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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2017-2019 menargetkan 

pertumbuhan industri pariwisata sebanyak 20% per tahun seiring dengan potensi 

Semarang sebagai sebagai kota MICE (Meeting, Incentive, Convention, 

Exhibition) (http://kabar24.bisnis.com/read/20141103/78/270085/unggulkan-

potensi-mice-semarang-targetkan-pertumbuhan-pariwisata-20 ). Hal ini diyakini 

dapat terwujud karena Kota Semarang sendiri memiliki banyak potensi wisata 

salah satunya Kota Lama, Lawang Sewu, wisata religi dan bermacam pusat 

kuliner yang menarik wisatawan berkunjung di wilayah ini. Adanya potensi 

wisata dengan menonjolkan potensi MICE akan memicu pertumbuhan tamu hotel 

yang cukup pesat. Bahkan, dalam event besar tertentu tingkat okupansi hotel di 

Semarang mencapai 100%. Potensi ini dipandang cukup prospektif oleh para 

pengusaha sehingga banyak pengusaha yang mendirikan hotel di Semarang, baik 

hotel berbintang maupun hotel non bintang. 

Berdasarkan data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota 

Semarang, pada tahun 2015 ke 2016, pertumbuhan hotel berbintang di Semarang 

muali bintang satu hingga bintang lima sangat pesat, bahkan jumlahnya saat ini 

mencapai 60 hotel (PHRI, 2017). Saat ini selain hotel berbintang juga 

bermunculan hotel bertarif ekonomis atau lazim disebut hotel budget di Kota 

http://kabar24.bisnis.com/read/20141103/78/270085/unggulkan-potensi-mice-semarang-targetkan-pertumbuhan-pariwisata-20
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2 
 

Semarang dengan jumlah mencapai 40 hotel (PHRI, 2017). Adanya pertumbuhan 

ini membuka banyak peluang usaha baru yang berhubungan dengan hotel, dimana 

salah satunya adalah bisnis supplier peralatan dan perlengkapan hotel. 

Bisnis supplier peralatan dan perlengkapan hotel merupakan bisnis yang 

menarik karena setiap hotel membutuhkan peralatan dan perlengkapan seperti 

bolpoin, kertas, kopi, gula, teh, peralatan makan, dan perlengkapan lainnya 

sehingga dengan semakin bertumbuhnya hotel di Semarang, maka bisnis ini 

semakin menjanjikan. Namun karena menariknya bisnis ini, persaingan bisnis 

peralatan dan perlengkapan hotel menjadi sangat ketat karena selain memiliki 

kompetitor yang banyak, barriers untuk memasuki bisnis ini terbilang cukup 

mudah sehingga membuat semakin bertambahnya pelaku bisnis suppliyer hotel 

yang ikut bersaing. Hal ini juga membuat bargaining power pembeli sangat kuat 

karena terdapatnya banyak pilihan bagi konsumen sehingga menghadapi 

persaingan yang ketat tersebut diperlukan orientasi usaha yang baik sehingga 

bisnis dapat semakin berkembang. Permasalahan ini membuat banyak supplier 

amenities mengalami permasalahan bisnisnya. 

Sebagai salah satu perusahaan supplier amenities yang mengalami masalah 

adalah “UD Anugrah”. “UD. Anugrah” adalah salah satu supplier fasilitas hotel 

yang menyediakan berbagai macam keperluan hotel antara lain : sugar  sachet, 

creamer sachet, coffe sachet, dental kit, slipper hotel, comb, disposal, laundry 

bag, tissue box, soap , shampoo, pencil, note dan lain sebagainya yang banyak 

macam produk dibutuhkan dalam fasilitas berbagai hotel. Permasalahan yang saat 
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ini timbul dari U.D Anugrah adalah penurunan jumlah pelanggan dan omset yang 

terjadi akibat persaingan yang semakin ketat. 

Tabel 1.1 

Jumlah Pelanggan dan Omset U.D Anugrah 

Tahun Pelanggan Perubahan Omset Perubahan 

2012 5 - 110.000.000 - 

2013 9 80.00 180.000.000 63.64 

2014 14 55.56 390.000.000 116.67 

2015 11 -21.43 255.000.000 -34.62 

2016 7 -36.36 150.000.000 -41.18 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan data pada tabel 1.1, terlihat bahwa terjadi penurunan kinerja 

bisnis UD. Anugrah yang terindikasi dari penurunan jumlah pelanggan dan 

jumlah omsetnya. Kinerja bisnis adalah tingkat pencapaian prestasi perusahaan 

yang diukur dalam bentuk hasil-hasil kerja atau performance outcome (Hisrich 

dkk, 2013). Dalam era global yang ditandai dengan persaingan yang semakin 

tajam dan kompleks serta tingkat akselerasi yang tinggi, perusahaan dituntut 

untuk memiliki kemampuan dalam mengembangkan berbagai pilihan stratejik di 

bidang manajemen untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Harapannya agar 

perusahaan tersebut mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan 

pergerakan lingkungan yang dinamis. 

Faktor yang berperan dalam pencapaian kesuksesan perusahaan adalah 

orientasi kewirausahaan perusahaan. Orientasi kewirausahaan adalah suatu konsep 
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pendekatan multidimensi yang menunjukkan kecenderungan sikap kewirausahaan 

yang cenderung ke arah innovativeness, proactiveness dan risk taking (Setyawati 

dan Abrilia, 2014). Orientasi kewirausahaan dikenal sebagai pendekatan baru 

dalam pembaruan kinerja perusahaan. Orientasi kewirausahaan disebut-sebut 

sebagai spearhead (pelopor) untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 

perusahaan berkelanjutan dan berdaya saing tinggi (Jalilian et al, 2013). 

Perusahaan yang berorientasi kewirausahaan akan selalu berupaya menghasilkan 

produk-produk baru yang inovatif dan memiliki keberanian untuk menghadapi 

resiko. Lim (dalam Zaini et al, 2014) mengemukakan bahwa pengembangan 

tentang konsep-konsep orientasi kewirausahaan sangat perlu dilakukan pada 

perusahaan kecil. Atribut-atribut personal dari pemilik yang membentuk orientasi 

kewirausahaan mempunyai pengaruh kuat terhadap kinerja perusahaan. 

Selanjutnya dimensi-dimensi orientasi kewirausahaan meliputi otonomi, risiko, 

inovatif, dan bersaing secara agresif berdampak positif terhadap kinerja 

perusahaan. Orientasi kewirausahaan yang tinggi berhubungan erat dengan 

penggerak utama keuntungan sehingga seorang wirausahawan mempunyai  

kesempatan untuk mengambil keuntungan dari munculnya peluang-peluang 

tersebut, yang pada akhirnya berpengaruh positif terhadap kinerja usaha 

Miller (1983) yang dikutip oleh Martens (2010), berpendapat bahwa 

orientasi kewirausahaan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, faktor internal, 

profil manajer dan lain-lain. Bukan peran ahli peneliti yang membuat 

kewiraushaan terjadi, tetapi proses kewirausahaan itu sendiri serta faktor 

organisasi yang mendorong atau menghambatnya. Dari pengertian tersebut, dapat 
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terlihat bahwa terjadinya orientasi kewirausahaan berasal dari kemauan seorang 

pengusaha untuk berinovasi, proaktif dan siap mengambil resiko. 

Selain orientasi kewirausahaan, orientasi pasar merupakan ukuran perilaku 

dan aktivitas yang mencerminkan implementasi konsep pemasaran. Orientasi 

pasar adalah budaya organisasi yang paling efektif dalam menciptakan perilaku 

penting untuk penciptaan nilai unggul bagi pembeli serta kinerja dalam bisnis 

(Mahmood dan Hanafi, 2013). Orientasi pasar merupakan sesuatu yang penting 

bagi perusahaan sejalan dengan meningkatnya persaingan global dan perubahan 

dalam kebutuhan pelanggan dimana perusahaan menyadari bahwa mereka harus 

selalu dekat dengan pasarnya sehingga mampu meningkatkan kinerja bisnis 

(Mahmood dan Hanafi, 2013). 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis pada penelitian ini tertarik 

untuk  membuat judul skripsi : “Identifikasi Enterpreneurial Orientation dan 

Market Orientation UD. Anugrah Amenities Hotel Di Semarang”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah yang ingin diteliti, yaitu Bagaimana identifikasi enterpreneurial 

orientation dan market orientation UD. Anugrah Amenities Hotel Di Semarang? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi enterpreneurial orientation dan market orientation UD. Anugrah 

Amenities Hotel Di Semarang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian dapat menjadi sumber referensi dan informasi bagi 

manajemen perusahaan amenities hotel Semarang dalam membangun 

suatu perusahaan agar dapat mencapai kinerja bisnis yang optimal. 

2. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, menjadi 

sumber bacaan khususnya tentang enterpreneurial orientation dan market 

orientation supplier amenities di Semarang. 

3. Bagi Penulis 

Penulis berharap melalui penelitian ini dapat menerapkan ilmu yang 

didapat dibangku kuliah, melatih menulis karya ilmiah, dan dapat 

menambah pengetahuan serta pengalaman. 

  




