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LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

Instrumen Wawancara Orientasi Kewirausahaan Warung Soto Tanjung Pak 

Beh Khas Semarang 

 

1. Inovasi 

Pembaruan produk dan macamnya 

 Sebagai penerus usaha ini, apakah ibu pernah melakukan sebuah 

pembaruan terhadap produk ibu? 

Ibu Ariani : ………………………………………………… 

Mas Yoga : ………………………………………………… 

Pak De Koko : ……………………………………………... 

 Inovasi Teknologi dan Administrasi dalam produk dan pasar 

 Apakah ibu dalam menjalankan usaha ini ada melakukan sebuah 

inovasi teknologi dan administrasi? 
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Ibu Ariani : …………………………………………………  

Mas Yoga : ………………………………………………… 

Pak De Koko : ……………………………………………... 

 Berinvestasi teknologi baru 

 Apakah ibu melakukan investasi pada teknologi baru untuk 

mengembangkan usaha ibu? Jika ada, investasi teknoligi apa yang 

sudah ibu lakukan? Jika tidak kenapa? 

Ibu Ariani : …………………………………………………….. 

Mas Yoga : …………………………………………………….. 

Pak De Koko : …………………………………………………. 

  

 

 

SDM berkomitmen pada kegiatan inovasi 

 Apakah ibu pernah menerima sebuah masukan atau kritik dari 

karyawan, anak, pelanggan, untuk menjadikan usaha anda ini 

semakin maju atau berkembang? 

Ibu Ariani : ………………………………………………… 

Mas Yoga :………………………………………………... 

Pak De Koko : ……………………………………………... 

 Kreativias dan eksperimen 

 Pernahkah ibu melakukan sebuah uji coba yang dihasilkan dari ide 

baru untuk kemajuan usaha ibu? 

Ibu Ariani : ………………………………………………… 

Mas Yoga : ………………………………………………… 

Pak De Koko : ……………………………………………... 

 Tindakkan inovasi yang sulit untuk ditiru oleh pesaing 
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 Mnurut ibu, ide kreatif atau inovasi apa yang sulit ditiru oleh para 

pesaing ibu? 

Ibu Ariani : ………………………………………………… 

Mas Yoga : ………………………………………………… 

Pak De Koko : ……………………………………………… 

2. Pengambilan Resiko 

Cenderung kuat dalam proyek-proyek berisiko 

 Bagaimana cara ibu mengambil dan menentukan proyek-proyek 

yang sangat beresiko tinggi? Jika tidak kenapa? 

Ibu Ariani : ............................................................................ 

Mas Yoga : ………………………………………………… 

Pak De Koko : ……………………………………………... 

 Memakai Pandangan yang tidak konservatifdalam keputusan. 

 Bagaimana cara ibu untuk mengambil sebuah keputusan? 

Ibu Ariani : ………………………………………………… 

Mas Yoga : ………………………………………………… 

Pak De Koko : ……………………………………………... 

 Dorongan pengambilan resiko keuangan. 

 Dalam menjalankan usaha, pernahkah ibu melakukan pengambilan 

resiko keuangan? Jika ada tolong sebutkan, jika tidak sebutkan 

mengapa? 

Ibu Ariani : ………………………………………………… 

Mas Yoga : ………………………………………………… 

Pak De Koko : ……………………………………………... 

 Tindakkan yang besar diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. 

 Bagaimana cara ibu untuk mencapai tujuan dari usaha ibu saat ini? 

Ibu Ariani : …………………………………………………  

Mas Yoga : ………………………………………………… 
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Pak De Koko : ……………………………………………... 

3. Proaktif 

Mampu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. 

 Bagaimana ibu dapat mengetahui kebutuhan dari pelanggan ibu? 

 Setelah ibu sudah mengetahui tentang kebutuhan pelanggan ibu, 

apa yang ibu lakukan? 

Ibu Ariani : ………………………………………………… 

Mas yoga : …………………………………………………. 

Pak De Koko : ……………………………………………... 

 

 Produk-produk dan layanan yang lebih inovatif. 

 Bagaimana cara ibu membuat produk dan pelayanan ibu lebih 

inovatif dibandingkan dari para pesaing ibu? 

Ibu Ariani : ………………………………………………… 

Mas Yoga : ………………………………………………… 

Pak De Koko : ……………………………………………... 

 Perencanaan terarah untuk solusi masalah dan pencarian peluang. 

 Bagaimana cara ibu dalam menjalankan perencanaan sehingga 

mendapatkan peluang? 

Ibu Ariani : ………………………………………………… 

Mas Yoga : ………………………………………………… 

Pak De Koko : ……………………………………………...  

 Kemampuan Teknologi. 

 Apakah ibu melakukan sebuah promosi memanfaatkan media 

sosial sebagai alat promosi warung soto ibu? Kalau tidak kenapa? 

Kalo ada, sebutkan apa saja? 

Ibu Ariani : ………………………………………………… 

Mas Yoga : ………………………………………………… 
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Pak De Koko : ……………………………………………... 

 

4. Agresivitas Kompetitif 

Selalu merespon tindakkan pesaing secara kompetitif. 

 Apakah ibu merasa memiliki pesaing? 

 Apakah anggapan ibu, pesaing ibu adalah pada sesama penjual 

soto, atau pada pengusaha makanan yang lain? 

 Bagaimana cara ibu menanggapi pesaing anda? 

Ibu Ariani : …………………………………………………… 

Mas Yoga : …………………………………………………… 

Pak De Koko : ……………………………………………........ 

 Pemotongan harga untuk meningkatkan pangsa pasar. 

 Apakah ibu melakukan sebuah pemotongan harga untuk 

meningkatkan penjualan soto ibu? 

 Bagaimana cara ibu melakukan pemotongan harga terhadap 

konsumen di warung soto ibu? 

 

Ibu Arini : …………………………………………………….. 

 

Mas Yoga : ………………………………………………….... 

 

Pak De Koko : …………………………………………………. 

 Meniru ataupun memperbaiki hasil ide dari usaha pesaingnya untuk 

diterapkan dalam usaha sendiri. 

 Pernahkah ibu meniru atau memperbaiki dan menerapkan pada 

usaha ibu hasil dari ide pesaing ibu? 

 Jika ada, sebutkan? Kalau tidak, jelaskan? 

 

Ibu Ariani : …………………………………………………… 

 

Mas Yoga : …………………………………………………… 

 

Pak De Koko : ………………………………………………... 
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 Menyediakan anggaran dana yang tinggi untuk pemasaran, layanan, dan 

kualitas produk. 

 Menurut anda apakah sangat perlu untuk menyediakan anggaran 

yang tinggi untuk sebuah pemasaran, layanan, dan meningkatkan 

kualitas produk? Berikan alasannya. 

Ibu Ariani : …………………………………………………… 

 

Mas Yoga : …………………………………………………… 

 

Pak De Koko : ………………………...……………………… 

 

 Menurut anda pemasaran, layanan, dan kualitas produk, mana yang 

menjadi utama perlu adanya dana yang tinggi untuk menerapkan 

ketiga hal tersebut? Berikan alasan. 

 

Ibu Ariani : …………………………………………………… 

 

Mas Yoga : …………………………………………………… 

 

Pak De Koko : ……………………………………………….. 

 

  

5. Otonomi 

Mengkoordinasi kegiatan otonom. 

 Dalam suatu kegiatan sehari-hari, apakah memiliki sebuah 

koordinasi tersebut? 

 Bagaimana cara mengkordinasikan setiap kegiatan setiap harinya? 

 

Ibu Ariani : …………………………………………………… 

 

Mas Yoga : …………………………………………………… 

 

Pak De Koko : ……………………………………………….. 

 Sentralisasi kepemimpinan. 

 Bagaimana cara ibu dalam sehari-hari mengontrol dan mengeatur 

kinerja karyawan? 
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Ibu Ariani : …………………………………………………… 

 

Mas Yoga : …………………………………………………… 

 

Pak De Koko : ………………………………………………... 

 Membangkitkan inisiatifwirausaha 

 Bagaiaman cara ibu untuk membangkitkan semangat untuk usaha 

ibu saat ini? 

 

Ibu Ariani : …………………………………………………… 

 

Mas Yoga : …………………………………………………… 

  

Pak De koko : ………………………………………………… 

 Budaya yang mendorong tindakkan bebas dan untuk mencari peluang 

yang ada. 

 Bagaiamana cara dan kebiasaan ibu dalam bertindak untuk mencari 

peluang yang ada? 

 

Ibu Ariani : …………………………………………………… 

 

Mas Yoga : …………………………………………………… 

 

Pak De Koko :……………………………………………….. 
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Tanggapan Responden Terhadap Pertanyaan Wawancara 

Lampiran wawancara ini ditujukan kepada pemilik usaha Soto Tanjung 

Pak Beh Khas Semarang dan keluarganya yang merupakan anak dari pemilik Soto 

Tanjung Pak Beh, serta karyawan yang bekerja di Soto Tanjung Pak Beh Khas 

Semarang. 

Adapun pertanya untuk wawancara tersebut meliputi atas dasar teori yang 

dipakai oleh penulis sebagai pedoman untuk membuat pertanyaan. Pertanyaan 

tersebut untuk menggali infomasi mengenai orientasi kewirausahaan yang dimiliki 

oleh pengusaha Soto Tanjung Pak Beh Khas Semarang tersebut. Sebelum 

memberikan pertanyaan untuk wawancara peneliti memberikan pengertian 

mengaenai 5 dimensi orientasi kewirausahaan. Ini dimaksudkan untuk 

memberikan kemudahan mengenai pemahaman 5 dimensi orientasi 

kewirausahaan tersebut. Berikut adalah pemahan mengenai 5 dimensi orientasi 

kewirausahaan tersebut. 

1. Inovasi, adalah pemilik usaha mengembangkan suatu usahanya dengan 

kreativitas yang dimilikinya, sehingga pengusaha tersebut mampu bersaing 

dengan para kompetitor. 

2. Pengambil Resiko, suatu tindakan atau pengambilan sebuah keputusan 

yang sangat penting dalam perusahaan untuk mengembangkan perusahaan 

tersebut, tanpa melihat hasil akhir dari keputusan yang diambil. 
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3. Proaktif, sebuah langkah yang diambil pengusaha untuk melakukan suatu 

trobosan pada usahanya untuk berjaga-jaga atau antisipasi terhadap suatu 

permintaan dimasa yang akan datang. 

4. Kompetitif Agresivitas, tindakkan yang dilakukan bertujuan untuk menjadi 

sebuah pemenang dalam persaingan usahanya atau menjadi unggul diantara para 

pengusaha yang sama dalam arti kompetitor. 

5. Otonomi, dimana otonomi yang dimaksudkan adalah seorang pemilik 

usaha bebas mengambil sebuah keputusan sendiri, sehingga dalam hal tersebut 

ada kemampuan untuk menjadi mandiri. 

Setelah menguraikan pengertian yang terkandung mengenai 5 dimensi orientasi 

kewirausahaan, maka penulis melakukan wawancara dengan pemilik usaha dan 

saudara yang merupakan anak kandung dari pemilik usaha soto tersebut dan 

kemudian wawancara dengan karyawan Soto Tanjung Pak Beh. 

1. Inovasi 

Pembaruan produk dan macamnya 

 Sebagai penerus usaha ini, apakah ibu pernah melakukan sebuah 

pembaruan terhadap produk ibu? 

 Ibu Ariani : saya tidak pernah melakukan perubahan pada 

warung soto ini. ya karena soto kami dari dulu begini, dari 

almaruhm bapak sudah begini saja tidak mau mengubah. 

Takutnya nanti malah gak jadi soto khas Semarang. 
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 Mas Yoga : ibu tidak pernah mau menambah produk yang 

lain, kalo soto khas semarang ya kan gini aja mas. Yang 

dijual juga soto dan pelengkap sate yang dibakar. 

 Pak De Koko : ibu tidak pernah melakukan pembaruan 

produk pada warungnya ini mas. Namanya juga warung 

soto khas Semarang, ya begini saja mas dari awal kan 

memang begini. 

 Inovasi Teknologi dan Administrasi dalam produk dan pasar 

 Apakah ibu dalam menjalankan usaha ini ada melakukan sebuah 

inovasi teknologi dan administrasi? 

 Ibu Ariani : untuk inovasi teknologi kami tidak ada, kami 

hanya masih menggunakan cara manual saja. Cara 

pembuatan bumbu juga kami hanya menggunkan manual.  

 Mas Yoga : ya, dari dulu kami menggunakan peralatan 

yang biasa aj mas yang masih manual. Dari pengolahan 

bumbu sampai menghitung makanan para pelanggan juga 

manual. 

 Pak De Koko : setahu saya sih mas ibu menggunkan 

manual semua. Tidak ada menggunakan peralatan 

elektronik yang baru. 

 Berinvestasi teknologi baru 

 Apakah ibu melakukan investasi pada teknologi baru untuk 

mengembangkan usaha ibu? Jika ada, investasi teknoligi apa yang 

sudah ibu lakukan? Jika tidak kenapa? 

 Ibu Ariani : kami tidak melakukan investasi teknologi mas, 

ya karna permasalahannya kembali lagi pada modal. Kalo 

mau melakukan invesatasi ya kan tentu harus keluar biaya 

lebih lagi. 
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 Mas Yoga : ya tidak ada mas, hanya begini saja. Masih 

menggunakan alat-alat yang lama. 

 Pak De Koko : tidak ada mas. Ya, kalo menurut saya 

peralatan yang lama ini masih bagus kok buat menjalankan 

usaha ini. 

 SDM berkomitmen pada kegiatan inovasi 

 Apakah ibu pernah menerima sebuah masukan atau kritik dari 

karyawan, anak, pelanggan, untuk menjadikan usaha anda ini 

semakin maju atau berkembang? 

 Ibu Ariani : ya mas kalo berjualan pasti ada yang 

memberikan keritik dan saran pada saya. Biasanya 

kritikyang mereka berikan mengenai rasa yang kadang-

kadang sedikit agak berbeda, ada juga yang menyarankan 

untuk membuka cabang di tempat lain. 

 Mas Yoga :ya ada mas, kadang saya juga diberi saran sama 

pelanggan yang datang. Disuruh buka cabang. 

 Pak De Koko : ada mas. Kadang kritik masalah rasa soto 

yang kurang garam atau kurang lainnya. 

 Kreativias dan eksperimen 

 Pernahkah ibu melakukan sebuah uji coba yang dihasilkan dari ide 

baru untuk kemajuan usaha ibu? 

 Ibu Ariani : tidak pernah mas. Ya begini saja, kalo mau 

melakukan percobaan buat barang yang mau di jual rasa 

saya gak cukup waktunya. Saya buka dari pagi sampai sore. 

Jadi saya lebih fokus sama yang ada saat ini di warung. 

 Mas Yoga : tidak pernah mas. Kalau kita menambah 

produk takutnya malah akan mengubah ciri khas soto 

Semarang tersebut. Jadi menurut saya lebih baik begini saja 

sudah mantep. 
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 Pak De Koko : setahu saya mas ibu dulu sama bapak Cuma 

membuat sate yang bener-bener dibakar dan sampai saat ini 

masih pakai sate bakar. Kalau sekarang sudah gak ada lagi 

ibu membuat percobaan nambah barang. Takutnya kan kalo 

nambah barang nanti beda dengan soto khas Semarangnya. 

 Tindakkan inovasi yang sulit untuk ditiru oleh pesaing 

 Mnurut ibu, ide kreatif atau inovasi apa yang sulit ditiru oleh para 

pesaing ibu? 

 Ibu Ariani : menurut saya ya sate bakar kami mas. Benar-

benar dibakar didepan para pelanggan kami. Kalo yang 

tempat lain mungkin tidak ada yang seperti kami satenya 

dibakar didepan para pelanggan. 

 Mas Yoga : ya kalo menurut saya. Sate yang kami bener-

bener dibakar dan kemudian proses pembakaran kami 

lakukan di depan para pelanggan kami mas. 

 Pak De Koko : inovasinya bisa dilihat dari satenya yang 

bener-bener dibakar, kemudian proses pembakarannya 

dilakukan di depan para pelanggan yang datang mas. Ini 

saya sudah pergi ketempat sate yang lain dan mereka belum 

melakukan ini mas. 

 

2. Pengambilan Resiko 

Cenderung kuat dalam proyek-proyek berisiko 

 Bagaimana cara ibu mengambil dan menentukan proyek-proyek 

yang sangat beresiko tinggi? Jika tidak kenapa? 

 Ibu Ariani : ya namanya usaha makanan pasti ada resikonya 

mas. Kalau sewaktu-waktu sepi penjualan gak laku habis 

saya kan pasti mengalami kerugian. Dengan beggitu saya 

harus mencari cara untuk penjualan besoknya. Biasanya 
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saya mengurangi sedikit bahan baku soto dengan harga 

yang sama. Saya juga dulu sempat membuka cabang dan 

pada akhirnya tutup karna tempatnya yang kurang cocok 

mas. 

 Mas Yoga : suatu saat warung ibu sepi dan tidak mendapat 

uang atau pendapatan lebih. Maka biasanya ibu mengurangi 

bahan baku sotonya. Dan setelah mendapat modal lebih ibu 

esoknya membuat normal lagi dan ibu meningkatkan 

penjualan soto lagi menjadi lebih banyak. Buakan hanaya 

itu ibu juga sempat membuka cabang cuman karna tempat 

yang tidak strategis akhirnya tutup dan lebih konsen pada 

warung ini saja mas. 

 Pak De Koko : kadang usaha yang kita punya sepi, dan 

tidak dapat modal awal, hasilnya rugi, kemudian esoknya 

harus mengurangi bahan baku soto yang dijual supaya bisa 

membeli bahan baku yang lebih dan membuat esoknya 

target penjualan naik lagi. 

 Memakai Pandangan yang tidak konservatifdalam keputusan. 

 Bagaimana cara ibu untuk mengambil sebuah keputusan? 

 Ibu Ariani : dulu sewaktu suami ibu masih hidup biasanya 

kami kalo mau menentukan sesuatu pasti saling kompromi. 

Sekarang suami tidak ada biasanya saya kalo mau 

memutuskan sesuatu saya kompromi atau bertanya sama 

anak-anak saya. 

 Mas Yoga : biasanya kalo ibu mau mengambil keputusan 

pasti dirimah atau di warung bertanya pada saya mas atau 

sama adek dan kakak saya mas. 

 Pak De Koko : kalo ibu mau ambil keputusan, biasanya 

tanya saya sama mas yoga kalo diwarung mas. Biasanya 
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juga ibu minta sara atau pendapat dari saya kalo mau 

mengambil sebuah keputusan. 

 Dorongan pengambilan resiko keuangan. 

 Dalam menjalankan usaha, pernahkah ibu melakukan pengambilan 

resiko keuangan? Jika ada tolong sebutkan, jika tidak sebutkan 

mengapa? 

 Ibu Ariani : biasanya mas kalo saya mengalami kerugian 

banyak dan susah untuk menutupi kerugian, kemudi 

dirumah juga biasanya ada yang mau dibeli saya biasanya 

meminjam uang pada koprasi.  

 Mas Yoga : ibu biasanya kalau bener-bener butuh uang 

yang lebih buat usaha dan kebutuhan dirumah ibu 

meminjam dengan lembaga keuangan mas. 

 Pak De Koko : ya mas, kalau yang saya tau pernah ibu 

meminjam duit kepada lembaga keuangan. Dan pernah 

ditagih diwarung ini. 

 Tindakkan yang besar diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. 

 Bagaimana cara ibu untuk mencapai tujuan dari usaha ibu saat ini? 

 Ibu Ariani : untuk mencapai tujuan usaha saya, biasanya 

saya memberitahu kepada karyawan atau anak saya untuk 

bersikap ramah, sopan kepada para pelanggan yang datang.  

 Mas Yoga : ibu selalu mengajarkan saya untuk bersikap 

baik, ramah, sopan, kepada siapapun dan dimanapun 

terutama kalo menghadapi pelanggan yang datang juga 

harus ditekankan pada sikap hormat kepada pelanggan. 

Apalagi menuerut saya pelanggan adalah raja. 

 Pak De Koko : ya untuk mencapai tujuan ibu selalu 

mempertahankan sikap ramah kepada pelanggan, sikap 

sopan. Dengan cara melayani dan rasa soto yang kita 
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miliki, pelanggan akan mengingat apa yang kita jual dan 

akan kembali lagi kesini. 

 

3. Proaktif 

Mampu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. 

 Bagaimana ibu dapat mengetahui kebutuhan dari pelanggan ibu? 

 Setelah ibu sudah mengetahui tentang kebutuhan pelanggan ibu, 

apa yang ibu lakukan? 

 Ibu Ariani : biasanyakan pelanggan yang datang seleranya 

gak sama, biasanya pelanggan kasih tau buatin kuah atau 

mienya jangan terlalu banyak, atau yang lainnya gitu. Jika 

ada suatu kesalahan yang kami buat atau ada ketidakpuasan 

dari pelanggan. Ya, kami akan membuatkan yang baru, atau 

menggantikan dengan yang baru. 

 Mas yoga : ya, menurut saya pelanggan adalah raja mas. 

Jadi saya menuruti kata pelanggan. Kalau misal pelanggan 

minta sotonya di kurangin kuah misalnya atau gak pakai 

daun bawang misalnya ya saya turuti. karna biasanya dari 

kebutuhan pelanggan kami bisa menjadi suatu masukan 

untuk kelancaran usaha kami ini. 

 Pak De Koko : biasanya ibu membuat soto sesuai 

permintaan pelanggan, kalo pelanggan ibu minta buat 

sotonya kurang itu kurangin itu ya ibu melakukan sesuai 

yang pelanggan mau. Setelah ibu melakukan itu terkadang 

itu menjadi bahan pembelajaran buat kami untuk lebih maju 

lagi dan meningkatkan pelayanan yang kami berikan. 

 Produk-produk dan layanan yang lebih inovatif. 

 Bagaimana cara ibu membuat produk dan pelayanan ibu lebih 

inovatif dibandingkan dari para pesaing ibu? 
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 Ibu Ariani : ya pastinya kami melakukan perbaikan dikit 

demi dikit mas buat soto kami ini. kami juga pastinya 

meningkatkan layanan kami untuk memberikan yang 

terbaik buat pelanggan kami. 

 Mas Yoga : kami meningkatkan dan mendengarkan saran 

dari para pelanggan kami mas. Dari saran itu kami berusaha 

untuk meningkatkannya. 

 Pak De Koko : ya pastinya mas dari saran yang diberikan 

para pelanggan toh mas, habis itu kami tingkatkan lagi. 

Kami juga lakukan perbaikan supaya lebih baik lagi. 

 Perencanaan terarah untuk solusi masalah dan pencarian peluang. 

 Bagaimana cara ibu dalam menjalankan perencanaan sehingga 

mendapatkan peluang? 

 Ibu Ariani : saya biasanya memikirkan setiap rencana 

dengan mateng dan kemudian saya diskusikan sama anak-

anak. Saya melihat saat ini, ada berkeinginan untuk 

membuka cabang. Cuma ya gak ada modalnya mas. 

 Mas Yoga : biasanya perencanaan ibu selalu di 

kompromikan sama saya dan adik saya mas. Perencanaan 

ibu itu ingin membuka cabang mas, Cuma saat ini ibu 

belum ada modal mau buka cabang. 

 Pak De Koko : wah kalo itu saya kurang tau ya mas.  

 Kemampuan Teknologi. 

 Apakah ibu melakukan sebuah promosi memanfaatkan media 

sosial sebagai alat promosi warung soto ibu? Kalau tidak kenapa? 

Kalo ada, sebutkan apa saja? 

 Ibu Ariani : tidak ada mas. Promosi disini dari mulut ke 

mulut para pelanggan aja mas. Apa lagi pelanggan saya dari 

dia sekolah di YSKI sampai sekarang punya anak, mereka 
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masih makan disini dan mengajak rekan-rekan mereka 

untuk makan soto disini. 

 Mas Yoga : kalau promosi kami sih ya dari pelanggan yang 

mengajak rekan-rekan, saudara mereka mas. Jadi saat ini 

kami tidak menggunakan media sosial buat promosi mas. 

 Pak De Koko : kalau menggunakan media sosial mahal kali 

ya mas hitungannya buat warung yang kecil gini. Yang 

saya tau sih mas ibu gak pakai media sosial buat promosi. 

Biasanya pelanggan tetap ibu yang lama kalau makan 

kesini selalu bawa temen-temennya atau saudara yang lain. 

jadi diperkenalkan lah ini soto pak beh yang menjadi 

langganan mereka. 

 

4. Agresivitas Kompetitif 

 

Selalu merespon tindakkan pesaing secara kompetitif. 

 Apakah ibu merasa memiliki pesaing? 

 Apakah anggapan ibu, pesaing ibu adalah pada sesama penjual 

soto, atau pada pengusaha makanan yang lain? 

 Bagaimana cara ibu menanggapi pesaing anda? 

 Ibu Ariani : ya, setiap bisnis pasti ada persaingan mas. 

kalau menurut saya mas saya tidak bisa menyebut mereka 

pesaing tetapi mereka adalah teman. Menurut saya bukan 

hanya penjual soto saja mas, tetapi warung yang lain 

disekitar saya yang sama seperti saya. Contohnya seperti 

warung yang disamping saya ini, Warung makan Buk Hen, 

Mie Ayam Sidodadi, Soto Kudus, warung makan Santiku, 

dan lainnya yang ada di depan sekolah YSKI ini mas. Cara 
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ibu adalah dengan memberikan yang terbaik kepada para 

pelanggan mas. 

 Mas Yoga : ya namanya usaha pasti ada mas. Contonya 

sederetan warung sebelah ini mas, bisa membuat 

pendapatan berkurang kan. Tapi ya namanya usaha rejeki 

sudah ada yang ngatur. Yang penting kita berusaha sebaik 

mungkin untuk para pelanggan yang datang mas. 

 Pak De Koko : ya ada mas. Pesaing ibu ya contohnya 

warung sebelah ini mas kan semakin banyak warung di 

sekitar kita semakin banyak toh yang membuat para 

pelanngan untuk mencoba makanan yang lain. yang penting 

kita selalu siap, meskipun persaingan banyak dan kita harus 

percaya dan yakin untuk bisa memberikan yang terbaik 

untuk para pembeli soto, agar kita tidak kalah saing mas. 

 Pemotongan harga untuk meningkatkan pangsa pasar. 

 Apakah ibu melakukan sebuah pemotongan harga untuk 

meningkatkan penjualan soto ibu? 

 Bagaimana cara ibu melakukan pemotongan harga terhadap 

konsumen di warung soto ibu? 

 Ibu Arini : saya selalu memberikan harga soto melihat 

pelanggan saya mas. kalau itu anak sekolah sini pasti saya 

berikan yang murah, dan untuk yang udah kerja, atau sudah 

berkeluarga saya memberikan harga sedikit tinggi, tapi ya 

gak tinggi-tinggi amat mas. kalau buat anak sekolah biasa 

saya berikan harga 6000 saja buat yang udah kerja dan 

berkeluarga saya kasih harga 9000. 

 Mas Yoga : biasanya ibu berikan harga untuk anak sekolah 

ya murah mas, untuk para pelanggan yang udah kerja 

biasanya dinaikkan harganya mas. 
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 Pak De Koko : kalau yang saya tau untuk pembuatan harga 

biasanya ibu memberikan harga murah untuk anak sekolah, 

karna pasti anak sekolah kan uang jajannya gak terlalu 

besar. Kalau untuk yang kerja haraganya di naikkan mas. 

 Meniru ataupun memperbaiki hasil ide dari usaha pesaingnya untuk 

diterapkan dalam usaha sendiri. 

 Pernahkah ibu meniru atau memperbaiki dan menerapkan pada 

usaha ibu hasil dari ide pesaing ibu? 

 Jika ada, sebutkan? Kalau tidak, jelaskan? 

 Ibu Ariani : tidak ada mas, menurut saya cukup seperti ini 

aja mas. Yang penting memberikan yang terbaik untuk 

pelanggan. 

 Mas Yoga : tidak pernah meniru pesaing lain. usaha ibu ini 

sudah turun temurun dan allhamdulilah usaha yang dijalani 

ini berkembang, meskipun belum membuka cabang yang 

lain. 

 Pak De Koko : setahu saya ibu tidak pernah meniru 

pesaing, tapi kalo melihat usaha orang berkembang pasti 

memiliki rasa ingin yang sangat kuat untuk berkembang. 

 Menyediakan anggaran dana yang tinggi untuk pemasaran, layanan, dan 

kualitas produk. 

 Menurut anda apakah sangat perlu untuk menyediakan anggaran 

yang tinggi untuk sebuah pemasaran, layanan, dan meningkatkan 

kualitas produk? Berikan alasannya. 

 Ibu Ariani : namanya untuk modal membuka usaha ya pasti 

sangat perlu ya mas. Apalagi untuk meningkatkan kualitas 

produk, sangat penting untuk menjaga dan 
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mempertahankan kualitas dan rasa dari makanan yang kami 

jual. 

 Mas Yoga : menurut saya perlu modal yang tinggi untuk 

meningkatkan kualitas produk mas. Karena kan mas produk 

itu yang kita jual jadi harus memberikan yang lebih baik 

buat pelanggan. Nah untuk memberikan itu pasti kan 

modalnya mahal. 

 Pak De Koko : menurut saya modal perlu mas untuk usaha 

dan mengembangkan usaha. Semakin tinggi modal kita 

memulai semakin banyak hasil yang kita dapat mas. 

 

 Menurut anda pemasaran, layanan, dan kualitas produk, mana yang 

menjadi utama perlu adanya dana yang tinggi untuk menerapkan 

ketiga hal tersebut? Berikan alasan. 

 

 Ibu Ariani : menurut ibu, kualitas produk mas. Karena kita 

harus menjaga kualitas produk untuk memuaskan 

pelanggan yang datang kesini.  

 Mas Yoga : kalau pemasaran disnini sistemnya dari mulut 

ke mulut mas. Jadi menurut saya yang terpenting adalah 

memberikan pelayanan yang terbaik dan menjaga kualitas 

apa yang kita jual mas, agar pelanggan juga merasa puas 

dan tidak ada kekecewaan pelanggan. 

 Pak De Koko : kalau menurut saya, pemasaran dan layanan 

tidak memerlukan dana yang tinggi, tetapi untuk kualitas 

produk mungkin menggunakan dana yang tinggi. Karena 

untuk kualitas yang tinggi bahan baku harus kualitas yang 

bagus. 
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5. Otonomi 

Mengkoordinasi kegiatan otonom. 

 Dalam suatu kegiatan sehari-hari, apakah memiliki sebuah 

koordinasi tersebut? 

 Bagaimana cara mengkordinasikan setiap kegiatan setiap harinya? 

 

 Ibu Ariani : setiap hari sayang yang mengkoordinator untuk 

setiap kegiatan. Saya yang berbelanja dan membuat soto 

dan anak saya saya kasih tugas untuk membakar sate dan 

Pak De Koko membuat minuman untuk para konsumen. 

 

 Mas Yoga : ya semua yang ngurusin dari belanja dan 

membuat soto ibu mas, saya tugasnya membakar sate dan 

karyawan membuat minuman untuk pelanggan. 

 Pak De Koko : ya ibu mas yang mengatur dari belanja dan 

membagi tugas. Saya bagian membuat minuman dan 

mencuci piring dan ibu membeli bahan ke pasar dan 

membuat soto, mas yoga membakar sate tugasnya. 

 Sentralisasi kepemimpinan. 

 Bagaimana cara ibu dalam sehari-hari mengontrol dan mengeatur 

kinerja karyawan? 

 

 Ibu Ariani : ya saya setiap hari pasti ada di warung dan 

pasti saya mengontrol toh kinerja anak-anak. Kalau 

misalnya sate habis saya suruh anak saya untuk membakar 

sate. 

 Mas Yoga : tiap hari ibu di warung mas jadi ibu setiap 

harinya mengontrol. Kalau ada protes dari konsumen ibu 

biasanya menegur kami mas agar tidak terulang lagi.  



118 
 
 

 

 Pak De Koko : ya yang mengontrol ibu mas, setiap hari 

beliau disni. Jadi biasanya ibu melihat saya kalo ibu puas 

dengan kinerja saya, biasanya ibu memberikan bonus mas 

kepada saya. 

 Membangkitkan inisiatifwirausaha 

 Bagaiaman cara ibu untuk membangkitkan semangat untuk usaha 

ibu saat ini? 

 Ibu Ariani : cara saya dengan memiliki target dimana saya 

harus membuka cabang baru. Membuka cabang baru tentu 

membutuhkan modal banyak jadi saya harus menabung 

untuk itu. Dan selalu memberikan yang terbaik untuk 

pembeli. 

 Mas Yoga : ibu selalu berkeinginan untuk membuka cabang 

untuk sotonya ini. tetapi modal tidak ada. ibu setau saya 

menyisihkan uang untuk membuka cabang. Tapi saya tidak 

tau itu kapan bisa terlaksana. 

 Pak De koko : biasanya ibu bertanya kepada saya tentang 

lokasi yang rame untuk membuka cabang mas. Menurut 

saya ibu berkeinginan membuka cabang baru. 

 Budaya yang mendorong tindakkan bebas dan untuk mencari peluang 

yang ada. 

 Bagaiamana cara dan kebiasaan ibu dalam bertindak untuk mencari 

peluang yang ada? 

 

 Ibu Ariani : saya biasanya mendapatkan saran dari para 

pelanggan saya untuk membuka cabang di daerah tertentu. 

Dan menurut saya saran itu membantu saya menambah 

sebuah informasi dalam mencari peluang yang ada. 
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 Mas Yoga : biasanya ibu mendapatkan saran dari pelanggan 

dan mendiskusikan kepada kami anak-anaknya untuk bisa 

mengambil sebuah tindakkan yang baik. Misalnya 

pelanggan memberikan saran untuk membuat catering, 

setelah itu ibu mendiskusikan dengan kami apakah pesanan 

itu diambil atau tidak. 

 Pak De Koko :ibu selalu berdikusi kepada saya tentang 

suatu wilayah, untuk membuka sebuah cabang. Menurut 

saya itu bisa menggambarkan bagaimana ibu mencari 

sebuah peluang yang ada. 
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