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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Jika dilihat dalam ilmu ekonomi, bisnis merupakan suatu tindakan yang 

dilakukan oleh organisasi dengan menawarkan sebuah barang atau jasa kepada 

konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Agar suatu bisnis tetap hidup dan 

menjadi pilihan masyarakat di tengah persaingan yang semakin ketat, maka 

sebuah inovasi adalah hal mutlak yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan, 

baik yang bergerak dalam bidang jasa maupun produk. Inovasi memiliki 

sebuah peranan sebagai gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai 

atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa. Agar inovasi dapat 

berjalan lancar, tepat, dan diterima oleh masyarakat, maka diperlukan juga 

strategi yang tepat untuk mengenal situasi persaingan saat ini, dan apa yang 

sedang dibutuhkan oleh konsumen dengan tujuan keberlangsungan usaha 

dalam jangka waktu yang panjang.  

Menurut Hamel dan Prahalad (1995:31) seperti yang dikutip oleh  

Widhiyanti (2012), strategi merupakan tindakan yang bersifat meningkat 

secara terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang dan 

keinginan dari para pelanggan di masa yang akan datang.Porter (1987) 

mengemukakan bahwa terdapat tiga prinsip bisnis yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan usaha dalam persaingan antar perusahaan, yaitu 
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kepemimpinan biaya (cost leadership), diferensiasi (differentiation), dan 

fokus. 

Menurut Kim dan Mauborgne (2006), agar sebuah usaha dapat 

memenangkan persaingan maka dibutuhkan lebih dari sekedar inovasi. Inovasi 

nilai yang merupakan cara baru untuk memikirkan dan melaksanakan strategi 

yang mengarah pada penciptaan samudra biru dan meninggalkan kompetisi ini 

sangat diperlukan. Inovasi nilai berbeda dengan inovasi biasa pada umumnya, 

karena inovasi nilai sangat kompleks dengan penghematan biaya yang didapat 

dari penghilangan sejumlah faktor yang umum digunakan dalam persaingan 

industri yang bersangkutan. Di sisi lain, nilai pembeli yang berasal dari utilitas 

(manfaat) harus ditingkatkan dengan menambah sejumlah elemen yang belum 

ditawarkan kepada masyarakat. Dengan adanya penerapan inovasi nilai, maka 

akan menjadi dasar dan patokan dalam memberikan “sesuatu” yang baru dan 

freshbagi konsumen, di mana “sesuatu” ini sulit untuk ditiru oleh pesaing lain 

sehingga usaha tersebut dapat menciptakan sebuah prinsip “low cost high 

demand”. 

Untuk menciptakan sebuah inovasi nilai yang diyakini dapat memberikan 

keuntungan satu langkah di depan pesaing, maka terlebih dahulu memerlukan 

perumusan strategi dan inovasi yang diterapkan selama ini. Dengan adanya 

perumusan strategi, maka dapat dianalisis, disimpulkan, dibandingkan serta 

diberikan usulan yang terbaik dan apa yang sebenarnya dibutuhkan bagi 

kemajuan usaha. Perumusan strategi ini memiliki langkah-langkah yang harus 

diterapkan, seperti merangkum situasi terkini dalam ruang pasar yang sudah 
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dikenal untuk memahami persaingan yang terjadi dan apa yang sedang 

dijadikan ajang kompetisi. Perumusan strategi ini juga dikenal sebagai alat 

analisis kanvas strategi. Selain itu ada pula alat analisis dengan pendekatan 

kerangka kerja empat langkah atau juga dikenal dengan four action 

frameworkyang berguna untuk merekonstruksi elemen-elemen nilai pembeli 

dalam membuat nilai kurva baru dengan menggunakan empat pertanyaan 

kunci (Kim & Mauborgne, 2006). 

Bisnis penginapan sendiri tidak lepas dari adanya peran strategi, 

bagaimana sebuah usaha dapat mempertahankan keeksistensiannya di tengah 

persaingan yang semakin ketat. Saat ini di Semarang juga banyak ditemukan 

sejumlah penginapanyang menawarkan berbagai fasilitas dan dengan tingkat 

harga yang berbeda kepada konsumen. 

Sebagai contoh, jenis penginapan yang bisa ditemukan di kota-kota besar 

sekarang ini adalah Guest House. Penginapan ini cenderung dikelola oleh 

pemiliknya sendiri, tidak seperti hotel bintang yang selama 24 jam 7 hari 

dikelola oleh staff. Selain itu, ciri khas yang sangat terlihat antara Guest 

House dengan hotel bintang adalah tarif yang cenderung lebih murah. Atas 

dasar itu, maka akan dibahas terlebih dahulu mengenai situasi dan kondisi dari 

Guest House Anggrek yang akan dipaparkan dalam tabel berikut : 
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Tabel 1.1  Lingkungan Internal Guest House Anggrek 

Aspek Pemasaran Aspek Keuangan Aspek SDM Aspek 

Operasional 

Pemasaran dilakukan 

melalui web dan 

juga penyampaian 

dari mulut ke mulut 

Modal yang 

dimiliki oleh Guest 

House Anggrek 

berasal dari pemilik 

dan dirasa sudah 

cukup besar 

Terdapat 

pembagian tugas 

dan waktu kerja 

sesuai dengan job 

description 

masing-masing 

staf 

Adanya 

kemudahan dalam 

akses operasi 

termasuk dengan 

lokasi yang 

strategis 

Guest House 

Anggrek tidak 

menggunakan 

kegiatan promosi 

khusus seperti 

discount maupun 

event tertentu 

Pencatatan 

keuangan masih 

dilakukan secara 

manual 

 Tersedia fasilitas 

meliputi kamar, 

tempat parkir, 

ruang meeting. 

Harga yang 

ditetapkan cukup 

terjangkau dan 
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sepadan dengan 

fasilitas yang 

didapatkan 

Seperti halnya Guest House Anggrek yang didirikan oleh Ibu Darsih 

Kromoparwiro pada tanggal 24 Mei 2013. Beliau mendirikan Guest House 

Anggrek dengan beberapa alasan, diantaranya secara kebetulan beliau 

mendapatkan lokasi yang dirasa cukup strategis, bertempat di Jl. Anggrek 

Raya No.4-6 Semarang. Selain lokasi yang dirasa cukup strategis yaitu 

bertempat di depan mall Ciputra, Ibu Darsih juga berpikir ingin menyiapkan 

sebuah penginapan yang murah, nyaman, dan aman untuk ditawarkan kepada 

masyarakat dengan patokan harga kurang dari Rp 300.000,-. 

Jumlah total karyawan yang bekerja di Guest House Anggrek adalah 10 

orang, dengan 1 orang menjabat sebagai manager, 7 orang front office, dan 2 

orang sebagai cleaning service sekaligus menjabat sebagai maintenance yang 

secara rutin mengecek kondisi dari listrik, air, dan genset untuk kenyamanan 

konsumen. Guest House Anggrek sendiri memiliki 32 kamar dengan okupansi 

setiap harinya adalah 70%. 

Untuk sistem keamanan dari Guest House Anggrek, Ibu Darsih 

memasang lebih dari 10 CCTV yang diletakkan di setiap lantai dan setiap 

lorong sehingga sangat meminimalisir adanya kejahatan maupun hal yang 

tidak diinginkan. 

Tetapi sangat disayangkan karena Guest House Anggrek juga memiliki 

kelemahan, dimana sistem keuangan masih dilakukan secara manual sehingga 
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sangat memungkinkan terjadinya ketidakcocokan antara pemasukan dan 

pengeluaran. Selain itu, sistem kamar juga masih menggunakan kunci manual. 

Sebenarnya Guest House Anggrek cukup berpotensi untuk sebuah penginapan 

yang nyaman dan aman.  

Jika dilihat lebih baik, Guest House Anggrek sudah unggul dalam hal 

lokasi yang berada di tengah kota sehingga memudahkan konsumen untuk 

pergi ke lokasi lainnya dan berada tepat di depan pintu masuk Gelael Citra 

Land mall, jika dibandingkan dengan pesaing lainnya, contohnya saja pesaing 

terdekatnya yaitu Simpang Lima Residence yang terletak di Jl. KH. Ahmad 

Dahlan No. 6B dan salah satu guest house lain yang ada di Semarang yaitu 

Guest House Arya Graha yang berada di Jl. Purwosari Raya 29A.Kedua guest 

house ini pasti memerlukan waktu untuk pergi bahkan berkendara bagi tamu 

yang ingin sekedar jalan-jalan atau menghabiskan waktu di mall (Citra Land). 

Sedangkan dalam hal pemasaran, saat ini Guest House Anggrek hanya 

menggunakan fasilitas web yang bisa dibilang kurang menarik jika 

dibandingkan dengan kedua guest house lainnya, sedangkan pemasaran juga 

merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan sebuah usaha untuk 

dapat menarik konsumen.  

Dari pertimbangan itu maka peneliti tertarik ingin mengetahui dan 

membahas lebih lanjut bagaimana Guest House Anggrek yang terlihat kecil 

dibanding hotel berbintang yang mewah dapat bertahan dan tetap berdiri di 

tengah persaingan yang ketat. Dapat dipastikan pula bahwa usaha tersebut 

pastilah tidak lepas dari peran strategi dan inovasi lain yang telah dilakukan 
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sebelumnya yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Selain itu Guest House 

Anggrek juga masih memiliki kekurangan yang tidak bisa dibiarkan begitu 

saja. Guest House Anggrek membutuhkan sebuah inovasi yang efektif agar 

dapat tetap bertahan di tengah persaingan dalam jangka waktu yang lama. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti akan 

memberikan analisis inovasi dengan melakukan penelitian dari strategi 

bersaing yang diterapkan saat ini terlebih dahulu, dilanjutkan dengan analisis 

situasi dan kondisi dari Guest House Anggrek sehingga pada akhirnya peneliti 

memiliki hasil dan bisa merumuskan inovasi apa yang dapat diberikan kepada 

Guest House Anggrek demi kemajuan usahanya tersebut. Maka untuk 

penulisan ini, judul yang akan digunakan adalah “Strategi Bersaing Melalui 

Inovasi Nilai Guest House Anggrek”. 

 

1.2.Identifikasi Masalah 

Strategi bersaing melalui inovasi nilai apakah yang dapat diusulkan untuk 

dikembangkan oleh Guest House Anggrek demi kemajuan usahanya di 

tengah persaingan usaha penginapan sejenis yang semakin ketat? 

 

1.3.Tujuan Penelitian  

Dengan bertambah ketatnya persaingan dalam bidang jasa penginapan di 

Kota Semarang, maka penelitian ini bertujuan agar Guest House Anggrek 

nantinya dapat memiliki strategi bersaing melalui inovasi nilai yang menjadi 

pembeda bagi usahanya. Karena semakin berkembangnya zaman dan 
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kemajuan teknologi yang semakin pesat, membuat banyak investor mulai 

merambah usaha penginapan. Atas dasar tersebut, maka peneliti 

membutuhkan analisis dari strategi bersaing yang telah diterapkan, dan 

analisis dari fasilitas serta inovasi yang telah ditawarkan Guest House 

Anggrek kepada konsumenselama ini. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

1.4.1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan setelah peneliti memberikan hasil dan masukan 

mengenai strategi bersaing melalui inovasi nilai yang dapat diusulkan, 

ditambahkan, dan diterapkan dalam usaha Guest House Anggrek, usaha 

tersebut bisa lebih maju dan mempunyai nilai plus tersendiri di tengah 

pilihan konsumen. Selain itu juga diharapkan agar pemilik Guest House 

Anggrek dapat lebih jitu dalam menerapkan beberapa aspek dalam usaha 

pengelolaan sehingga mengurangi bahkan menghilangkan hal-hal yang 

sebenarnya tidak dibutuhkan, dengan tujuan menekan biaya berlebih 

disamping menaikkan nilai pembeli. 

1.4.2. Bagi Peneliti 

Dapat meningkatkan kemampuan berpikir peneliti secara luas 

mengenai pemahaman sebuah bisnis dan inovasi sekaligus strategi yang 

diperlukan demi bertahan dan berkembangnya bisnis yang bersangkutan di 

tengah persaingan dunia bisnis yang semakin ketat. 

 


