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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil analisis penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka dapat 

ditarik kesimpulan : 

1. Guest House Anggrek berada dalam bidang penginapan yang sebenarnya 

memiliki keuntungan dalam usahanya, yaitu lokasi penginapan yang 

strategis berada di tengah kota dan depan mall Ciputra dengan rate harga 

cukup terjangkau yaitu Rp 235.000,- sampai dengan Rp 285.000,-. Dengan 

fasilitas berupa kamar tidur yang bersih dan cukup nyaman, keamanan 24 

jam, mendapatkan breakfast, dan memiliki tempat parkir yang cukup. 

Jika dibandingkan dengan kedua pesaingnya, harga yang ditawarkan tidak 

terlalu jauh. Hanya saja untuk Simpang Lima Residence mempunyai 

keunggulan dengan cafe 24 jam, kamar yang lebih besar (dengan harga 

yang lebih mahal dibanding pesaingnya), dan pemasaran yang menarik. 

Sedangkan untuk Guest House Arya Graha berada di bawah pesaingnya 

dengan harga yang juga berada di bawah pesaingnya. 
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2. Dalam perumusan Blue Ocean Strategy untuk Guest House Anggrek, 

maka telah dibuat kerangka kerja empat langkah sebagai berikut : 

a. Hapuskan 

Tidak ada faktor yang dihapuskan karena faktor-faktor yang dimiliki 

adalah satu kesatuan dalam suatu penginapan dan tidak boleh 

dihilangkan karena dapat mempengaruhi nilai konsumen. 

 

b. Kurangi 

Tidak ada faktor yang dikurangi karena faktor-faktor yang dimiliki 

adalah satu kesatuan dalam suatu penginapan dan tidak boleh 

dihilangkan karena dapat mempengaruhi nilai konsumen. 

 

c. Tingkatkan 

1. Food and baverage 

Ada baiknya menambah menu breakfast dengan menu Western 

karena pada umumnya penginapan menggunakan masakan 

nusantara saja sebagai menu dan menggunakan sistem buffet 

sehingga tamu memiliki pilihan lebih banyak untuk sarapan pagi 

dan tidak bosan dengan menu yang sama, disesuaikan dengan 

budget perusahaan. Selain itu meningkatkan food and 

baveragedengan menambah ragam jenis makanan dan minuman 

yang dijual. 

2. Kualitas tenaga kerja 
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Kualitas tenaga kerja harus selalu ditingkatkan dengan cara 

pemantauan dan briefing lebih sering agar karyawan tetap bekerja 

dengan baik sesuai dengan visi dan misi perusahaan dan menjadi 

tim yang efektif. Selain itu pemilik penginapan juga bisa 

memberikan achievement reward dengan tujuan memotivasi dan 

menghasilkan karyawan yang baik. 

3. Promosi 

Faktor pemasaran harus ditingkatkan dengan merombak web Guest 

House Anggrek agar menjadi lebih menarik dan informatif bagi 

kosnumen. Selain itu, Guest House Anggrek juga harus mulai 

bekerja sama dengan travel agent dan memberikan promo serta paket 

liburan untuk menarik lebih banyak konsumen. 

 

d. Ciptakan 

1. Kids Corner 

Dengan adanya kids corner, diharapkan dapat mengurangi rasa 

bosan anak dan membantu orang tua yang sedang sibuk agar anak 

tidak rewel dan bosan. 

2. Mobil Antar Jemput (shuttle car) 

Diharapkan dapat memberi nilai plus dan mempermudah tamu 

yang tidak membawa alat transportasi sendiri tetapi memiliki 

kebutuhan untuk ke pusat oleh-oleh/bandara/stasiun, maupun ke 

daerah lain di sekitar penginapan. 
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3. Paket Bermalam dan Berwisata 

Paket ini disasarkan kepada tamu yang memang berkunjung 

dengan tujuan berwisata. Guest House Anggrek menyediakan 

paket dengan bermalam dan berwisata ke tempat-tempat sejarah 

dan pusat oleh-oleh dengan jumlah penghitungan yang lebih 

murah dibandingkan dengan penghitungan bermalam sendiri dan 

berwisata sendiri yang pasti akan membutuhkan biaya lebih. 

4. Free Valet Parking 

Free valet parking ini bertujuan untuk mempermudah tamu yang 

menginap tetapi tidak mendapatkan tempat parkir. Jadi dari pihak 

Guest House Anggrek bisa membantu untuk memarkirkan mobil 

tanpa harus membayar lagi. 

5. Pijat Relaksasi 

Pada umumnya, tamu yang menginap di Guest House Anggrek 

berasal dari luar Semarang. Entah itu dengan tujuan berlibur 

ataupun melakukan bisnis. Tetapi tentunya, jika seseorang 

melakukan banyak aktivitas di kehidupan sehari-harinya, maka 

dibutuhkan waktu untuk melepas semua penat dan lelah agar 

dapat tubuh dan pikiran dapat kembali segar.  

Untuk itulah, pijat relaksasi ini menawarkan kepada tamu yang 

menginap dengan memberikan “waktu” untuk melepas penat dan 

lelah dengan cara dipijat agar tubuh bisa rileks dan nantinya bisa 

segar kembali baik tubuh maupun pikiran.  
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5.2. Saran 

Setelah melakukan penelitian terhadap Guest House Anggrek, maka 

terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat membantu Guest House 

Anggrek untuk menambah nilai pembeli dan lebih unggul dalam persaingan, 

sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan kualitas penginapan Guest House Anggrek, maka 

diharapkan agar pemilik dapat dengan giat melakukan briefing dan 

pengawasan terkait front office dan house keeping yang berhubungan 

langsung dengan konsumen agar tetap menjaga ketangkasan dan sopan 

santun dalam memberikan service satisfaction kepada konsumen. Selain 

itu terkait food and beverage, diharapkan agar Guest House Anggrek 

menyediakan menu yang lebih bervariasi untuk breakfast. 

 

2. Promosi harus selalu diperhatikan, dan bisa juga dengan membandingkan 

promosi yang dilakukan oleh pesaing lain agar tidak tertinggal jauh. 

Membuat web baru yang lebih menarik dan informatif, dan bekerja sama 

dengan travel agent sangatlah penting agar target pemasaran bisa meluas 

dan bisa membujuk masyarakat yang membutuhkan untuk menginap di 

Guest House Anggrek. 

 

3. Untuk tetap menjaga kerapian dan citra penginapan, penampilan dari 

karyawan Guest House Anggrek juga penting. Karena penampilan 
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karyawan adalah refleksi dari penginapan yang bersangkutan. Untuk 

itulah, jangan pernah mentolerir karyawan yang tidak berpenampilan rapi, 

bersih, dan tidak ramah baik raut muka ataupun sikap. Karena keramahan 

karyawan biasanya juga menjadi salah satu complain dari tamu tentang 

pelayanan hotel. Maka, pemilik dianjurkan untuk memberikan pelatihan 

kepada karyawan, mulai dari cara melayani tamu yang baik, hingga tata 

cara penataan dan pembersihan penginapan beserta isinya. 

 

4. Diharapkan agar Guest House Anggrek dapat terus berinovasi. Seperti 

hasil analisis dengan menggunakan kerangka kerja empat langkahdalam 

faktor ciptakan, dimana Guest House Anggrek dapat berinovasi dengan 

membuat kids corner yang dapat memanfaatkan lahan kosong di belakang. 

Tujuan dibuat kids corner ini mengarah kepada tamu yang membawa 

anak-anak, untuk menghibur mereka saat bosan. Selain itu, Guest House 

Anggrek juga dapat menawarkan mobil antar jemput (shuttle) kepada tamu 

dengan tujuan pusat oleh-oleh, bandara, dan stasiun. Untuk inovasi lain 

yang berkaitan dengan shuttle, juga bisa memberlakukan paket menginap 

sekaligus wisata ke tempat-tempat sejarah. Untuk inovasi lain yang bisa 

dilakukan, adalah dengan membuat tempat pijat refleksi di dalam 

penginapan, agar tamu yang menginap bisa menggunakan jasa tersebut 

dalam melepas lelah. 

Maka, Guest House Anggrek harus selalu melakukan inovasi, karena bisa 

saja ke depannya pesaing mulai meniru faktor baru yang ditawarkan oleh 
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Guest House Anggrek, sehingga Guest House Anggrek harus terus 

berinovasi untuk tetap berada di depan pesaing. Untuk melakukan inovasi 

tersebut, maka bisa dilakukan mulai dari pembuatan kanvas strategi agar 

diketahui situasi persaingan saat ini. Lalu dilanjutkan dengan melihat 

peluang melalui kerangkan kerja enam jalan, dan yang terakhir dilakukan 

analisis melalui kerangka kerja empat langkah. 

 

5. Melakukan survey berkala terhadap hotel lain mengenai faktor-faktor yang 

ditawarkan agar dapat menjadi perbandingan terhadap Guest House 

Anggrek dan mendorong ide-ide yang lebih kreatif untuk menjadikan 

Guest House Anggrek sebagai penginapan yang lebih baik lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


