani dapat 

mempertahankan tingkat 

kualitas produknya. 
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kekecewaan dari 

pelanggan. 

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 
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Kompetitif agresivitas sendiri mengacu kepada kecenderungan dalam 

berbisnis untuk meningkatkan posisi dari pesaing, dan mengungguli persaingan 

dalam berbisnis. Maka dari itu kompetitif agresivitas dibagi menjadi beberapa 

indikator. Seperti hasil hasil wawancara kita dapat melihat hasil jawaban yang ada 

dan kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan. 

Pertama adalah selalu merespon tindakkan pesaing secara kompetitif. 

Diaman ada suatu perhatian terhadap suatu tindakkan para pesaing sehingga 

muncul respon terhadap pesaing. Dari hasil jawaban wawancara dapat 

disimpulkan bahwa persaingan yang tidak bisa dihindarkan dan harus dihadapi. 

Itu harus dari awal sudah siap dan yang terpenting harus percaya diri untuk 

memulai persaingan. Ibu Ariani merespon para pesaing dengan memberikan yang 

terbaik untuk para pelanggan. Hal ini memberikan penjelasan bahwa ibu Ariani 

sudah merespon tindakkan pesaing secara kompetitif. Dimana pesaingnya adalah 

warung yang ada disebelah warung soto ibu Ariani. Seperti, warung makan Buk 

Hen, Mie Ayam Sidodadi, Soto Kudus. 

Kedua adalah Potongan harga untuk meningkatkan pangsa pasar. Ini sudah 

jelas diaman seorang kompetitor atau pesaing pasti akan mengancam 

kelangsungan bisnis yang kita jalani tetapi setiap pengusaha tentunya dapat 

menghadapi dengan cara masing-masing. Maka kesimpulan dari jawaban hasil 

wawancara adalah diamana ibu Ariani memberikan potongan harga ketika 

konsumen tersebut merupakan seorang pelajar atau anak sekolah. 
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Ketiga adalah meniru ataupun memperbaiki hasil ide dari usaha 

pesaingnya untuk diterapkan dalam usaha sendiri. Disini menjelaskan ada seorang 

pengusaha yang mengemmbangkan usahanya dengan cara meniru sistem usaha 

para pesaingnya untuk mengembangkan usahanya. Dari hasil jawaban wawancara 

maka dapat disimpulkan bahwa ibu Ariani tidak pernah meniru cara para 

kompetitor yang sudah sukses dalam mengembangkan sistem usahanya. Ini 

dikarenakan usahanya cukup seperti ini, apaadanya dan tidak mau mengubah 

usaha yang sudah menjadi turun temurun. 

Bagian keempat adalah menyediakan anggaran dana yang tinggi untuk 

pemasaran, layanan, dan kualitas produk. Ini mengacu kepada butuhnya sebuah 

modal untuk mengembangkan usahanya yang melalui sebuah sarana. Dari hasil 

wawancara dapat disimpulakan ibu Ariani sangat memperhatikan tingkat layanan 

yang ditawarkan dan kualitas produk yang dijual. Karena selalu ingin memberikan 

yang terbaik untuk para konsumen. Dengan mengeluarkan modal maka ibu Ariani 

dapat mempertahankan tingkat kualitas produknya. 
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4.4.5 Otonomi 

Menurut Lumpkin & Dess (1996; 140) percaya bahwa “roh independen” diperlukan untuk kewirausahaan, dan otonomi 

mengacu pada tindakkan independen dalam hal “menelorkan ide atau visi dan membawanya sampai selesai”, termasuk konsep 

tindakkan bebas dan independen dan keputusan yang diambil. 

Tabel 4.6 Penyajian Data Dimensi Otonomi Orientasi Kewirausahaan 

No. Indikator 
Ibu Ariani 

(Pemilik Usaha) 

Mas Yoga 

(Anak Pemilik 

Usaha) 

Pak De Koko 

(Karyawan) 
Kesimpulan 

1. Mengkoordinasi 

kegiatan otonomi 

yang diberikan 

kepada anaknya. 

Setiap hari ibu Ariani 

yang mengkoordinir 

kegiatan. Ibu Ariani 

mengkoordinasi 

dengan anaknya yang 

diberikan tugas untuk 

membuat soto dan 

membakar sate.  

Jika ibu Ariani 

Biasanya ibu 

selalu menyuruh 

saya membuat 

minuman atau 

menyuruh 

karyawan. 

Kemudian saya 

dan karyawan 

biasanya giliran 

siapa yang bakar 

Ibu terkadang 

menyuruh saya 

melakukan 

membuat minuman 

dan membakar 

sate. 

Dari hasil jawaban 

wawancara dapat 

disimpulkan ibu Ariani 

dalam melakukan setiap 

pengkoordinasian terhadap 

setiap kegiatan otonom 

memikirkan dulu kemudian 

menyuruh anak untuk 

melakukan sebuah 

pekerjaan yaitu membuat 
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sendiri tidak ada di 

warung. 

sate dan membuat 

minuman buat 

pelanggan. 

Kemudian ibu 

tidak ada saya 

yang 

menggantikannya 

membuat soto. 

minuman untuk konsumen 

atau membakar sate. Jika 

ibu Ariani tidak ada di 

warung. 

2. Sentralisasi 

kepemimpinan 

Setiap harinya ibu 

Ariani mengontrol 

dan mengatur kinerja 

karyawan dan 

anaknya. Sehingga 

dalam keputusan, 

kegiatan dan 

kebijakan terpusat 

pada ibu Ariani.  

Setiap harinya 

berjualan ibu 

selalu diwarung 

dan setiap itu ibu 

selalu 

mengontrol. 

Kalau ada protes 

dari konsumen 

ibu biasanya 

menegur agar 

tidak terulang 

kembali 

melakukan 

kesalahan. 

Yang mengontrol 

ibu setiap harinya, 

Karena ibu setiap 

hari di warung. Ibu 

juga 

memperhatikan 

kinerja Pak De 

Koko, jika ibu 

Ariani puas dengan 

kinerjanya 

biasanya 

memberikan bonus. 

Dari hasil jawaban 

wawancara tersebu maka 

dapat disimpulkan bahwa 

ibu Ariani selalu 

mengontrol dan mengatur 

kinerja karyawan. Sehingga 

dalam keputusan, kebijakan 

berada di tangan ibu Ariani. 

Ibu Ariani mengontrol 

seperti, memperhatikan 

kinerja karyawan jika ada 

kesalahan yang dilakukan 

karyawan maka di tegur 

agar tidak terulang kembali 
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dan jika kinerja karyawan 

memuaskan ibu Ariani 

memberikan bonus. 

3. Membangkitkan 

inisiatif 

wirausaha. 

Cara ibu Ariani 

membangkitkan 

semangat untuk 

berusaha dengan 

memiliki target. 

Diamana target 

tersebut ibu Ariani 

harus bisa membuka 

cabang baru. 

Membuka cabang 

baru tentu 

membutuhkan modal 

banyak, jadi harus 

menabung. 

Ibu selalu 

berkeinginan 

untuk membuka 

cabang baru, 

tetapi modal tidak 

ada. Ibu selalu 

menyisihkan uang 

untuk membuka 

cabang. Tidak tau 

itu kapan bisa 

terlaksana. 

Biasanya ibu 

bertanya kepada 

Pak De Koko 

tentang lokasi yang 

rami. Beliau selalu 

bersemangat untuk 

membuka cabang 

baru. 

Dari hasil jawaban 

wawancara tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ibu 

Ariani memiliki sebuah 

target untuk membuka 

cabang baru. Untuk 

mencapai target tersebut ibu 

Ariani selalu bersemangat 

untuk berusaha dan 

menabung. 

4 Budaya yang 

mendorong 

mencari peluang 

yang ada. 

Biasanya ibu Ariani 

mendengarkan saran 

dari pelanggan untuk 

membuka cabang di 

daerah tertentu. 

Biasanya ibu 

mendapatkan 

usulan dari 

pelanggan dan 

mendiskusikan 

Ibu Ariani selalu 

berdiskusi kepada 

Pak De Koko 

tentang 

keinginanya 

Dalam hasil jawaban 

wawancara tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ibu 

Ariani belum melakukan 

budaya yang mendorong 
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Menurut ibu Ariani 

saran itu sangat 

membantu untuk 

menambah informasi 

dalam mencari 

sebuah peluang yang 

ada. 

kepada anak-anak 

untuk bisa 

mengambil 

tindakkan yang 

baik. Misalnya, 

pelanggan 

memberikan saran 

untuk membuat 

catering, setelah 

itu ibu 

mendiskusikan 

dengan anak-anak 

apakah pesanan 

itu diambil atau 

tidak. 

membuka cabang 

dan menanyakan 

lokasi yang 

strategis. Menurut 

Pak De Koko, 

dengan cara begitu 

ibu sudah mencari 

sebuah peluang. 

mencari sebuah peluang. 

Karena ibu Ariani selalu 

berdiskusi jika mendapatkan 

informasi mengenai peluang 

yang ada. 

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 
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Otonomi mengacu kepada kebebasan untuk mengambil sebuah keputusan dan 

bersikap mandiri dalam menjalankan usahanya, kemudian dapat menuangkan ide 

dan konsep tindakkan bebas untuk mengambil suatu keputusan. Maka dari itu 

otonomi dibagi menjadi beberapa indikator. Seperti hasil hasil wawancara kita 

dapat melihat hasil jawaban yang ada dan kemudian dapat ditarik sebuah 

kesimpulan. 

Pertama adalah mengkoordinasi kegiatan otonom. Diamana ada sebuah 

perundingan terhadap setiap kegiatan otonom diamana kegiatan otonom sendiri 

dilihat dari segi pengambilan keputusan, perencanaan pengembangan bisnis 

maupun lainnya. Dari hasil jawaban wawancara maka ditarik sebuah kesimpulan 

ibu Ariani dalam melakukan setiap pengkoordinasian terhadap setiap kegiatan 

otonom memikirkan dulu kemudian menyuruh anak dan karyawannya untuk 

melakukan sebuah pekerjaan yaitu membuat minuman untuk konsumen atau 

membakar sate.  

Kedua adalah Sentralisasi kepemimpinan. Diamana ada sebuah pemusatan 

didalam melakukan pekerjaan. Maka dari hasil jawaban wawancara dapat ditarik 

sebuah kesimpulan bahwa ibu Ariani selalu mengontrol dan mengatur kinerja 

karyawan. Ibu Ariani juga memperhatikan kinerja karyawan jika ada kesalahan 

yang dilakukan karyawan maka di tegur agar tidak terulang kembali dan juka 

kinerja karyawan memuaskan ibu Ariani memberikan bonus. 
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Ketiga adalah membangkitkan inisiatif wirausaha. Diaman dalam hal ini 

pengusaha selalu berusaha untuk mengembangkan usahanya dan tidak mudah 

patah semangat. Seorang pengusaha harus memiliki sebuah keyakinan yang kuat 

terhadap apa yang dilakukan akan menjadi sebuah kesuksesan. Dari hasil 

wawancara dapat disimpulakn bahwa ibu Ariani memiliki sebuah target untuk 

membuka cabang baru. Untuk mencapai target tersebut ibu Ariani selalu 

bersemangat untuk berusaha dan menabung. 

Bagian keempat adalah budaya yang mendorong mencari peluang yang 

ada. Dalam hal ini mengacu kepada ada sebuah tidakkan yang bebas dan 

pemikiran bebas dalam menjalankan usahanya. Dari hasil jawaban wawancara 

maka dapat ditarik sebuah kesimpulan ibu Ariani belum melakukan budaya yang 

mendorong tindakkan bebas untuk mencari sebuah peluang. Karena ibu Ariani 

selalu berdiskusi jika mendapatkan informasi mengenai peluang yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


