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Tabel 2.1 Gambaran Kerangka Kerja Empat Langkah 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah Guest House Anggrek yang tereletak di 

Jl. Anggrek Raya No.4-6 Semarang. Guest House yang berada tepat di depan 

pintu masuk Gelael mall Citra Land ini didirikan oleh Ibu Darsih 

Kromoparwiro. Peneliti tertarik ingin menganalisis dan membahas lebih lanjut 

mengenai Guest House Anggrek  dikarenakan banyaknya usaha penginapan 

yang ada di Semarang saat ini dan peneliti melihat sebenarnya Guest House 

Anggrek memiliki potensi yang besar dalam menarik konsumen, tetapi Ibu 

Darsih selaku pemilik belum memaksimalkan usaha tersebut. Oleh karena itu, 

diperlukan adanya inovasi demi keberlangsungan jangka panjang Guest House 

Anggrek. 

 

Mengurangi faktor yang sebenarnya tidak 

terlalu diperlukan dalam persaingan Guest 

House Anggrek 

Menambahkan faktor baru yang belum 

ada sebelumnya dalam persaingan Guest 

House Anggrek 
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3.2. Populasi dan Sampel  

3.2.1. Populasi 

Menurut Sekaran (2006, p.121) populasi merupakan kumpulan suatu 

kejadian yang mengacu pada keseluruhan kelompok orang, atau hal minat 

yang diinginkan peneliti untuk diinvestigasi. Sedangkan Sugiyono (2008) 

dalam jurnal repository.upi berpendapat populasi mencakup wilayah 

generalisasi yang terdiri dari subyek ataupun obyek dengan ciri khas 

tertentu sesuai dengan ketetapan peneliti guna dipelajari, dianalisis, dan 

diambil kesimpulan.  

Yang menjadi populasi dalam hal ini adalah pemilik dan tamu yang 

menginap terkait dengan pengisian kuesioner seputar Guest House Anggrek. 

Untuk menunjang pembuatan kanvas strategi, maka dibutuhkan pula 

kuesioner yang diisi oleh tamu Simpang Lima Residence dan Guest House 

Arya Graha terkait dengan pelayanan dan fasilitas yang didapat dari masing-

masing penginapandengan catatan tamu pernah menginap di 3 guest house 

tersebut. Dari data yang telah didapat dari kuesioner, maka data diolah dan 

hasil yang didapat digunakan sebagai gambaran situasi persaingan saat ini. 

 

3.2.2. Sampel 

Sampel adalah pengambilan sejumlah elemen secukupnya dari 

populasi untuk dijadikan perwakilan dari sifat maupun karakteristik yang 

dapat digunakan untuk menggeneralisasikan sifat atau karakteristik dari 

elemen populasi tersebut (Sekaran, 2006). 
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Dalam kasus Guest House Anggrek ini, peneliti menggunakan 

pengambilan sampel dengan cara Non Probabilitasdengan teknik accidental 

sampling yang merupakan pengambilan sampel secara kebetulan. 

Pengambilan sampel ini tidak bisa ditentukan secara pasti jenis kelamin, 

usia, maupun pekerjaan, karena responden yang akan dijadikan sampel 

muncul secara kebetulan.  

Sampel yang akan digunakan berjumlah total 30 responden dimana 

peneliti akan meminta tolong 10 tamu yang menginap di masing-masing 

penginapan yang bersangkutan (Guest House Anggrek, Simpang Lima 

Residence, Guest House Arya Graha) untuk mengisi kuesioner. Tidak ada 

ketentuan mengenai pekerjaan tertentu yang harus dimiliki. Responden yang 

dituju bersifat acak, mulai dari tamu yang datang secara individual untuk 

suatu urusan ataupun tamu yang datang dengan keluarga. 

Pengambilan sampel pertama terkait dengan pemilik Guest House 

Aggrek bertujuan untuk dilakukan analisis lebih lanjut mengenai situasi dan 

kondisi Guest House Anggrek saat ini. Sedangkan pengambilan sampel 

kedua terkait dengan tamu yang menginap di masing-masing penginapan 

yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pendapat dari tamu 

mengenai kualitas dan fasilitas yang didapatkan sehingga hasil yang didapat 

bisa dituangkan dalam kanvas strategi dan dapat diketahui situasi persaingan 

saat ini. 

 

3.3. Jenis Data 
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Data yang akan digunakan termasuk ke dalam data primer yang berarti 

bahwa data tersebut mengacu pada informasi yang diperoleh langsung dari 

tangan pertama tanpa melewati perantara maupun sumber yang telah ada 

sebelumnya (Sekaran, 2006, p.60). Data primer yang didapat oleh peneliti 

akan langsung diperoleh melalui hasil wawancara dan kuesioner dari 

responden. 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Jenis penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara dan 

penyebaran kuesioner secara tertutup. Teknik wawancara akan dilakukan 

kepada pemilik Guest House Anggrek terkait dengan karyawan, serta 

pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada konsumen. Sedangkan 

penyebaran kuesioner akan meliputi beberapa tamu Guest House Anggrek, 

tamu Simpang Lima Residence, dan tamu Guest House Arya Graha.  

Untuk kuesioner akan digunakan pengukuran menggunakan skala likert 

yang merupakan cara sistematis untuk memberikan skor pada indeks. Skala 

ini digunakan dalam pengukuran faktor-faktor yang menjadi ajang persaingan 

guna mendukung pembuatan kanvas strategi. Responden akan diberikan 

pertanyaan dan diminta untuk menjawab menggunakan skala 5 poin. Dengan 

poin 1 = sangat tidak setuju (STS), poin 2 = tidak setuju (TS), poin 3 = biasa 

(B), poin 4 = setuju (S), poin 5 = sangat setuju (SS). 

Selain itu, peneliti juga akan melakukan pengamatan secara tidak 

langsung dan pencarian informasi ke berbagai sumber mengenai bisnis 
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pesaing, bagaimana cara pemasaran mereka dan fasilitas apa yang ditawarkan 

kepada konsumen. 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2011) analisis data merupakan proses mencari dan 

menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi, menjabarkan ke dalam unit, melakukan sintesa, menyusun ke 

dalam pola, dan memilih mana yang penting.  

Penelitian ini nantinya akan menggunakan pendekatan kualitatif dimana 

metode ini lebih menekankan pada suatu aspek pemahaman yang mendalam 

terhadap permasalahan yang diteliti. Metode kualitatif juga bisa disebut 

dengan prosedur penelitian yang banyak menggunakan kata-kata deskriptif 

atau lisan dari beberapa aspek maupun subjek yang diteliti (Sekaran, 2006). 

Agar data kualitatif yang dikumpulkan berkualitas, maka peneliti diharuskan 

meneliti dan mencari informasi secara lengkap dan detail yang mencakup 

data primer (data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara 

lisan, dll) maupun data sekunder (didapat dari dokumen grafis yang meliputi 

tabel, catatan, dll). 

Di bawah ini akan dijelaskan langkah-langkah yang akan digunakan 

untuk melakukan analisis data Inovasi Nilai Guest House Anggrek : 

1. Langkah pertama 

Setelah mendapatkan data dari berbagai sumber, langkah selanjutnya 

adalah menganalisis faktor-faktor yang digunakan dalam persaingan 
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Guest House Anggrek

Simpang Lima Residence

Arya Graha

Rendah

Tinggi

faktor-faktor yang menjadi ajang persaingan

menggunakan kanvas strategi berdasarkan dari hasil observasi, 

wawancara, dan kuesioner. 

Untuk mendapatkan hasil kanvas strategi, maka akan digunakan 

teknik penghitungan rata-rata (Yudi Sutanto, M.Suyanto, Hanif Al Fatta; 

2013). 

Analisis dimulai dengan menghitung jumlah total frekuensi nilai 

responden pada setiap indikator yang dikalikan dengan skala bobot, dan 

hasil yang berupa rata-rata digunakan sebagai pembuatan kanvas strategi. 

Skor yang lebih tinggi dibanding pesaing menandakan bahwa penginapan 

yang bersangkutan memberikan penawaran lebih kepada konsumen. 

Gambar 3.1 Skema Kanvas Strategi Guest House Anggrek, Simpang Lima 

Residence, dan Guest House Arya Graha 
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Untukmengetahuirentangskala dari data yang telah diinput, pertama-

tama hasil yang telahdidapat per 

indikatordilihatberdasarkanperhitunganberikutini : 

Nilai Max – Nilai Min 

Jumlahkelas interval 

= 5-1 = 1,33 

     3 

Sehinggaditentukankelasinterval : 

Rendah : 1 + 1,33 = 2,33 

 Sedang  : 2,3 + 1,33 = 3,6 

Tiggi  : 3,6 + 1,33 = 4,9 / 5 

Tabel 3.1 KriteriaKelas Interval 

Kelas Interval RentangSkala 

Rendah 1 – 2,3 

Sedang 2,4 – 3,6 

Tinggi 3,7 – 5 

 

2. Langkah kedua 

Setelah mendapatkan hasil dari kanvas strategi, maka langkah 

selanjutnya adalah melihat peluang dengan kerangka kerja enam jalan 

yang dipaparkan sebagai berikut : 

a. Mencermati industri alternatif 
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Peluang yang bisa didapatkan oleh Guest House Anggrek dengan 

mencermati industri-industri alternatif 

b. Mencermati kelompok strategis dalam industri 

Peluang yang bisa didapatkan oleh Guest House Anggrek dengan 

mencermati kelompok strategis dalam industri 

c. Mencermati rantai pembeli 

Peluang yang bisa didapatkan oleh Guest House Anggrek dengan 

mencermati rantai pembeli 

d. Mencermati penawaran produk dan jasa pelengkap 

Peluang yang bisa didapatkan oleh Guest House Anggrek dengan 

mencermati penawaran produk dan jasa pelengkap 

e. Mencermati daya tarik emosional atau fungsional bagi pembeli 

Peluang yang bisa didapatkan oleh Guest House Anggrek dengan 

mencermati daya tarik emosional atau fungsional bagi pembeli 

f. Mencermati waktu 

Peluang yang bisa didapatkan oleh Guest House Anggrek dengan 

mencermati waktu 

3. Langkah ketiga 

Setelah mengetahui kondisi persaingan saat ini dengan kanvas 

strategi, maka analisis dilanjutkan dengan alat analisis four action 

framework. Data yang didapat didukung oleh observasi langsung Guest 

House Anggrek, wawancara terhadap pemilik dan karyawan, kuesioner 

yang dilakukan terhadap tamu Guest House Anggrek. 
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Untuk langkah ini dapat dimulai dengan membuat tabel hapuskan, 

kurangi, tingkatkan, ciptakan dan mengisi per bagian tabel terkait dengan 

faktor-faktor keseluruhan Guest House Anggrek dengan pertimbangan : 

a. Hapuskan  

Faktor yang diterima dan diterapkan begitu saja oleh Guest House 

Anggrek tetapi sebenarnya bisa dihapuskan karena mengurangi nilai 

b. Kurangi  

Faktor yang harus dikurangi jauh di bawah standard oleh Guest House 

Anggrek karena dianggap terlalu berlebihan dan menimbulkan biaya 

c. Tingkatkan 

Meningkatkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan Guest House 

Anggrek hingga berada di atas standar industri  

d. Ciptakan  

Menciptakan faktor yang belum pernah ditawarkan oleh Guest House 

Anggrek, sehingga menjadi salah satu peluang yang memiliki nilai 

plus bagi usaha tersebut 

Tabel 3.2 Four Action Framework Guest House Anggrek 

 

4. L

a

n

g

k

Hapuskan 

 

Tingkatkan 

Kurangi 

 

Ciptakan 

 



43 
 

ah keempat 

Langkah terakhir dengan menganalisis dan memberikan rekomendasi 

atau usulan inovasi nilai apa yang bisa diterapkan oleh Guest House 

Anggrek di masa mendatang. 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

Pada tahun 2013, Ibu Darsih Kromoparwiro memutuskan untuk 

membangun sebuah guest house yang dinamakan Anggrek yang terletak di 

Jl.Anggrek Raya No.4-6 Semarang. Di tengah banyaknya usaha hotel di 

Semarang, Ibu Darsih ingin menawarkan kepada masyarakat sebuah 

penginapan yang aman, nyaman, dan dengan harga yang terjangkau. Menurut 

beliau, penginapan ini memiliki lokasi cukup strategis, yaitu berada di depan 

pintu masuk Gelael mall Ciputra.  

Sampai saat ini, Guest House Anggrek memiliki total 32 kamar tidur 

dengan masing-masing rate harga Rp 235.000,- untuk kamar single, dan Rp 


