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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 
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285.000,- untuk kamar double dan twin. Untuk membantu memenuhi 

kebutuhan konsumen yang menginap, Ibu Darsih mempekerjakan 10 orang 

karyawan, dengan 1 orang menjabat sebagai manager, 7 orang sebagai front 

office, dan 2 orang sebagai cleaning service sekaligus maintenance yang 

secara rutin mengecek kondisi dari listrik, air, dan genset Guest House 

Anggrek. 

Untuk menunjang keamanan konsumen selama menginap, maka pada 

lobby dan setiap lorong yang ada di 3 lantai tersebut diberi CCTV untuk 

meminimalisir adanya kejahatan maupun hal yang tidak diinginkan. Untuk 

fasilitas lain yang ditawarkan, maka setiap konsumen akan mendapatkan 

breakfast yang ditawarkan dari beberapa menu. Diharapkan bahwa untuk ke 

depannya, Guest House Anggrek akan mengalami peningkatan dan 

mendapatkan nilai plus di mata masyarakat. 

 

4.2. Analisis Strategi Bersaing Melalui Inovasi Nilai Guest House Anggrek 

Dalam perumusan strategi bersaing melalui inovasi nilai, terdapat alat 

yang akan digunakan dalam menganalisis situasi persaingan dan faktor 

internal eksternal yang diperlukan ataupun yang sebenarnya tidak diperlukan.  

4.2.1. Kanvas Strategi 

Kanvas strategi merupakan alat pertama untuk mendiagnosis dan 

merangkum situasi persaingan pasar dalam usaha sejenis. Dalam pembuatan 

kanvas strategi ini, terdapat 3 tahapan yang perlu dilakukan : 

1. Menganalisis faktor-faktor yang digunakan dalam persaingan 
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Dalam usaha penginapan ini, terdapat faktor-faktor yang perlu 

diperhatikan dalam persaingan, sebagai berikut : 

a. Lokasi  

Lokasi penginapan dapat dilihat apakah memiliki posisi strategis dan 

memiliki nilai ekonomi yang tinggi, yaitu terletak di tengah kota dan 

mudah menjangkau beberapa area seperti bandara, stasiun, terminal, 

pelabuhan, pusat perbelanjaan, dan sebagainya. 

Dalam hal ini, Guest House Anggrek tepat berada di tengah kota, 

yaitu terletak di depan pintu masuk Gelael mall Ciputra, dan agak 

berselisih sedikit dibandingkan Simpang Lima Residence. Sedangkan 

Guest House Arya Graha juga termasuk berada di tengah kota, tetapi 

memerlukan waktu dan biaya lebih untuk sampai ke pusat 

perbelanjaan terdekat. 

b. Harga 

Harga yang dimaksud berhubungan dengan pendapat tamu mengenai 

kesesuaian harga dan fasilitas serta layanan yang didapatkan selama 

menginap. 

Harga yang ditawarkan oleh Guest House Anggrek dan Arya Graha 

hampir setara yaitu berkisar antara Rp 230.000,- sampai dengan Rp 

290.000,- .Sedangkan Simpang Lima Residence memiliki rate harga 

Rp 309.000,- sampai dengan Rp 389.000,- . 

c. Fasilitas yang ditawarkan kepada tamu 
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Fasilitas yang ditawarkan bertujuan untuk memberikan kemudahan 

bagi para tamu dalam melaksanakan aktivitasnya. 

Guest House Anggrek menawarkan kepada tamu yang menginap 

beberapa fasilitas pokok meliputi kamar, tempat parkir, tempat untuk 

makan, dan juga menyediakan ruang meeting. Beberapa fasilitas 

dasar tersebut serupa dengan yang ditawarkan oleh Simpang Lima 

Residence. Tetapi untuk Guest House Arya Graha, hanya 

menyediakan fasilitas pokok seperti kamar, dan tempat parkir, tanpa 

ada ruang untuk makan dan ruang meeting. 

d. Front office 

Fungsi utama dari front office adalah menjual kamar kepada tamu. 

Maka front office memiliki pembagian dengan pelayanan pemesanan 

kamar, pelayanan penanganan barang-barang tamu, pelayanan 

informasi, pelayanan check-in dan check-out, dan kasir depan. 

e. House keeping 

Bagian dari house keeping bertanggung jawab terhadap kenyamanan 

dan kebersihan ruang hotel. Tanggung jawab dari house keeping ini 

meliputi pengurusan tentang bahan-bahan dari kain (taplak meja, 

sprei, sarung bantal, korden), menjaga kerapian dan kebersihan ruang 

beserta kelengkapannya yang meliputi kamar tamu, ruang rapat, 

ruangan umum seperti lobby, koridor, dan tempat makan.  

f. Food and beverage 
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Food and beverage berkaitan dengan penjualan beberapa jenis 

makanan maupun minuman, serta tempat yang dimiliki untuk 

menunjang pembelian makanan dan minuman tersebut (tempat 

makan). 

Guest House Anggrek sendiri memiliki tempat untuk makan atau 

hanya sekedar bersantai dengan adanya beberapa makanan berupa 

snack dan minuman yang dijual di situ. 

g. Promosi 

Untuk aspek promosi yang diberikan, Simpang Lima Residence dan 

Guest House Arya Graha memiliki web khusus, sedangkan Guest 

House Anggrek hanya berupa blog. Untuk blog yang dimiliki oleh 

Guest House Anggrek terlalu monoton dan kurang menarik tetapi 

memuat informasi yang dibutuhkan seperti tipe kamar yang 

disediakan, harga kamar, dan fasilitas apa saja yang akan didapat. 

Sedangkan untuk Simpang Lima Residence tidak memuat harga dari 

setiap tipe kamar yang dibutuhkan. 

2. Setelah menganalisis faktor-faktor tersebut, maka langkah selanjutnya 

adalah membuat sumbu horisontal yang berguna untuk mewakili faktor-

faktor persaingan 

3. Merangkum tingkat penawaran yang didapatkan oleh pelanggan di semua 

faktor utama persaingan pada sumbu vertikal. Tinggi rendah penawaran 

diukur dari hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada responden, 

wawancara terhadap pemilik penginapan, serta observasi langsung. 
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Untuk melakukan analisis strategi bersaing melalui inovasi nilai Guest 

House Anggrek, maka digunakan teknik kuesioner sebagai alat tanya jawab 

antara peneliti dengan responden. Di dalam kuesioner akan berisi daftar 

pertanyaan yang mewakili semua faktor dalam persaingan. 

Setelah melakukan proses penghitungan dan diketahui hasil akhir dari 

rata-rata setiap faktor, maka dapat diketahui klasifikasi dari setiap faktor 

tersebut apakah termasuk dalam kelas interval tinggi, sedang, atau rendah. 

 

Berikut ini adalah rangkuman hasil kuesioner kepada para responden yang 

menyatakan bahwa : 

1. Guest House Anggrek 

Di bawah ini adalah rangkuman hasil yang didapat dari kuesioner 

yang telah dibagikan kepada tamu yang menginap di Guest House 

Anggrek, dimana hasil akhir didapatkan dari rata-rata jumlah frekuensi 

yang dikalikan dengan masing-masing nilai dari skala likert. 

Tabel 4.1 

Tabel Frekuensi Rata-Rata Nilai Guest House Anggrek 

 

Faktor 

Indikator 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

B 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Total ∑ 

F(x) 

Rata-

rata 

Klasifikasi 

Lokasi   2 8  10 38 3,8 Tinggi 

Harga   1 9  10 39 3,9 Tinggi 
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Fasilitas  2 16 72  90 340 3,77 Tinggi 

 Front office   9 21  30 111 3,7 Tinggi 

House keeping   3 31 6 40 163 4,07 Tinggi 

Food and 

beverage 

 7 15 18  40 131 3,27 Sedang 

Promosi  2 12 16  30 104 3,4 Sedang 

Sumber : Data primer diolah (2016) 

Keterangan : 

Total : Jumlah total pertanyaan pada kuesioner yang dijawab responden per 

indikatornya 

 

Dari data di atas, maka diketahui bahwa sebagian besar faktor yang dimiliki Guest 

House Anggrek memiliki klasifikasi tinggi, meliputi lokasi strategis yang berada 

di tengah kota, fasilitas yang cukup dalam memenuhi kebutuhan tamu selama 

menginap, harga yang terjangkau sesuai dengan fasilitas yang didapatkan, front 

officeyang ramah dan cukup cekatan dalam melayani tamu, dan house 

keepingyang dirasa sudah cukup dalam pemenuhan kebutuhan tamu selama 

menginap. Sedangkan untuk faktor food and beverage, Guest House Anggrek 

hanya menawarkan 2 menu saja dan aspek promosi yang simple dan terkemas 

minimalis dalam blog, sehingga termasuk dalam kategori sedang menurut 

penilaian para tamu. 
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2. Simpang Lima Residence 

Di bawah ini adalah rangkuman hasil yang didapat dari kuesioner 

yang telah dibagikan kepada responden Simpang Lima Residence, dimana 

hasil akhir didapatkan dari rata-rata jumlah frekuensi yang dikalikan 

dengan masing-masing nilai dari skala likert. 

Tabel 4.2 

Tabel Frekuensi Rata-Rata Nilai Simpang Lima Residence 

 

Faktor 

Indikator 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

B 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Total ∑ 

F(x) 

Rata-

rata 

Klasifikasi 

Lokasi   3 7  10 37 3,7 Tinggi 
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Harga  4 1 5  10 31 3,1 Sedang 

Fasilitas  1 20 69  90 338 3,75 Tinggi 

Front office   5 25  30 115  3,8 Tinggi 

House keeping   7 33  40 153 3,82 Tinggi 

Food and 

beverage 

  7 19 14 40 167 4,1 Tinggi 

Promosi  3 2 25  30 112 3,7 Tinggi 

Sumber : Data primer diolah (2016) 

Keterangan : 

Total : Jumlah total pertanyaan pada kuesioner yang dijawab responden per 

indikatornya 

Dari data di atas, maka juga diketahui bahwa sebagian besar faktor yang dimiliki 

oleh Simpang Lima Residence memiliki klasifikasi tinggi meliputi lokasi strategis 

di tengah kota, fasilitas yang cukup memenuhi kebutuhan tamu selama menginap, 

front office yang ramah dan cekatan dalam melayani tamu, house keeping yang 

cukup dalam pemenuhan kebutuhan tamu selama menginap, food and beverage 

yang cukup meliputi menu makan pagi yang bervariasi dan tempat makan yang 

luas, dan yang terakhir promosi dari Simpang Lima Residence dengan web yang 

dilengkapi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta kerja sama dengan 

perusahaan travel agent seperti agoda. Sedangkan faktor harga termasuk dalam 



52 
 

kategori sedang menurut responden yang dirasa lebih mahal dibandingkan kedua 

pesaingnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Guest House Arya Graha 

Di bawah ini adalah rangkuman hasil yang didapat dari kuesioner 

yang telah dibagikan kepada responden Guest House Arya Graha, dimana 

hasil akhir didapatkan dari rata-rata jumlah frekuensi yang dikalikan 

dengan masing-masing nilai dari skala likert. 

Tabel 4.3 

Tabel Frekuensi Rata-Rata Nilai Guest House Arya Graha 

 

Faktor 

Indikator 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

B 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Total ∑ 

F(x) 

Rata-

rata 

Klasifikasi 
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Lokasi  2 3 5  10 33 3,3 Sedang 

Harga   3 7  10 37 3,7 Tinggi 

Fasilitas  3 66 21  90 288 3,2 Sedang 

Front office  2 17 11  30 99 3,3 Sedang 

House keeping   32 8  40 104 2,6 Sedang 

Food and 

beverage 

 15 23 2  40 107 2,67 Sedang 

Promosi  1 8 21  30 110 3,6 Sedang 

Sumber : Data primer diolah (2016) 

Keterangan : 

Total : Jumlah total pertanyaan pada kuesioner yang dijawab responden per 

indikatornya 

Dari data di atas, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar faktor berada dalam 

klasifikasi sedang meliputi lokasi yang memerlukan biaya lebih untuk sampai ke 

tengah kota dibandingkan dua pesaingnya. Kemudian faktor fasilitas yang dirasa 

masih berada di bawah pesaingnya. Faktor front office yang cukup dalam 

melayani tamu, tetapi dikarenakan tidak menggunakan seragam dan penampilan 

yang kurang rapi sehingga mendapat nilai di bawah pesaingnya. House 

keepingyang dirasa kurang karena menurut sebagian tamu, ruang tunggu Guest 

House Arya Graha belum cukup bersih. Dalam hal food and beverage, tamu yang 

menginapmemberi nilai lebih rendah karena sedikitnya menu makan pagi dan 
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tidak adanya ruang makan dalam penginapan. Yang terakhir adalah promosi  

dimana Guest House Arya Graha mendapatkan nilai sedikit dibawah Simpang 

Lima Residence karena web yang dimiliki lebih minimalis dibandingkan Simpang 

Lima Residence. Sedangkan untuk faktor harga termasuk dalam kategori tinggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mempermudah membandingkan nilai yang dimiliki oleh ketiga 

penginapan tersebut, maka di bawah ini disediakan tabel pembanding klasifikasi 

nilai dari ketiga penginapan tersebut, sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Klasifikasi Nilai Guest House Anggrek, Simpang Lima Residence, dan Guest 

House Arya Graha 

 

 Guest House 

Anggrek 

Simpang Lima 

Residence 

Guest House  

Arya Graha 

Lokasi 3,8 3,7 3,3 
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Sumber : data primer diolah (2006) 

T T S 

Harga 3,9 

T 

3,1 

S 

3,7 

T 

Fasilitas 3,77 

T 

3,75 

T 

3,2 

S 

Front office 3,7 

T 

3,8 

T 

3,3 

S 

House keeping 4,07 

T 

3,82 

T 

2,6 

S 

Food and 

beverage 

3,27 

S 

4,1 

T 

2,67 

S 

Promosi 3,4 

S 

3,7 

T 

3,6 

S 

Rata-Rata Nilai 3,68 3,66 3,2 
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Setelah mendapatkan hasil akhir dari perhitungan rata-rata frekuensi 

nilai setiap faktor dalam tabel, maka dapat dituangkan dalam 

penggambaran kanvas strategi yang menunjukkan posisi setiap penginapan 

dalam setiap faktor persaingan sebagai berikut : 

Gambar 4.1 

Kanvas Strategi Guest House Anggrek, Simpang Lima Residence, dan  

Guest House Arya Graha 

Sumber : data primer diolah (2016) 

 

Dari segi lokasi, Guest House Anggrek memiliki nilai tertinggi 

dibandingkan kedua pesaingnya karena lokasi dari penginapan dianggap 

lebih strategis, yaitu berada tepat di seberang pintu masuk Gelael mall 

Ciputra. Sedangkan untuk Simpang Lima Residence juga dianggap cukup 

strategis hanya saja nilai berselisih sedikit dibanding Guest House 
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Anggrek. Untuk Guest House Arya Graha, lokasi yang dimiliki belum 

cukup strategis dibanding kedua pesaingnya, dimana memiliki waktu yang 

cukup lama dan biaya lebih untuk menuju ke pusat hiburan maupun daerah 

wisata lainnya, karena dua pesaing berada tepat di tengah kota. 

Harga yang dimiliki oleh Guest House Anggrek berdasarkan kepada 

penilaian pengunjung dimana mereka merasa harga yang didapatkan sudah 

sesuai dengan fasilitas yang diberikan, tidak terlalu mahal dengan fasilitas 

yang sangat berlebih dan tidak terlalu murah dengan fasilitas yang minim 

sekali. 

Dari segi fasilitas, nilai yang didapat oleh Guest House Anggrek dan 

Simpang Lima Residence hampir sama, dimana pelanggan merasa bahwa 

kebutuhan pokok selama menginap seperti tempat tidur, kamar mandi, 

ruang makan sudah cukup dapat dinikmati. Sedangkan Guest House Arya 

Graha mendapat nilai dibawah dua pesaingnya, dimana beberapa 

pelanggan mengeluhkan tidak adanya ruang makan pada penginapan, dan 

ruang tunggu yang dimiliki juga tidak terlalu nyaman. 

Dari segi front officeGuest House Anggrek mendapatkan nilai tinggi 

yaitu 3,7 yang menurut pelanggan sudah mencakup ketepatan dan 

kecepatan dalam melakukan pemesanan kamar, resepsionis yang ramah 

dan rapi dalam berseragam. 

Untuk faktor house keeping, Guest House Anggrek juga 

menadapatkan nilai tinggi dinilai dari karyawan yang menguasai 

pekerjaannya dan dirasa cukup membantu dalam memberikan pelayanan, 
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sehingga penginapan ini dirasa cukup bersih dan membuat nyaman tamu 

yang menginap. 

Dalam hal food and beverage, Guest House Anggrek mendapatkan 

nilai lebih rendah dibandingkan Simpang Lima Residence karena tamu 

menyayangkan menu makan pagi yang dirasa kurang bervariatif jika 

dibandingkan dengan Simpang Lima Residence yang menyediakan buffet. 

Simpang Lima Residence memiliki nilai tertinggi dimana terdapat poin 

plus yang dimiliki penginapan tersebut, yaitu terdapatnya cafe sendiri yang 

buka selama 24 jam. Sedangkan untuk Guest House Anggrek, juga 

memiliki tempat makan sendiri yang menjual beberapa jenis masakan 

Indonesia yang buka pada pagi sampai sore hari yang dapat dinikmati oleh 

pengunjung dalam maupun luar hotel. 

Dari segi promosi, Guset House Anggrek mendapat nilai paling 

rendah dibandingkan penginapan yang lain. Karena jika dilihat dari segi 

ini, Simpang Lima Residence cukup unggul dengan memiliki website 

dengan 2 bahasa yang cukup menarik. Selain itu Simpang Lima Residence 

juga telah bekerja sama dengan perusahaan pariwisata seperti 

pegipegi.com, agoda.com sehingga memperluas target pasar dalam 

masyarakat. Sedangkan untuk Guest House Arya Graha, iklan yang 

dimiliki cukup jelas dengan informasi mengenai fasilitas dan harga kamar 

yang dikemas dalam web yang simple. Tetapi, pemasaran yang dilakukan 

Guest House Anggrek dirasa belum cukup maksimal, terbukti dengan blog 
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yang bisa dibilang minimalis dan sama sekali tidak memiliki hubungan 

kerjasama dengan perusahaan pariwisata, berbeda dengan dua pesaingnya. 

Gambar 4.1. menunjukkan bahwa dari sudut pandang pasar yang 

dipetakan dalam kanvas strategi mengenai usaha penginapan, harga yang 

ditawarkan hampir sebanding dengan fasilitas yang didapat, yaitu Guest 

House Anggrek dan Simpang Lima Residence yang memiliki rate harga 

lebih tinggi juga memberikan penawaran lebih kepada konsumen, salah 

satu contohnya adalah memiliki tempat makan sendiri bahkan juga tersedia 

ruang meeting, sedangkan Guest Hosue Arya Graha yang memiliki rate 

lebih murah, menyediakan fasilitas standard saja (kamar tidur, kamar 

mandi, tempat parkir dan breakfast).  

Untuk situasi saat ini, Guest House Anggrek memiliki rata-rata nilai 

tinggi dibandingkan dengan kedua pesaing lainnya. Secara keseluruhan, 

Guest House Anggrek sudah cukup pas menjadi penginapan yang dipilih 

untuk ditinggali, dilihat pada lokasi yang strategis, fasilitas meliputi 

tempat yang nyaman untuk tidur, kebersihan, keamanan dan makanan 

yang didapat. Hanya saja diperlukan beberapa tambahan fasilitas yang bisa 

menjadi nilai plus dan pilihan utama bagi konsumen, serta pembenahan 

terhadap metode pemasaran dengan harapan bisa mencakup lebih luas 

target pemasarannya. Karena sebenarnya, sesuai dengan yang dituliskan 

oleh Kim dan Mauborgne, konsumen jarang bisa memberikan pandangan 

bagaimana sebuah usaha bisa masuk ke dalam ruang pasar yang belum ada 

pesaingnya. Pada umumnya mereka hanya beranggapan “tawari aku lebih 
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banyak dengan harga yang lebih murah”. Dan dalam hal ini yang disebut 

dengan “banyak” adalah fitur-fitur jasa yang bisa ditawarkan saat ini. 

 

4.2.2. Melihat Peluang dengan Kerangka Kerja Enam Jalan 

Salah satu cara agar perusahaan dapat mencapai samudera biru 

adalah dengan cara keluar dari persaingan samudera merah. Untuk dapat 

mencapainya, maka perusahaan membutuhkan analisis dan identifikasi 

jalan yang bisa ditempuh dengan menggunakan kerangka kerja enam jalan 

sebagai berikut : 

1. Mencermati Industri Alternatif 

Industri alternatif merupakan industri yang memiliki produk atau 

jasa yang memiliki bentuk berbeda, tetapi menawarkan fungsi/manfaat 

inti yang sama. Industri alternatif yang dimiliki oleh penginapan salah 

satunya adalah tempat spa dan refleksi yang memberikan kenyamanan 

kepada konsumen. Jika dilihat, sebenarnya kedua tempat ini 

memberikan penawaran jasa yang berbeda kepada konsumennya, tetapi 

dengan tujuan yang sama, yaitu untuk tempat beristirahat dan melepas 

lelah. 

Jadi, untuk hubungan dengan industri alternatif dari penginapan, 

peluang yang didapat dari mencermati industri alternatif ini adalah 

Guest House Anggrek bisa menyediakan ruangan khusus untuk 

relaksasi, sehingga bagi tamu yang mungkin kelelahan dan 
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membutuhkan relaksasi, dapat menggunakan jasa yang ditawarkan oleh 

penginapan. 

 

2. Mencermati Kelompok Strategis dalam Industri 

Kelompok strategis yang dimiliki oleh Guest House Anggrek 

adalah kelompok strategis dalam bidang yang sama pula dengan 

Simpang Lima Residence dan Guest House Arya Graha. Adapun 

beberapa kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh pesaing, yaitu 

dari segi lokasi. Guest House Anggrek dan Simpang Lima Residence 

cukup unggul karena berada tepat di tengah kota, sedangkan untuk 

Guest House Arya Graha membutuhkan waktu dan biaya lebih untuk 

dapat mencapai tengah kota. 

Dari segi iklan, Guest House Anggrek berada di bawah dua 

pesaingnya karena minimnya web dan belum adanya kerja sama dengan 

perusahaan travel dan wisata. Sedangkan kedua pesaingnya memiliki 

web yang lebih menarik dan telah bekerjasama dengan perusahaan 

travel sehingga cakupan pemasaran terhadap masyarakat jauh lebih 

luas. 

Dengan mengamati kelompok strategis dalam industri, maka 

Guest House Anggrek dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan 

pesaing sehingga untuk ke depannya, Guest House Anggrek dapat 

berinovasi dan menawarkan apa yang sebelumnya belum ditawarkan 
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oleh kedua pesaingnya, misalnya penginapan sekaligus paket wisata ke 

beberapa tempat di Semarang. 

 

3. Mencermati Rantai Pembeli 

Kim dan Mauborgne (2006) menyebutkan bahwa ada rantai 

“pembeli-pembeli” yang secara langsung atau tidak langsung terlibat 

dalam keputusan pembelian. Sebagian besar kompetitor memiliki 

kesamaan mengenai konsumen yang menjadi sasaran mereka. Untuk 

itulah, sebuah industri diharuskan mengenali siapa yang menjadi target 

pemasaran. 

Dalam hal ini, rantai pembeli yang berhubungan langsung dengan 

Guest House Anggrek adalah konsumen. Maka, Guest House Anggrek 

menawarkan jasa mereka langsung kepada konsumen, sehingga 

mengharuskan Guest House Anggrek menjalin hubungan yang baik 

dengan konsumen. Hubungan baik tersebut bisa dilakukan dengan cara 

memberikan  potongan diskon atau promo yang lainnya kepadamember 

khusus bagi tamu yang akan menginap kembali. 

 

4. Mencermati Produk dan Jasa Pelengkap 

Dalam kebanyakan kasus, produk-produk dan jasa-jasa lain bisa 

mempengaruhi nilai suatu produk dan jasa. Maka Guest House Anggrek 

dalam menawarkan jasa penginapannya dapat dilengkapi dengan 

adanya tempat bermain anak-anak. Hal ini ditujukan bagi para orang tua 
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yang memiliki kesibukan lain, tempat bermain anak-anak/kids corner 

ini dapat membantu menghibur mereka dan mempermudah dalam 

mengasuh anaknya. Di samping agar anak-anak tidak merasa bosan dan 

membantu mereka juga bersosialisasi jika ada teman bermain di saat 

yang sama. 

 

5. Mencermati Daya Tarik Emosional atau Fungsional bagi Pembeli 

Usaha penginapan memiliki daya tarik emosional, yaitu perasaan 

nyaman dan aman saat seseorang membutuhkan istirahat sehingga 

membuat tamu bersedia untuk kembali lagi di lain waktu. Sedangkan 

daya tarik fungsional yang dimiliki adalah penginapan yang 

menyediakan kamar untuk beristirahat beserta fasilitas yang dimiliki. 

Dalam hal ini, Guest House Anggrek bisa menambahkan daya 

tarik emosional berupa promo-promo kepada tamu berupa pembuatan 

member pada hari-hari tertentu, contohnya pada saat natal atau hari 

besar lainnya, potongan harga sesuai dengan kebijakan penginapan. 

Sedangkan untuk meningkatkan daya tarik fungsional, maka 

Guest House Anggrek bisa menyediakan shuttle car beserta paket 

wisata dengan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah di Semarang. 

Selain paket wisata, ada pula yang perlu ditambahkan untuk daya tarik 

fungsional yang erat kaitannya dengan penginapan. Yaitu penambahan 

menu makan pagi dengan menambahkan menu westerndalam daftar 

menu, seperti zuppa soup dan pasta. 
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6. Mencermati Waktu 

Menurut Kim dan Mauborgne (2006), semua industri tunduk pada 

tren eksternal yang mempengaruhi bisnis mereka sepanjang waktu. 

Dengan mencermati waktu dari nilai yang diberikan pasar pada saat ini 

ke nilai yang mungkin diberikan pasar di masa depan, manajer bisa 

secara aktif membentuk masa depan mereka dan membuka samudra 

biru baru. 

Seiring dengan berkembangnya jaman, Guest House Anggrek 

bisa mendapatkan peluang mencermati waktu dengan mudah. Sekarang 

ini, banyak sekali kebutuhan manusia didasarkan kepada gadget, mulai 

dari pembelian baju, kebutuhan sehari-hari, sampai dengan hal-hal 

terkecil sekalipun semua didasarkan kepada gadget. Untuk waktu yang 

akan datang, teknologi semakin canggih dan semakin memudahkan kita 

untuk menemukan hal-hal yang dicari yang berada jauh dari lingkungan 

sekitar, seperti contoh mencari hotel yang berada di luar kota saat 

liburan. 

Sangat tidak mungkin jika saat berlibur ke suatu tempat, tidak 

memesan penginapan terlebih dahulu. Maka dengan alasan itulah, 

Guest House Anggrek juga memerlukan pengeksisan dirinya di dunia 

sosial media, dan juga harus bekerja sama dengan perusahaan travel dan 

pariwisata untuk memperluas target masyarakat dan agar semakin 

dikenal oleh masyarakat luas. 
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4.2.3. Kerangka Kerja Empat Langkah 

Untuk merekonstruksi nilai yang baru bagi konsumen, maka 

dibutuhkan kerangka kerja empat langkah dari Guest House Anggrek 

sebagai berikut: 

a. Hapuskan 

Pada bagian ini, perusahaan berusaha untuk menghapuskan 

faktor-faktor apa saja yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan dalam 

persaingan. Faktor-faktor yang dihapuskan adalah faktor yang 

dianggap mengurangi nilai bahkan sudah tidak memiliki nilai lagi bagi 

perusahaan. 

Dalam hal penginapan Guest House Anggrek, tidak ada faktor 

yang harus dihapuskan, karena semua faktor yang terkait adalah satu 

kesatuan yang penting bagi suatu penginapan. Dan jika dihilangkan 

salah satu faktor, maka akan mempengaruhi keputusan konsumen 

dalam memilih penginapan tersebut. 

Contohnya saja, jika faktorhouse keeping dihapuskan, maka 

konsumen akan menganggap bahwa tamu penginapan Guest House 

Anggrek sangat tidak diperhatikan dengan diberikan pelayanan yang 

seadanya dan hal itu akan sangat mempengaruhi kepuasan kosumen 

yang bisa berdampak panjang. 
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b. Kurangi 

Pada tahap kurangi, perusahaan berusaha untuk mengurangi 

faktor-faktor apa saja yang sebenarnya dianggap terlalu berlebihan dan 

tidak bermanfaat bagi perusahaan. Dalam hal penginapan Guest House 

Anggrek, tidak ada faktor persaingan yang harus dikurangi. Hampir 

serupa dengan hapuskan, karena jika salah satu faktor dikurangi, maka 

akan berdampak kepada kepuasan konsumen. 

Sebagai contohnya, jika faktor house keeping, dengan 

pertimbangan mengurangi pengeluaran dalam memberi gaji 

karyawan,maka para karyawan yang lain tidak akan efisien dalam 

bekerja membersihkan keseluruhan penginapan yang pasti akan 

berdampak langsung terhadap kepuasan konsumen dan malah 

mengurangi nilai pembeli. Sebagai contoh pengurangan faktor yang 

lainnya, dalam bidang harga, maka mungkin nilai pembeli bisa 

bertambah tetapi Guest House Anggrek akan mengalami kerugian. 

 

c. Tingkatkan 

Pada tahap ini perusahaan berusaha untuk meningkatkan 

keuntungan pada faktor-faktor yang sudah ada dan dianggap bisa 

memberikan profit yang signifikan untuk ditawarkan kepada 

konsumen. Faktor-faktor yang dapat ditingkatkan tersebut antara lain : 
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1. Food and Beverage 

Bagian food and beverage memiliki fungsi dalam melakukan 

penjualan makanan ataupun minuman yang dimiliki Guest House 

Anggrek. Saat menginap di sebuah penginapan, pasti memiliki 

kaitan dengan mendapatkan sarapan pagi. Untuk sarapan pagi yang 

disediakan oleh Guest House Anggrek, hanya tersedia 2 menu 

dimana tamu diperbolehkan untuk memilih salah satu saja dengan 

pilihan dapat diantar ke kamar atau disantap di ruang makan. Untuk 

lebih menambah nilai kepuasan tamu yang menginap, ada baiknya 

jika menu breakfast ditambah dan dibuat dengan model buffet, dan 

menyediakan menu western seperti zuppa soup dan pasta. Sehingga 

tamu memiliki lebih dari 1 pilihan menu untuk makan pagi. Selain 

itu, ada baiknya jika Guest House Anggrek menambah jenis 

makanan dan minuman yang dijual untuk mengantisipasi jika di luar 

jam makan, tamu ingin membeli makanan atau minuman tanpa harus 

keluar dari penginapan. 

2. Kualitas tenaga kerja 

Kualitas adalah salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dan 

harus terus ditingkatkan. Maka dibutuhkan adanya peningkatan 

kualitas yang mencakup front office dan house keeping yang 

merupakan karyawan dari Guest House Anggrek.  
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Menurut hasil wawancara terhadap pemilik Guest House Anggrek, 

karyawan hanya diberi briefing 2 bulan sekali. Maka ada baiknya 

jika pemilik penginapan meningkatkan waktu briefing terhadap 

karyawannya yang bisa dilakukan seminggu sekali atau bahkan 

setiap hari dengan tujuan menjaga karyawan agar tetap bekerja 

dalam satu tim dan tetap berada dalam visi dan misi perusahaan 

untuk bekerja secara efektif. 

Selain itu, pemilik penginapan bisa lebih memacu kinerja karyawan 

dengan memberlakukan achievement reward yang bisa berupa bonus 

gaji atau hari libur. Karena dengan memberikan motivasi yang 

positif bagi karyawan, maka Guest House Anggrek akan 

menghasilkan karyawan yang berkualitas baik dan bekerja lebih giat. 

3. Promosi 

Pada faktor ini, iklan adalah hal utama yang harus ditingkatkan dari 

Guest House Anggrek yang saat ini hanya mengandalkan pemasaran 

dari mulut ke mulut. Dari hasil kuesioner, faktor ini hanya 

mendapatkan nilai 3,4 dan merupakan nilai terendah dari 2 pesaing 

lainnya. Guest House Anggrek sendiri sebenarnya memiliki blog, 

tetapi minimalis dan sangat simple sehingga dibutuhkan pembenahan 

yang bisa dimulai dari pembuatan web Guest House Anggrek agar 

lebih menarik dan informatif sehingga masyarakat yang 

membutuhkan, tertarik untuk membaca lebih lanjut. Selain itu, Guest 

House Anggrek juga harus mulai bekerja sama dengan perusahaan 
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pariwisata, seperti traveloka, agoda, nusantara, dll. Karena pada 

umumnya jika seseorang yang mencari penginapan, maka tidak 

menutup kemungkinan mereka akan mencari lewat perusahaan 

pariwisata terlebih dahulu. Selain itu juga bisa diadakan promo 

ataupun paket liburan agar lebih menarik pengunjung untuk datang 

menginap. 

 

d. Ciptakan 

Pada tahap ini perusahaan berusaha untuk menciptakan faktor-

faktor yang belum pernah ditawarkan pada konsumen sebelumnya. 

Diharapkan bahwa faktor-faktor yang baru ini, bisa menciptakan nilai 

baru bagi konsumen yang meliputi : 

1. Kids corner 

Guest House Anggrek yang memiliki segmen pasar dari berbagai 

kalangan, mulai dari pebisnis hingga keluarga yang membawa 

anak-anaknya untuk menginap, ada baiknya jika memberikan nilai 

baru yang ditujukan untuk anak-anak mereka. Yaitu dengan 

memanfaatkan lahan sisa yang berada di belakang penginapan 

untuk dijadikan area bermain anak-anak, seperti ayunan dan 

perosotan. 

Jadi bagi orang tua yang mungkin memiliki kesibukan, bisa 

terbantu dengan adanya kids corner untuk menghibur anak-anak 

mereka agar tidak rewel dan bosan. 
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2. Mobil antar jemput (shuttle car) 

Tidak semua tamu yang menginap di Guest House Anggrek 

membawa alat transportasi sendiri. Untuk mempermudah sekaligus 

memberikan nilai plus bagi mereka, ada baiknya Guest House 

Anggrek menyediakanmobil antar jemputyang bisa digunakan pada 

jam tertentu sesuai jadwalnya yang belum ditawarkan oleh 

penginapan lain, dengan tujuan pusat oleh-oleh, bandara, stasiun, 

ataupun ke daerah yang masih berada dekat dengan penginapan. 

Dengan fasilitas mobil antar jemput ini, maka akan ada nilai plus 

dari target pasar seperti pebisnis yang hanya transit untuk 

sementara waktu. Di samping itu, mobil antar jemput yang dimiliki 

oleh Guest House Anggrek bisa diberi sticker Guest House 

Anggrek di sepanjang badan mobil, sehingga saat digunakan, juga 

melakukan iklan agar lebih banyak orang mengetahui keberadaan 

Guest House Anggrek. 

3. Paket wisata ke tempat bersejarah dan pusat oleh-oleh 

Paket wisata ini ditujukan bagi pengunjung yang datang ke 

Semarang dengan tujuan berwisata. Dengan menyediakan paket 

bermalam sekaligus berwisata tersebut, maka akan menambah nilai 

plus bagi pengunjung dan mempermudah mereka dalam 

mengunjungi berbagai tempat wisata tanpa harus bingung dengan 

transport dan biaya lebih lagi. 

4. Free Valet Parking 
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Free valet parking ini bertujuan untuk mempermudah tamu hotel 

yang kesusahan untuk memarkirkan mobilnya atau tidak 

mendapatkan mobil, sehingga dari karyawan Guest House Anggrek 

bisa membantu untuk memarkirkan mobil tanpa harus membayar 

lagi. 

5. Pijat relaksasi 

Ada baiknya jika Guest House Anggrek juga menyediakan tempat 

untuk pijat relaksasi bagi para tamu. Pada umumnya, tamu yang 

menginap mencari kenyamanan dan tempat untuk beristirahat dan 

melepas lelah. Maka diharapkan jika Guest House Anggrek 

memiliki tempat untuk relaksasi, tamu yang menginap akan 

memberikan nilai plus bagi penginapan karena menawarkan 

fasilitas dimana tamu dapat melepas penat dan lelah dengan dipijat. 
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Dari hasil penjabaran kerangka kerja empat langkah di atas, maka 

dapat dirangkum dalam tabel di bawah ini yang mencakup faktor-faktor 

apa saja yang harus dihapuskan, dikurangi, ditingkatkan, dan diciptakan : 

Tabel 4.5 

Kerangka Kerja Empat Langkah Guest House Anggrek 

 

Hapuskan Tingkatkan 

Tidak ada faktor yang harus dihapuskan 1. Food and beverage 

b. Breakfast dengan buffet 

c. Menambah menu breakfast 

dengan menu Western 

d. Menambah ragam jenis 

makanan dan minuman yang 

dijual 

2. Kualitas tenaga kerja 

a. Lebih sering diadakan 

pemantauan kerja dan briefing 

karyawan 

b. Achievement rewards untuk 

motivasi kerja karyawan 

3. Promosi 

a. Membuat web yang menarik 

dan informatifuntuk Guest 
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House Anggrek 

b. Bekerja sama dengan travel 

agent 

c. Pengadaan promo dan paket 

liburan 

Kurangi Ciptakan 

Tidak ada faktor yang harus dikurangi 1. Kids corner 

2. Mobil antar jemput (shuttle) 

dengan tujuan pusat oleh-oleh, 

bandara, stasiun. 

3. Paket menginap dan wisata ke 

tempat sejarah dan pusat oleh-oleh 

4. Free valet parking 

5. Pijat relaksasi 

 

Untuk hapuskan, tidak ada faktor yang bisa dihapuskan, karena ketujuh 

faktor di atas merupakan satu kesatuan yang penting dalam sebuah penginapan 

sehingga tidak bisa dihapuskan sama sekali. 

Untuk kurangi, serupa dengan hapuskan, yaitu tidak ada faktor yang bisa 

dikurangi karena faktor-faktor tersebut merupakan satu kesatuan dalam sebuah 

penginapan dan tidak bisa dikurangi salah satunya. 
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Untuk faktor tingkatkan, ada beberapa poin yang bisa ditingkatkan, yaitu 

dengan meningkatkan pada bagian food and beverage, kualitas tenaga kerja, dan 

iklan yang disampaikan kepada masyarakat. 

Untuk faktor ciptakan, terdapat 5 poin yang dapat ditambahkan oleh Guest 

House Anggrek. Yaitu dengan menggunakan halaman bagian belakang untuk 

dibuat kids corner kecil, menambah mobil antar jemput dengan tujuan pusat oleh-

oleh, bandara, stasiun. Selain itu juga dengan menambahkan paket menginap 

sekaligus wisata. Lalu free valet parking dengan cara bekerja sama dengan bagian 

parkir mall Ciputra. Dan yang terakhir adalah pijat relaksasi untuk membantu 

tamu mencari kenyamanan dan melepas lelah dengan dipijit. 

Untuk hasil akhir dari keseluruhan analisis strategi bersaing dengan blue 

ocean strategy ini, diutamakan dengan melihat faktor ciptakan pada kerangka 

kerja empat langkah. Dimana ada hasil yang dapat dicapai oleh Guest House 

Anggrek dengan menambahkan beberapa faktor yang belum ditawarkan pesaing 

sebelumnya, sehingga menambahkan nilai plus bagi konsumen dalam memilih 

penginapan. 

 

 

 

 

 

 

 


