
 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Diamond Journey Network (DJN), merupakan satu badan usaha yang 

bergerak di bidang pariwisata. DJN didirikan di pertengahan tahun 2015. DJN 

melihat bahwa sektor pariwisata Indonesia menyimpan banyak potensi dan 

peluang bisnis. Potensi pariwisata Indonesia didukung oleh potensi alam dan 

potensi budayanya. Yang juga tak kalah menarik adalah Indonesia memiliki 

banyak obyek-obyek wisata yang merupakan peninggalan sejarah yang tentunya 

menyimpan cerita sejarah yang menarik. Potensi-potensi inilah yang menjadi daya 

tarik bagi para wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini terbukti 

dengan banyak obyek-obyek wisata di Indonesia yang terkenal tidak hanya di 

dalam negeri, bahkan hingga ke luar negeri seperti Pulau Bali, Candi Borobudur, 

Karimunjawa, Raja Ampat di Papua, dll.  

Sektor pariwisata di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan dari 

tahun ke tahun. Hal ni terlihat dari jumlah wisatawan yang terus bertambah, baik 

wisatawan domestik maupun mancanegara. Berdasarkan data yang berasal dari 

BPS, jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia selama tahun 2014 

mencapai mencapai 9,44 Juta. Jumlah ini naik sebesar 7,19 persen bila 

dibandingkan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia 

selama Tahun 2013. Berdasarkan catatan kepariwisataaan dunia versi World 

Economic Forum (WEF) dalam 3 tahun terakhir ini, posisi Indonesia telah 
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mengalami peningkatan. Bila dibandingkan dengan negara-negara di Asia 

Tenggara, Indonesia berada di posisi ketiga setelah Singapura dan Malaysia.  

Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki 

potensi yang besar di bidang pariwisata.  Potensi ini dapat berupa  keindahan 

alamnya  yang mempesona, keanekaragaman tradisi, budaya, kerajinan dan 

kesenian yang  menarik, tempat-tempat bersejarah, dan bahkan wisata kuliner 

dengan bermacam-macam jenis makanan  dengan  citarasa yang khas yang 

tersebar di 35 Kabupaten atau Kota di seluruh Jawa Tengah. Tabel 1.1 

menunjukan bahwa pangsa pasar yang ada cukup besar dan ada peluang besar 

untuk usaha di sektor pariwisata seiring tren wisatawan yang berkunjung ke Jawa 

Tengah yang mengalami peningkatan. 

Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan yang berkunjung ke Jawa Tengah 

No Tahun Jumlah Asing Domestik 

5 2010 22,5 juta 317 ribu 22,2 juta 

4 2011 22,2 juta 381 ribu 21,8 juta 

3 2012 25,6 juta 363 ribu 25,2 juta 

2 2013 29,8 juta 388 ribu 29,4 juta 

1 2014 30,2 juta 419 ribu 29,8 juta 

Sumber : www.jateng.bps.go.id 
 

Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah ini tentu memiliki 

potensi pariwisata yang besar karena keanekaragaman budaya, kesenian, tradisi, 

nilai-nilai sejarah, potensi alam, kuliner, dan masih banyak lagi. Sektor pariwisata 

di Semarang ini terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Peningkatan 

ini dapat dilihat dari beberapa data-data yang disajikan dalam tabel di bawah. 
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Tabel 1.2 Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Semarang 

No Tahun Jumlah Orang Kenaikan (%) 

1 2010 1.915.892   

2 2011 2.100.926  10 

3 2012 2.712.442  29 

4 2013 3.157.658  16 

5 2014 4.250.351  35 

             Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2015 

Dari tabel 1.2 di atas, terlihat bahwa hampir setiap tahun jumlah wisatawan 

ke Semarang meningkat. Kenaikan tertinggi jumlah wisatawan terjadi di tahun 

2014 sebesar 35%. Kenaikan jumlah wisatawan ini tentu memberikan dampak 

positif terhadap pendapatan daerah. Tabel 1.3 di bawah ini menunjukan besarnya 

kenaikan pendapatan sektor pariwisata di Semarang.  

Tabel 1.3 Pendapatan Sektor Pariwisata Semarang 

No Tahun Jumlah (Rp) Kenaikan (%) 

1 2009 55,148,335,851  

2 2010 65,767,643,499 19 

3 2011 78,344,794,420 19 

4 2012 87,978,572,590 12 

5 2013 107,316,613,629 22 

            Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2013  

Melihat peluang dan potensi di sektor pariwisata ini, membuat banyak 

organisasi atau badan usaha yang mulai masuk ke dalam Industri Pariwisata. Hal 

ini menyebabkan persaingan bisnis di Industri pariwisata semakin ketat. Dapat 

dilihat jumlah hotel, biro perjalanan dan bahkan restoran yang meningkat. Tingkat 

penghunian kamar hotel di Semarang berkisar rata-rata 50 persen hingga 60 

persen. Sedangkan jumlah hotel berbintang dan non bintang di Semarang 

perbandingannya 40 : 60 .  
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Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Pariwisata 

Sarana/prasarana 2012 2013 

Hotel 95 107 

Restoran 194 280 

T. Hiburan 79 116 

Biro Perjalanan  108 122 
        Sumber :Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2013  

Berdasarkan data-data di atas, terlihat bahwa sektor pariwisata ini telah 

mengalami banyak kemajuan yang ditunjukan dengan tren jumlah wisatawan yang 

terus meningkat. Namun selain peluang yang semakin besar, persaingan juga ikut 

bertambah sengit. Untuk itu DJN prtlu memiliki strategi untuk menghadapi 

persaingan dan tentunya untuk menjaga kelangsungan bisnisnya.  

Strategi menurut Marrus dalam Ayuningtyas (2013:4) adalah suatu proses 

penentuan rencana oleh para pimpinan puncak yang berfokus pada tujuan jangka 

panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar 

tujuan tersebut dapat dicapai. Dalam David (2012:18), jangka panjang berarti 

diatas satu tahun, sedangkan dalam Rangkuti (2015:216), rencana jangka panjang 

biasanya antara 3 hingga 5 tahun. Menurut Amir (2011:114), strategi adalah cara-

cara untuk menjalankan misi dan meraih visi dan tujuan. Sedangkan menurut 

Rangkuti (2015,3), strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Perusahaan atau 

organisasi tentu akan memilih strategi terbaik dan menjalankannya untuk bersaing 

dan mencapai tujuannya. Strategi juga diperlukan oleh perusahaan untuk 

mengembangkan bisnisnya.  Banyak perusahaan menyusun strategi dengan tujuan 

untuk dapat mempertahankan penjualan, profit, dan  pangsa pasarnya.  
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Untuk mendapatkan strategi yang tepat dan terbaik tentunya perusahaan 

harus merumuskan strategi dengan sebaik-baiknya. Disinilah diperlukan peran 

dari perencanaan strategis. Perencanaan strategis menurut Kotler dan Andreas 

adalah proses manajerial untuk pengembangan dan pemeliharaan kesesuaian 

strategi antara tujuan organisasi dan sumberdaya serta perubahan peluang dan 

ancaman dalam pasar (Ayuningtyas, 2013:13). Menurut Rangkuti (2011,3), 

perencanaan strategis adalah proses analisis, perumusan, dan evaluasi strategi-

strategi. Perencanaan strategis ini menggariskan prioritas yang harus dicapai 

selama beberapa tahun berikutnya. DJN sebagai perusahaan yang masih baru, 

memerlukan disain perencanaan strategis yang matang agar DJN memiliki strategi 

yang dapat diimplementasikan dan dievaluasi dalam beberapa tahun kedepan. 

Sebagai langkah awal, DJN akan fokus dalam menyediakan paket wisata di 

Semarang, kemudian akan dikembangkan untuk paket wisata Jawa Tengah dan 

DIY. Hal ini didasari dengan masih banyak orang yang tidak mengetahui 

Semarang itu ada apa? Semarang itu pariwisatanya apa?. Di Semarang sendiri, 

jumlah biro perjalanan wisata yang memiliki tanda daftar wisata usaha di tahun 

2014 sebanyak 54 perusahaan. Meskipun banyak perusahaan biro perjalan di 

Semarang, hampir sebagian besar paket wisata mereka memiliki tujuan yang 

sama. Berdasarkan observasi terhadap pesaing, banyak perusahaan tour yang 

hanya sekedar menjual paket tour Semarang berisikan hanya tempat-tempat 

seperti Kota Lama, Lawang Sewu, Sam Po Kong, dan Watugong. Bahkan 

perusahaan tour seperti NT yang merupakan pemimpin pasar di Semarang juga 

memiliki paket wisata dengan tujuan yang tidak berbeda dengan biro perlanan 
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lainnya seperti TST, PT, dan TT, hanya ke tempat-tempat yang sudah terkenal 

saja. Perusahaan tour and travel sekelas RT Semarang bahkan tidak memiliki 

paket wisata Semarang. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat masih banyak 

tempat di Semarang yang memiliki daya tarik wisata dan dapat dikemas menjadi 

suatu paket wisata Semarang yang lebih menarik. Potensi seperti  budaya, 

sejarah/heritage, kuliner, kesenian, dan kerajinan masih banyak yang belum 

terekspos sebagai destinasi wisata dapat dikemas secara menarik menjadi suatu 

paket wisata. DJN melihat celah dimana ada peluang untuk membuat suatu paket 

wisata yang beda dengan mengemas potensi-potensi tersebut. Tempat-tempat 

dengan potensi ini seperti Kampung Kulit Lumpia, Rasadharma, Merby Club, 

Pecinan, Desa Wisata Kandri, Klenteng Tay Kak Sie, Gedung Kesenian 

Sobokarti, Balemong Resorts, Rumah kopi, dan lain-lain. Atas dasar itulah DJN 

memposisikan diri sebagai biro perjalanan yang berbeda, dengan menciptakan 

paket-paket tour dengan mengangkat tempat-tempat potensial yang mungkin 

masih belum banyak dikenal sebagai destinasi wisata, namun tempat-tempat 

tersebut sebenarnya menarik dan dapat menjadi daya tarik wisata bila dikelola dan 

dikemas dengan baik.  

Dalam usahanya, DJN menyediakan paket-paket perjalanan bagi para 

wisatawan. DJN saat ini memiliki 3 paket wisata andalan, pertama adalah paket 

wisata Kota Semarang, kedua adalah paket wisata Semarang-Yogyakarta, dan 

ketiga paket wisata Semarang-Lasem. Kendala dalam paket-paket wisata sampe 

sekarang adalah destinasi-destinasi wisata yang masih terbatas karena tidak semua 

destinasi wisata itu siap dan memiliki sesuatu untuk dijadikan daya tarik wisata. 
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Seluruh paket wisata DJN mengedepankan tema budaya dan Heritage. DJN 

berusaha bersinergi dengan tokoh-tokoh di masing-masing lokasi, sehingga para 

wisatawan dapat bertemu langsung dan berinteraksi. DJN memiliki hubungan 

cukup luas dengan berbagai tokoh peduli lingkungan, tokoh-tokoh budaya, 

sejarahwan, dan tokoh-tokoh di suatu daerah khususnya di Semarang, misal di 

Pecinan Semarang. DJN tidak ingin hanya menunjukan tempat-tempat wisata, 

tetapi juga ingin memberikan kesempatan adanya interaksi dengan warga atau 

tokoh, semisal tokoh budaya di suatu lokasi sehingga dapat terjadi suatu diskusi. 

Para peserta dapat memperoleh pengetahuan dari para tokoh ini, bahkan mungkin 

mendapatkan inspirasi. DJN juga memberikan pertunjukan-pertunjukan di setiap 

paket wisatanya. Pertunjukan ini dapat berupa tarian, alat musik tradisional, dan 

berbagai kesenian khas. Inilah yang menjadi keunggulan DJN dibanding dengan 

paket-paket tour pesaing di Semarang saat ini. Pesaing saat ini tidak ada yang 

memberikan performer ke dalam paket-paket mereka. Pesaing lebih pada hanya 

sekedar berkunjung ke suatu tempat tanpa memberikan value pada peserta tour.  

Industri pariwisata ini didukung oleh gerakan-gerakan Pemerintah 

Semarang, Jawa Tengah, dan bahkan Pemerintah Pusat. Gerakan pemerintah tentu 

sangat berarti dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata ini menjadi 

lebih cerah ke depannya. Pemerintah Jawa Tengah dan Semarang saat ini sedang 

gencar dalam mengembangkan wisata daerahnya. Hal ini terbukti dengan 

diselenggarakannya program “Visit Jawa Tengah” dan untuk di Semarang sendiri 

ada program “Ayo Wisata Ke Semarang” dari pemerintah. Hal ini tentu menjadi 

peluang bagi para pelaku usaha untuk masuk ke sektor pariwisata 
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Salah satu kelemahan DJN saat ini adalah belum ada sistem kerja dan 

rencana yang menjadi pedoman kerja atau implementasi dalam menjalankan 

bisnisnya. Hal ini membuat DJN tidak dapat fokus dan kesulitan dalam mencapai 

tujuannya. Terkadang rencana yang dibuat DJN tidak berjalan mulus dalam 

pelaksanaannya. Semisal ketika DJN memiliki suatu program kerja, dalam 

pelaksanaannya, program kerja ini dapat berubah di tengah jalan, atau ditunda 

waktu pengerjaannya. Tanpa rencana strategis, selama ini DJN banyak cita-cita 

yang ingin dilakukan, namun karena belum ada rencana yang baik, banyak cita-

cita ini menjadi tidak dapat dijalankan. Maka dari itu, perencanaan strategis ini 

sangat penting karena akan menjadi pedoman bagi DJN dalam menjalankan dan 

mengembangkan bisnisnya. Perencanaan ini juga akan menjadi sistem kerja yang 

jelas dalam menjalankan bisnis bagi karyawan DJN.  

Sebagai pendatang baru, tentu DJN perlu suatu strategi agar dapat 

memperoleh pasar dan bersaing dengan pesaing-pesaing yang sudah ada. Kondisi 

sebagai pendatang baru membuat perusahaan masih sangat lemah posisinya bila 

dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan pesaing yang telah ada seperti 

Rikola Tour, Nusantara Tour, Semarang Town Squere, dll, karena saat ini pasar 

masih belum mengenal DJN. Selain itu dana yang terbatas juga menjadi 

kelemahan yang patut diatasi. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki DJN mesti 

diperhatikan dalam perumusan rencana strategis untuk dicari solusi mengatasi 

kelemahan-kelemahan ini..  

Sehubungan belum adanya rencana strategis DJN, maka sebagai langkah 

awal untuk dapat mengembangkan bisnisnya secara terarah dan jelas, DJN perlu 
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untuk membuat rencana strategis untuk 3 tahun ke depan. Sebagai perusahaan 

baru, risiko yang dihadapi oleh DJN lebih tinggi dibanding perusahaan yang 

sudah stabil. Komponen kunci yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk 

tumbuh. Bagi perusahaan baru, akan ada banyak alternatif strategi yang dapat 

digunakan, namun hal tersulit dan terpenting adalah memilih strategi yang 

langsung berdampak pada keberlangsungan perusahaan, sehingga perlu analisis 

peluang dan ancaman secara mendalam (Gurel & Sari, 2015). Karena hal inilah, 

perencanaan strategis menjadi penting bagi DJN.  

Untuk melakukan perencanaan strategis ini, DJN menggunakan pendekatan 

SWOT, Matriks Internal-eksternal (IE), dan Matriks Perencanaan Strategis 

Kuantitatif (QSPM). Matriks SWOT diperlukan untuk memunculkan berbagai 

alternatif strategi dengan mempertimbangkan kombinasi faktor kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi DJN sehingga memunculkan 

berbagai alternatif strategi yang layak dan dapat memaksimalkan kekuatan dan 

peluang, sekaligus meminimalkan kelemahan dan ancaman. Matriks IE digunakan 

untuk melihat dimanakah perusahaan berada dan strategi apakah yang tepat 

digunakan. Setelah berbagai alternatif strategi ini muncul, tentu perlu dipilih satu 

prioritas strategi sehingga digunakan analisis menggunakan Matriks QSPM. 

Matriks QSPM digunakan untuk memilih prioritas strategi yang terbaik untuk 

DJN. Dalam pemilihan prioritas strategi, analisis menggunakan QSPM 

mengharuskan penyusun strategi untuk memadukan faktor-faktor eksternal dan 

internal yang terkait ke dalam proses pengambilan keputusan sehingga alternatif 
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strategi dapat diperiksa kembali secara berurutan terhadap faktor eksternal dan 

internalnya.  

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dibuat perencanaan strategis bagi 

DJN untuk mendapatkan strategi terbaik untuk merebut pasar dan menghadapi 

persaingan, sehingga DJN dapat terus menjaga kelangsungan bisnisnya. 

Diharapkan dengan strategi yang tepat Diamond Journey Network dapat 

memperoleh keuntungan maksimal. Maka judul penelitian ini adalah  

“Perumusan Rencana Strategis Usaha Jasa Wisata Dengan 

Pendekatan SWOT, IE Matriks, dan QSPM (Studi Kasus Pada Diamond 

Journey Network Semarang)”. 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, rencana strategis penting bagi Diamond 

Journey Network. Rencana strategis akan menjadi pedoman dan arah bagi 

perusahaan dalam menjalankan bisnisnya sehingga lebih terarah dan fokus. 

Rencana strategis ini juga dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan bisnis 

ke depannya. Dengan melakukan perencanaan strategis, diharapkan Diamond 

Journey Network mampu memiliki strategi yang tepat untuk menghadapi 

persaingan, meraih pasar dan menjaga keberlangsungan bisnisnya. Maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana tahapan dan rumusan rencana 

strategis usaha jasa wisata dengan pendekatan SWOT, IE matriks dan QSPM 

(studi kasus pada Diamond Journey Network Semarang)”? 
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1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat tahapan dan rumusan rencana strategis 

usaha jasa wisata dengan pendekatan SWOT. IE Matriks dan  QSPM (studi kasus 

pada Diamond Journey Network Semarang).  

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Mampu mendesain rencana strategis Diamond Journey Network dalam 

kurun waktu 2017-2019 yang akan menjadi pedoman, sehingga DJN dapat 

menghadapi persaingan yang ada, menjaga kelangsungan dan 

mengembangkan bisnisnya, serta mencapai tujuan serta visi DJN. 

1.4.2. Manfaat praktis 

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pengetahuan terkait 

bagaimana mendisain rencana strategis, sehingga dapat diaplikasikan 

untuk perusahaan atau bidang lain, serta dapat dijadikan pedoman atau 

sumber acuan dalam penelitian lain.   

 

 

 

 

 

 




