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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum UD Anugrah Amenities Hotel 

 

UD. Anugrah Amenities Hotel 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. 

4.2 Analisis Data Responden 

 

Responden dalam penelitian ini adalah 1 orang pemilik, 3 orang karyawan, 

dan 3 pelanggan yang merupakan hotel berbintang di kota Semarang yaitu Hotel 

Grand Candi, Hotel Patra Jasa dan Hotel Quest. 

4.3 Jenis Kelamin Responden 

 

Berdasarkan jenis kelamin, gambaran dari para responden penelitian 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 

Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin Pemilik dan Manajer Cabang 

No Jenis Kelamin 
Perempuan Laki-Laki 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1 Pemilik 0 0 1 100% 

2 Karyawan 1 33,33% 2 66,67% 

3 Pelanggan 1 33,33% 2 66,67% 

Jumlah 2 20% 5 80% 

 

Berdasarkan pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

berjenis kelamin laki-laki. Responden yang berjenis kelamin perempuan adalah 

karyawan bagian administrasi UD. Anugrah Amenities Hotel dan staf hotel Patra 

Jasa Semarang. 

4.4 Usia dan Lama Kerja 

 

Berdasarkan lamanya pemilik, karyawan bekerja pada UD. Anugrah 

Amenities Hotel, dan lamanya pelanggan berlangganan dari para responden 

penelitian adalah sebagai berikut : 

  

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
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Tabel 4.2 

Data Responden berdasarkan Usia dan Lama Kerja Karyawan  

No Nama Responden Usia Lama 

Kerja 

Lama 

Bekerja 

sama 

Lama 

Berlangganan 

1 Andy Subagio 56 tahun 35 tahun   

2 Samuel 35 tahun 11 tahun   

3 Agus 42 tahun 9 tahun   

4 Ayu Yulianti 39 tahun 7 tahun   

5 Handoko Setiawan 37 tahun   9 tahun 

6 Eva 29 tahun   15 tahun 

7 Sandi Purwanto 43 tahun   5 tahun 

 

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut di atas menunjukkan bahwa karyawan UD. 

Anugrah Amenities Hotel paling lama telah bekerja pada UD. Anugrah Amenities 

Hotel selama 11 tahun. Sedangkan pelanggan yang telah paling lama 

menggunakan jasa UD. Anugrah Amenities Hotel adalah Hotel patra Jasa yaitu 

selama 15 tahun. 

4.5 Pendidikan  

 

Berdasarkan pendidikan, gambaran dari para responden penelitian adalah 

sebagai berikut : 

  

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
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Tabel 4.3 

Data Responden berdasarkan Pendidikan Pemilik, Karyawan, Pelanggan 

No Nama Pendidikan 

1 Andy Subagio SMU 

2 Samuel  SMU 

3 Agus SMU 

4 Ayu Yulianti D3 

5 Handoko Setiawan S2 

6 Eva S2 

7 Sandi Purwanto S1 

 

 

Berdasarkan pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa pemilik dan karyawan UD. 

Anugrah Amenities Hotel, memiliki pendidikan rata-rata setingkat SMU/SMK, 

dan pelanggan UD. Anugrah Amenities Hotel rata-rata memiliki pendidikan 

setingkat S2. 

4.6 Identifikasi Entrepreneurial Orientation 

4.6.1 Innovativeness 

 

Innovativeness yaitu perilaku wirausahawan yang meningkatkan adanya 

preferensi untuk mendukung ide baru dan berpikir kreatif yang akan 

menghasilkan sesuatu yang baru. Indikator dari Innovativeness adalah sebagai 

berikut: 

1. Menambah jumlah varian jenis produk yang disediakan. 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
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2. Melakukan inovasi dalam administrasi ( Menggunakan barcode untuk 

semua produk agar mudah menghitungnya ) 

3. Melakukan inovasi dalam menginvestasikan pendapatan. ( Mengalokasian 

pendapatan untuk investasi atau pengembangan bisnis lain ) 

4. Melakukan kreativitas atau percobaan terhadap produk yang di jual. 

5. Melakukan tindakan inovatif yang sulit untuk di ikuti oleh pesaing. ( 

Dengan melakukan bisnis komplementer seperti menyediakan outsourcing 

cleaning service ) 

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner, diperoleh hasil jawaban 

pemilik atas variabel innovativeness yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.4 

Tanggapan Pemilik Mengenai Innovativeness 

No Keterangan SS S N TS STS Jumlah 

Skor 

Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S 

1 Menambah 

jumlah varian 

jenis produk yang 

disediakan. 

1 5 - - - - - - - - 5 5 Tinggi 

2 Melakukan 

inovasi dalam 

administrasi ( 

Menggunakan 

barcode untuk 

semua produk 

agar mudah 

menghitungnya ) 

- - - - 1 3 - - - - 3 3 Rendah 

3 Melakukan 

inovasi dalam 

menginvestasikan 

pendapatan. ( 

Mengalokasian 

pendapatan untuk 

investasi atau 

pengembangan 

bisnis lain ) 

- - 1 4 - - - - - - 4 4 Tinggi 

4 Melakukan 

kreativitas atau 

percobaan 

terhadap produk 

yang di jual. 

1 4 - - - - - - - - 4 4 Tinggi 
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5 Melakukan 

tindakan inovatif 

yang sulit untuk 

di ikuti oleh 

pesaing. ( 

Dengan 

melakukan bisnis 

komplementer 

seperti 

menyediakan 

outsourcing 

cleaning service ) 

- - 1 4 - - - - - - 4 4 Tinggi 

Rata-rata skor indikator Innovativeness 4 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan pemilik 

mengenai variabel innovativeness UD. Anugrah Amenities Hotel sebesar 4 dan 

masuk dalam kategori tinggi. Pemilik merasa bahwa UD. Anugrah Amenities 

Hotel memiliki sikap inovatif yang perlu dilakukan dengan cara menambah 

jumlah varian jenis produk yang disediakan. 

Pemilik menyatakan jawaban sangat setuju pada indikator menambah 

jumlah varian jenis produk yang disediakan karena merasa bahwa UD. Anugrah 

Amenities Hotel perlu menambahkan varian produk yang disediakan oleh UD. 

Anugrah Amenities Hotel untuk meningkatkan omset seperti alat tulis, bath robe 

dan juga hanger. Pemilik memberikan jawaban netral pada indikator melakukan 

inovasi dalam administrasi yaitu dengan menggunakan barcode untuk melakukan 

perhitungan karena pemilik memiliki pemikiran yang masih konvensional 

sehingga masih merasa ragu-ragu untuk melakukan investasi peralatan yang 

bernilai cukup tinggi akan membantu perhitungan produk. Pemilik menjawab 

setuju dalam indikator melakukan inovasi dalam menginvestasikan pendapatan 
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seperti melakukan pengalokasian pendapatan untuk investasi atau pengembangan 

bisnis lain karena merasa bahwa walaupun amenities adalah bisnis utamanya, 

namun diperlukan rencana cadangan seperti adanya bisnis lain sehingga ketika 

bisnis utama sedang mengalami kendala, pemilik masih memiliki pemasukan 

yang lain. Pemilik menjawab sangat setuju untuk melakukan kreativitas terhadap 

produk yang dijual oleh UD. Anugrah Amenities Hotel untuk memenuhi pesanan 

hotel yang unik seperti kain sandal hotel yang bercorak batik. Pemilik UD. 

Anugrah Amenities Hotel juga memberikan jawaban setuju untuk melakukan 

tindakan inovatif karena pemilik melihat adanya peluang dalam melakukan bisnis 

komplementer yang berhubungan dengan bisnis perhotelan, antara lain adalah 

menyediakan outsourcing cleaning service. 

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner, diperoleh hasil jawaban 

karyawan atas variabel innovativeness yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 

Tanggapan Karyawan Mengenai Innovativeness 

No Keterangan SS S N TS STS Jumlah 

Skor 

Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S 

1 Menambah 

jumlah varian 

jenis produk yang 

disediakan. 

- - 2 8 1 3 - - - - 11 3,67 Tinggi 
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2 Melakukan 

inovasi dalam 

administrasi ( 

Menggunakan 

barcode untuk 

semua produk 

agar mudah 

menghitungnya ) 

- - 2 8 1 3 - - - - 11 3,67 Tinggi 

3 Melakukan 

inovasi dalam 

menginvestasikan 

pendapatan. ( 

Mengalokasian 

pendapatan untuk 

investasi atau 

pengembangan 

bisnis lain ) 

- - 3 12 - - - - - - 12 4,00 Tinggi 

4 Melakukan 

kreativitas atau 

percobaan 

terhadap produk 

yang di jual. 

- - 1 4 2 6 - - - - 10 3,33 Tinggi 

5 Melakukan 

tindakan inovatif 

yang sulit untuk 

di ikuti oleh 

pesaing. ( 

Dengan 

melakukan bisnis 

komplementer 

seperti 

menyediakan 

outsourcing 

cleaning service ) 

- - 2 8 1 3 - - - - 11 3,67 Tinggi 

Rata-rata skor indikator Innovativeness 3,67 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan karyawan 

mengenai variabel innovativeness UD. Anugrah Amenities Hotel sebesar 3,67 dan 

masuk dalam kategori tinggi. Karyawan merasa bahwa UD. Anugrah Amenities 

Hotel memiliki sikap inovatif yang perlu dilakukan dengan cara melakukan 
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inovasi dalam menginvestasikan pendapatan misalnya dengan cara mengalokasian 

pendapatan untuk investasi atau pengembangan bisnis lain. 

Dua orang karyawan menyatakan jawaban setuju pada indikator 1 dengan 

menambah jumlah varian jenis produk yang disediakan karena merasa adanya 

beberapa permintaan dari pelanggan yang saat ini masih belum mampu dipenuhi 

oleh UD. Anugrah Amenities Hotel, sehingga varian produk baru perlu 

dipersiapkan oleh UD. Anugrah Amenities Hotel untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen. Namun terdapat karyawan yang memberikan jawaban netral pada 

indikator 1 menambah jumlah varian produk karena merasa bahwa penambahan 

jumlah varian produk akan membuat UD. Anugrah Amenities Hotel mengalami 

kesulitan dari sisi handling namun di sisi lain UD. Anugrah Amenities Hotel 

membutuhkan penambahan varian produk baru untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggannya. Dua orang karyawan memberikan jawaban setuju pada indikator 2 

melakukan inovasi dalam administrasi yaitu dengan menggunakan barcode untuk 

melakukan perhitungan karena karyawan merasa bahwa menggunakan barcode 

akan mempercepat pekerjaan karyawan dalam melakukan perhitungan persediaan 

dan juga berguna untuk perhitungan administrative. Karyawan yang memberikan 

jawaban netral pada indikator melakukan inovasi dalam administrasi yaitu dengan 

menggunakan barcode untuk melakukan perhitungan memiliki kesamaan 

pemikiran dengan pemilik karena karyawan merasa ragu-ragu apakah investasi 

tersebut berguna mengingat sumber daya manusia di UD. Anugrah Amenities 

Hotel yang kurang terampil menggunakan computer sehingga diragukan dapat 

mengoperasikan peralatan tersebut.  
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Karyawan menjawab setuju dalam indikator 3 melakukan inovasi dalam 

menginvestasikan pendapatan seperti melakukan pengalokasian pendapatan untuk 

investasi atau pengembangan bisnis lain karena merasa bahwa UD. Anugrah 

Amenities Hotel memiliki potensi untuk mengembangkan bisnisnya. Satu orang 

karyawan menjawab setuju dalam indikator 4 untuk melakukan kreativitas 

terhadap produk yang dijual oleh UD. Anugrah Amenities Hotel untuk memenuhi 

pesanan hotel yang saat ini menginginkan suatu produk unik yang dapat berguna 

sebagai identitas hotel. Namun terdapat dua orang karyawan UD. Anugrah 

Amenities Hotel yang menjawab netral terhadap indikator kreativitas karena 

karyawan merasa bahwa saat ini UD. Anugrah Amenities Hotel masih belum 

memiliki kompetensi yang diperlukan dalam melakukan percobaan misalnya tidak 

ada divisi research and development.  

Dua orang karyawan UD. Anugrah Amenities Hotel juga memberikan 

jawaban setuju dalam indikator 5 untuk melakukan tindakan inovatif karena 

karyawan melihat adanya peluang dalam melakukan bisnis komplementer yang 

berhubungan dengan bisnis perhotelan, antara lain adalah menyediakan 

outsourcing cleaning service. Sedangkan satu orang karyawan UD. Anugrah 

Amenities Hotel memberikan jawaban netral dalam melakukan tindakan inovatif 

karena karyawan tidak terlalu memahami dan belum memiliki gambaran 

mengenai tindakan inovatif apa yang sulit diikuti oleh pesaing. 

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner, diperoleh hasil jawaban 

pelanggan atas variabel innovativeness yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.6 

Tanggapan Pelanggan Mengenai Innovativeness 

No Keterangan SS S N TS STS Jumlah 

Skor 

Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S 

1 Menambah 

jumlah varian 

jenis produk yang 

disediakan. 

1 5 2 8 - - - - - - 13 4,33 Tinggi 

2 Melakukan 

inovasi dalam 

administrasi ( 

Menggunakan 

barcode untuk 

semua produk 

agar mudah 

menghitungnya ) 

- - 3 12 - - - - - - 12 4,00 Tinggi 

3 Melakukan 

inovasi dalam 

menginvestasikan 

pendapatan. ( 

Mengalokasian 

pendapatan untuk 

investasi atau 

pengembangan 

bisnis lain ) 

- - 3 12 - - - - - - 12 4,00 Tinggi 

4 Melakukan 

kreativitas atau 

percobaan 

terhadap produk 

yang di jual. 

2 10 1 4 - - - - - - 14 4,67 Tinggi 
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5 Melakukan 

tindakan inovatif 

yang sulit untuk 

di ikuti oleh 

pesaing. ( 

Dengan 

melakukan bisnis 

komplementer 

seperti 

menyediakan 

outsourcing 

cleaning service ) 

2 10 1 4 - - - - - - 14 4,67 Tinggi 

Rata-rata skor indikator Innovativeness 4,33 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan pelanggan 

mengenai variabel innovativeness UD. Anugrah Amenities Hotel sebesar 4,33 dan 

masuk dalam kategori tinggi. Pelanggan merasa bahwa UD. Anugrah Amenities 

Hotel memiliki sikap inovatif yang perlu dilakukan dengan cara melakukan 

tindakan inovatif yang sulit untuk diikuti oleh pesaing misalnya dengan 

melakukan bisnis komplementer seperti menyediakan outsourcing cleaning 

service. 

Dua orang pelanggan menyatakan jawaban setuju dan satu orang 

pelanggan menyatakan jawaban sangat setuju pada indikator 1 menambah jumlah 

varian jenis produk yang disediakan karena merasa ada beberapa varian produk 

yang belum dapat ditemui pada produk yang dijual oleh UD. Anugrah Amenities 

Hotel, sehingga perlu adanya pemenuhan kebutuhan dengan penawaran varian 

produk baru oleh UD. Anugrah Amenities Hotel. Pelanggan memberikan jawaban 

setuju pada indikator 2 melakukan inovasi dalam administrasi yaitu dengan 

menggunakan barcode untuk melakukan perhitungan karena pelanggan merasa 
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bahwa menggunakan barcode akan mempercepat pekerjaan pelanggan dalam 

melakukan perhitungan produk yang dikirimkan kepada pelanggan sehingga 

proses penerimaan barang akan lebih mudah, cepat dan akurat.  

Pelanggan menjawab setuju dalam indikator melakukan inovasi dalam 

menginvestasikan pendapatan seperti melakukan pengalokasian pendapatan untuk 

investasi atau pengembangan bisnis lain karena merasa bahwa UD. Anugrah 

Amenities Hotel saat ini sudah mencapai titik jenuh dalam usahanya dan perlu 

mengembangkan bisnisnya pada bidang lain. Satu orang pelanggan menjawab 

setuju dan dua orang pelanggan UD. Anugrah Amenities Hotel yang menjawab 

sangat setuju untuk melakukan kreativitas terhadap produk yang dijual oleh UD. 

Anugrah Amenities Hotel karena pelanggan menyukai produk yang berbeda 

dengan produk yang dijual di pasaran sebab hal ini akan meningkatkan image 

pelanggan di mata tamu hotel sehingga permintaan akan produk kreatif cukup 

tinggi. Dua orang pelanggan UD. Anugrah Amenities Hotel juga memberikan 

jawaban setuju untuk melakukan tindakan inovatif karena pelanggan melihat 

adanya peluang dalam melakukan bisnis komplementer yang berhubungan dengan 

bisnis perhotelan, antara lain adalah menyediakan outsourcing cleaning service. 

Sedangkan satu orang pelanggan UD. Anugrah Amenities Hotel memberikan 

jawaban netral dalam melakukan tindakan inovatif karena pelanggan tidak terlalu 

memahami dan belum memiliki gambaran mengenai tindakan inovatif apa yang 

sulit diikuti oleh pesaing. 
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Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner, secara keseluruhan diperoleh 

hasil tanggapan responden mengenai variabel innovativeness yang dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.7 

Tanggapan Responden Mengenai Innovativeness 

No Keterangan Skor 

Tanggapan 

Pemilik 

Skor 

Tanggapan 

Karyawan 

Skor 

Tanggapan 

Pelanggan 

Kategori 

1 Menambah 

jumlah varian 

jenis produk yang 

disediakan. 

5 

(Tinggi) 

3,67 

(Tinggi) 

4,33 

(Tinggi) 

4,33 

(Tinggi) 

2 Melakukan 

inovasi dalam 

administrasi 

(Menggunakan 

barcode untuk 

semua produk 

agar mudah 

menghitungnya ) 

3 

(Rendah) 

3,67 

(Tinggi) 

4,00 

(Tinggi) 

3,56 

(Tinggi) 

3 Melakukan 

inovasi dalam 

menginvestasikan 

pendapatan. 

(Mengalokasian 

pendapatan untuk 

investasi atau 

pengembangan 

bisnis lain ) 

4 

(Tinggi) 

4,00 

(Tinggi) 

4,00 

(Tinggi) 

4,00 

(Tinggi) 

4 Melakukan 

kreativitas atau 

percobaan 

terhadap produk 

yang di jual. 

4 

(Tinggi) 

3,33 

(Tinggi) 

4,67 

(Tinggi) 

4,00 

(Tinggi) 
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5 Melakukan 

tindakan inovatif 

yang sulit untuk 

di ikuti oleh 

pesaing. ( 

Dengan 

melakukan bisnis 

komplementer 

seperti 

menyediakan 

outsourcing 

cleaning service ) 

4 

(Tinggi) 

3,67 

(Tinggi) 

4,67 

(Tinggi) 

4,11 

(Tinggi) 

  4,00 

(Tinggi) 

3,67 

(Tinggi) 

4,33 

(Tinggi) 

4,00 

(Tinggi) 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan 

keseluruhan responden mengenai indikator innovativeness masuk dalam kategori 

tinggi. Hasil ini dapat menunjukkan bahwa UD. Anugrah Amenities Hotel telah 

menambah jumlah varian jenis produk yang disediakan, melakukan inovasi dalam 

administrasi (menggunakan barcode untuk semua produk agar mudah 

menghitungnya), melakukan inovasi dalam menginvestasikan pendapatan 

(mengalokasian pendapatan untuk investasi atau pengembangan bisnis lain), 

melakukan kreativitas atau percobaan terhadap produk yang dijual dan melakukan 

tindakan inovatif yang sulit untuk diikuti oleh pesaing (dengan melakukan bisnis 

komplementer seperti menyediakan outsourcing cleaning service). 

UD. Anugrah Amenities Hotel sebaiknya menambah varian produk yaitu 

berupa handuk kimono, pewangi ruangan, dll. Penambahan varian produk berupa 

bolpoin dipandang penting oleh responden karena UD. Anugrah Amenities Hotel 

saat ini belum melakukan supply berupa bolpoin ke pelanggannya, sementara 

pelanggan UD. Anugrah Amenities Hotel semuanya membutuhkan bolpoin 



50 
 

terutama untuk diberikan pada tamu di setiap kamar hotel, sehingga dapat 

diketahui bahwa kebutuhan bolpoin konsumen cukup banyak. Hal ini membuat 

UD. Anugrah Amenities Hotel sebaiknya mempertimbangkan untuk menambah 

varian produk berupa bolpoin. 

UD. Anugrah Amenities Hotel dipandang perlu menggunakan sistem 

pencatatan persediaan barang menggunakan barcode karena hal ini akan 

mempermudah bagian administrasi maupun manajemen untuk memonitor 

persediaan barang secara real time. Sistem yang digunakan saat ini masih manual 

sehingga UD. Anugrah Amenities Hotel sering mengalami kesulitan dalam 

mengetahui persediaan barang yang masih tersedia ketika data tersebut 

dibutuhkan saat ada pesanan masuk maupun saat UD. Anugrah Amenities Hotel 

akan melakukan penawaran kepada pelanggan. 

UD. Anugrah Amenities Hotel berinvestasi pada alat-alat kebersihan untuk 

mengembangkan bisnis UD. Anugrah Amenities Hotel dalam usaha kebersihan 

bagi hotel. Adanya kebutuhan kebersihan hotel serta kebutuhan hotel akan alat 

kebersihan membuat UD. Anugrah Amenities Hotel mengambil peluang untuk 

masuk ke bisnis kebersihan hotel atau penyedia alat kebersihan. 

Peningkatan kemampuan produk slipper dari UD. Anugrah Amenities 

Hotel dipandang perlu dilakukan karena responden merasa bahwa produk slipper 

yang disupply oleh UD. Anugrah Amenities Hotel tidak memiliki keunikan 

dibandingkan dengan produk slipper yang disupply perusahaan lain. Responden 

merasa bahwa UD. Anugrah Amenities Hotel sebaiknya meningkatkan 
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kemampuan slippernya dengan memberi corak seperti batik pada produk slipper 

UD. Anugrah Amenities Hotel dan juga menggunakan bahan yang lebih tahan air 

sehingga pengguna slipper merasa lebih nyaman dalam menggunakannya. 

Saat ini dengan banyaknya permintaan pasar, maka UD. Anugrah 

Amenities Hotel dipandang perlu melakukan bisnis komplementer yang dapat 

melengkapi bisnis utama UD. Anugrah Amenities Hotel sebagai penyedia barang 

kebutuhan hotel. Usaha yang dipandang responden menjanjikan sebagai konsep 

bisnis komplementer UD. Anugrah Amenities Hotel adalah usaha outsourcing 

tenaga kebersihan hotel (cleaning service). Tenaga kebersihan hotel dibutuhkan 

oleh setiap hotel, namun permasalahannya adalah biaya tenaga kerja tetap serta 

turnover yang terjadi dipandang hotel memberatkan sehingga hotel lebih suka 

menggunakan tenaga kebersihan yang dikelola oleh jasa pihak ketiga 

(outsourcing). Hubungan yang dimiliki oleh UD. Anugrah Amenities Hotel 

dengan hotel-hotel pelanggannya membuat UD. Anugrah Amenities Hotel 

memiliki peluang untuk menawarkan dan menjalankan bisnis outsourcing tenaga 

kebersihan hotel. 

4.6.2 Tanggapan Responden Mengenai Proactiveness 

 

Proactiveness yaitu perilaku wirausahawan yang berkaitan dengan 

keaktifan dalam mengelola dan pencarian peluang, kemampuan dalam melihat ke 

depan dan mengantisipasi kondisi persaingan. Indikator proactiveness adalah 

sebagai berikut: 

1. Dapat mengidentifikasi kebutuhan konsumen. 
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2. Mengantisipasi kekuatan perkembangan pesaing. 

3. Memiliki perencanaan yang terarah untuk menemukan solusi masalah. 

4. Adanya keinginan perusahaan untuk terus berkompetisi dengan memiliki 

sumber daya (SDM) dan peralatan (teknologi) yang dibutuhkan untuk 

memajukan perusahaan 

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner, diperoleh hasil tanggapan 

pemilik mengenai variabel proactiveness yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.8 

Tanggapan Pemilik Mengenai Proactiveness 

No Keterangan SS S N TS STS Jumlah 

Skor 

Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S 

1 Dapat 

mengidentifikasi 

kebutuhan 

konsumen 

1 5 - - - - - - - - 5 5 Tinggi 

2 Mengantisipasi 

kekuatan 

perkembangan 

pesaing 

1 5 - - - - - - - - 5 5 Tinggi 

3 Memiliki 

perencanaan yang 

terarah untuk 

menemukan solusi 

masalah 

- - 1 4 - - - - - - 4 4 Tinggi 
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4 Adanya keinginan 

perusahaan untuk 

terus berkompetisi 

dengan memiliki 

sumber daya (SDM) 

dan peralatan 

(teknologi) yang 

dibutuhkan untuk 

memajukan 

perusahaan 

- - 1 4 - - - - - - 4 4 Tinggi 

Rata-rata skor indikator Proactiveness 4,5 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan pemilik 

mengenai indikator proactiveness sebesar 4,5 dan masuk dalam kategori tinggi. 

Pemilik merasa bahwa UD. Anugrah Amenities Hotel memiliki sikap proaktif 

yang perlu dilakukan dengan cara mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan 

mengantisipasi kekuatan perkembangan pesaing. 

Pemilik menjawab sangat setuju yang menunjukkan bahwa pemilik 

percaya bahwa UD. Anugrah Amenities Hotel dapat mengidentifikasi kebutuhan 

konsumen. Pemilik merasa bahwa UD. Anugrah Amenities Hotel telah dapat 

memetakan kebutuhan yang paling diinginkan oleh konsumen serta melakukan 

penawaran kebutuhan konsumen tersebut dengan baik. Pemilik juga merasa UD. 

Anugrah Amenities Hotel dapat mengantisipasi kekuatan perkembangan pesaing 

dengan melakukan pengamatan secara kontinu pergerakan pesaing di pasar. 

Pemilik memberikan jawaban setuju pada indikator memiliki perencanaan terarah 

untuk menemukan solusi masalah karena dengan pengalamannya yang sudah 

bertahun-tahun dalam industry produk amenities, pemilik telah memberikan 

instruksi dan standar operasional yang jelas kepada karyawannya dalam 
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menyelesaikan suatu masalah yang terjadi misalnya masalah retur produk. Pemilik 

menjawab setuju pada indikator adanya keinginan perusahaan untuk terus 

berkompetisi dengan memiliki sumber daya (SDM) dan peralatan (teknologi) 

yang dibutuhkan untuk memajukan perusahaan. Pemilik merasa bahwa saat ini 

SDM dan teknologi yang dimiliki oleh UD. Anugrah Amenities Hotel masih 

kurang dibandingkan perusahaan lain sehingga pada masa depan perlu melakukan 

investasi pada SDM dan peralatan yang berteknologi maju. 

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner, diperoleh hasil tanggapan 

karyawan mengenai variabel proactiveness yang dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 4.9 

Tanggapan Karyawan Mengenai Proactiveness 

No Keterangan SS S N TS STS Jumlah 

Skor 

Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S 

1 Dapat 

mengidentifikasi 

kebutuhan 

konsumen 

2 10 1 4 - - - - - - 14 4,67 Tinggi 

2 Mengantisipasi 

kekuatan 

perkembangan 

pesaing 

1 5 2 8 - - - - - - 13 4,33 Tinggi 

3 Memiliki 

perencanaan yang 

terarah untuk 

menemukan solusi 

masalah 

- - 3 12 - - - - - - 12 4,00 Tinggi 
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4 Adanya keinginan 

perusahaan untuk 

terus berkompetisi 

dengan memiliki 

sumber daya (SDM) 

dan peralatan 

(teknologi) yang 

dibutuhkan untuk 

memajukan 

perusahaan 

- - 1 4 2 6 - - - - 10 3,33 Tinggi 

Rata-rata skor indikator Proactiveness 4,08 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan karyawan 

mengenai indikator proactiveness sebesar 4,08 dan masuk dalam kategori tinggi. 

Karyawan merasa bahwa UD. Anugrah Amenities Hotel memiliki sikap proaktif 

yang perlu dilakukan dengan cara mengidentifikasi kebutuhan konsumen. 

Karyawan menjawab sangat setuju dan 2 karyawan menjawab setuju 

bahwa pada indikator 1 UD. Anugrah Amenities Hotel dapat mengidentifikasi 

kebutuhan konsumen karena karyawan merasa bahwa pemilik UD. Anugrah 

Amenities Hotel selalu membeli stock yang paling laku terjual dalam jumlah yang 

lebih banyak dibandingkan dengan stock lain yang dibeli dalam jumlah yang lebih 

sedikit. Karyawan juga merasa sangat setuju dan setuju dalam indikator 2 bahwa 

UD. Anugrah Amenities Hotel dapat mengantisipasi kekuatan perkembangan 

pesaing karena saat ini UD. Anugrah Amenities Hotel selalu memantau 

pergerakan pesaing. Karyawan memberikan jawaban setuju pada indikator 

memiliki perencanaan terarah untuk menemukan solusi masalah karena pimpinan 

telah memetakan masalah yang mungkin terjadi dalam proses bisnis dan telah 

memberikan instruksi yang jelas dalam bertindak, misalnya retur produk sabun, 
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produk sabun yang diretur harus benar-benar rusak kemasan atau mencair di 

dalam kemasan, kemudian karyawan administrasi akan mencatat jumlah retur dan 

produk akan dikumpulkan di gudang untuk kemudian dijual kembali pada salah 

satu pengepul. Karyawan menjawab setuju pada indikator adanya keinginan 

perusahaan untuk terus berkompetisi dengan memiliki sumber daya (SDM) dan 

peralatan (teknologi) yang dibutuhkan untuk memajukan perusahaan karena 

karyawan merasa UD. Anugrah Amenities Hotel membutuhkan tambahan 

karyawan yang berkualitas yang dapat memanfaatkan kemajuan teknologi. 

Namun terdapat dua orang karyawan yang menjawab netral karena merasa 

walaupun SDM dan teknologi yang dimiliki oleh UD. Anugrah Amenities Hotel 

masih kurang, namun karyawan baru berarti pesaing baru bagi mereka sehingga 

menjawab netral. 

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner, diperoleh hasil tanggapan 

pelanggan mengenai variabel proactiveness yang dapat dilihat pada tabel berikut 

ini 
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Tabel 4.10 

Tanggapan Pelanggan Mengenai Proactiveness 

No Keterangan SS S N TS STS Jumlah 

Skor 

Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S 

1 Dapat 

mengidentifikasi 

kebutuhan 

konsumen 

2 10 1 4 - - - - - - 14 4,67 Tinggi 

2 Mengantisipasi 

kekuatan 

perkembangan 

pesaing 

- - 3 12 - - - - - - 12 4,00 Tinggi 

3 Memiliki 

perencanaan yang 

terarah untuk 

menemukan solusi 

masalah 

2 10 1 4 - - - - - - 14 4,67 Tinggi 

4 Adanya keinginan 

perusahaan untuk 

terus berkompetisi 

dengan memiliki 

sumber daya (SDM) 

dan peralatan 

(teknologi) yang 

dibutuhkan untuk 

memajukan 

perusahaan 

2 10 1 4 - - - - - - 14 4,67 Tinggi 

Rata-rata skor indikator Proactiveness 4,50 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan pelanggan 

mengenai indikator proactiveness sebesar 4,50 dan masuk dalam kategori tinggi. 

Pelanggan merasa bahwa UD. Anugrah Amenities Hotel memiliki sikap proaktif 

yang perlu dilakukan dengan cara mengidentifikasi kebutuhan konsumen. 
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2 Pelanggan menjawab sangat setuju dan setuju bahwa dalam indikatror 1 

UD. Anugrah Amenities Hotel dapat mengidentifikasi kebutuhan konsumen 

karena pelanggan merasa bahwa UD. Anugrah Amenities Hotel selalu mampu 

memenuhi 80% kebutuhan pelanggan. Pelanggan juga merasa setuju bahwa UD. 

Anugrah Amenities Hotel dapat mengantisipasi kekuatan perkembangan pesaing 

karena UD. Anugrah Amenities Hotel selalu menanyakan mengenai 

perkembangan pesaing dan penawaran yang diberikan oleh pesaing kepada 

pelanggan. Pelanggan memberikan jawaban sangat setuju dan setuju pada 

indikator memiliki perencanaan terarah untuk menemukan solusi masalah karena 

ketika ada permasalahan mengenai produk yang dikirimkan oleh UD. Anugrah 

Amenities Hotel maka UD. Anugrah Amenities Hotel selalu mengadakan meeting 

dengan pelanggan dan memberikan alternative solusi bagi pelanggan. Pelanggan 

menjawab setuju pada indikator adanya keinginan perusahaan untuk terus 

berkompetisi dengan memiliki sumber daya (SDM) dan peralatan (teknologi) 

yang dibutuhkan untuk memajukan perusahaan karena pelanggan merasa UD. 

Anugrah Amenities Hotel membutuhkan tambahan karyawan yang berkualitas 

yang dapat memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga mampu mempercepat 

proses distribusi kepada pelanggan. 

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner, secara keseluruhan diperoleh 

hasil yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

  



59 
 

Tabel 4.11 

Tanggapan Responden Mengenai Proactiveness 

No Keterangan Skor 

Tanggapan 

Pemilik 

Skor 

Tanggapan 

Karyawan 

Skor 

Tanggapan 

Pelanggan 

Kategori 

1 Dapat 

mengidentifikasi 

kebutuhan 

konsumen 

5 

(Tinggi) 

4,67 

(Tinggi) 

4,67 

(Tinggi) 

4,78 

(Tinggi) 

2 Mengantisipasi 

kekuatan 

perkembangan 

pesaing 

5 

(Tinggi) 

4,33 

(Tinggi) 

4,00 

(Tinggi) 

4,44 

(Tinggi) 

3 Memiliki 

perencanaan 

yang terarah 

untuk 

menemukan 

solusi masalah 

4 

(Tinggi) 

4,00 

(Tinggi) 

4,67 

(Tinggi) 

4,22 

(Tinggi) 

4 Adanya 

keinginan 

perusahaan 

untuk terus 

berkompetisi 

dengan 

memiliki 

sumber daya 

(SDM) dan 

peralatan 

(teknologi) yang 

dibutuhkan 

untuk 

memajukan 

perusahaan 

4 

(Tinggi) 

3,33 

(Tinggi) 

4,67 

(Tinggi) 

4,00 

(Tinggi) 

Rata-rata 4,50 

(Tinggi) 

4,08 

(Tinggi) 

4,50 

(Tinggi) 

4,36 

(Tinggi) 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden 

secara keseluruhan mengenai indikator proactiveness masuk dalam kategori 

tinggi. Hasil ini dapat menunjukkan bahwa UD. Anugrah Amenities Hotel 

melakukan survey kebutuhan pasar untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan 
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pasar saat ini, sehingga UD. Anugrah Amenities Hotel mengetahui produk apa 

saja yang perlu untuk disediakan oleh UD. Anugrah Amenities Hotel bagi 

pelanggannya. Selain itu dengan melakukan survey kebutuhan pasar, maka UD. 

Anugrah Amenities Hotel dapat lebih dahulu mengantisipasi dan memperkirakan 

kebutuhan pasar lebih cepat dari pesaingnya sehingga mampu membuat strategi 

yang sesuai dengan situasi dan kondisi. 

Pada indikator 2 dimana UD. Anugrah Amenities Hotel dirasakan perlu 

untuk mengantisipasi produk yang dijual oleh pesaing. Hal ini penting untuk 

diantisipasi karena produk yang dipasarkan oleh pesaing merupakan produk yang 

dapat potensial menjadi pasar bagi UD. Anugrah Amenities Hotel, selain itu UD. 

Anugrah Amenities Hotel perlu mengantisipasi pasar dari pesaing UD. Anugrah 

Amenities Hotel. Jika ada pasar yang dapat menjadi pasar potensial bagi UD. 

Anugrah Amenities Hotel maka UD. Anugrah Amenities Hotel perlu merumuskan 

strategi untuk memberikan penawaran dan melakukan supply bagi konsumen 

tersebut. 

UD. Anugrah Amenities Hotel perlu melakukan perencanaan stock 

opname secara rutin dalam indikator 3 karena manajemen UD. Anugrah 

Amenities Hotel perlu untuk mengetahui persediaan secara rutin sebelum 

memberikan penawaran terhadap pelanggan maupun ketika ada permintaan untuk 

supply barang kepada konsumen sehingga manajemen harus selalu mengetahui 

produk apa saja yang masih tersedia secara real time. 
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Kebutuhan UD. Anugrah Amenities Hotel untuk maju yang paling utama 

menurut sebagian besar responden adalah Barcoding, yang didapatkan dari 

membeli software barcode dan data base gudang. Barcoding dirasakan penting 

karena dengan barcoding, penataan produk di gudang UD. Anugrah Amenities 

Hotel menjadi lebih tertata, jumlah produk juga dapat diketahui secara pasti hanya 

dengan melihat sistem serta manajemen dapat dengan lebih mudah melakukan 

pengontrolan produk yang ada dalam persediaan UD. Anugrah Amenities Hotel. 

Selain itu, diperlukan pula karyawan yang memiliki kompetensi dalam hal 

pengoperasian software yang dibutuhkan dan terampil menggunakan computer. 

4.6.3 Tanggapan Responden Mengenai Risk taking 

 

Risk taking yaitu perilaku wirausahawan dalam menyikapi resiko usahanya 

khususnya dalam menerima pesanan di luar kapasitas normalnya. yang timbul 

dalam usaha. Indikator risk taking adalah sebagai berikut: 

1. Berani mengambil keputusan untuk memberikan garansi atas 

kemungkinan kerusakan produk yang disupply pada saat pengiriman. 

2. Berani mengambil resiko keuangan untuk memajukan perusahaan dengan 

menerima pembayaran amenities hotel dalam tempo jangka panjang. 

3. Berani mengambil resiko bisnis untuk memajukan perusahaan dengan 

merenovasi tempat perusahaan. 

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner, diperoleh hasil tanggapan pemilik 

terhadap variabel risk taking yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.12 

Tanggapan Pemilik Mengenai Risk taking 

No Keterangan SS S N TS STS Jumlah 

Skor 

Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S 

1 Berani 

mengambil 

keputusan untuk 

memberikan 

garansi atas 

kemungkinan 

kerusakan produk 

yang disupply 

pada saat 

pengiriman. 

- - - - 1 3 - - - - 3 3 Rendah 

2 Berani 

mengambil 

resiko keuangan 

untuk 

memajukan 

perusahaan 

dengan menerima 

pembayaran 

amenities hotel 

dalam tempo 

jangka panjang. 

- - 1 4 - - - - - - 4 4 Tinggi 

3 Berani 

mengambil 

resiko bisnis 

untuk 

memajukan 

perusahaan 

dengan 

merenovasi 

tempat 

perusahaan. 

1 5 - - - - - - - - 5 5 Tinggi 

Rata-rata skor indikator Risk Taking 4,00 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

  



63 
 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan pemilik mengenai 

indikator risk taking sebesar 4,00 dan masuk dalam kategori tinggi. Pemilik 

merasa bahwa UD. Anugrah Amenities Hotel memiliki sikap berani mengambil 

risiko yang perlu dilakukan dengan cara berani mengambil resiko bisnis untuk 

memajukan perusahaan dengan merenovasi tempat perusahaan. Pemilik 

menjawab netral untuk indikator berani mengambil keputusan untuk memberikan 

garansi atas kemungkinan kerusakan produk yang disupply pada saat pengiriman. 

Pemilik menjawab netral karena pemilik menyatakan bahwa tidak semua produk 

yang disupply oleh UD. Anugrah Amenities Hotel dapat diretur atau diberikan 

garansi. Pemilik memberikan jawaban setuju pada indikator berani mengambil 

resiko keuangan untuk memajukan perusahaan dengan menerima pembayaran 

amenities hotel dalam tempo jangka panjang. Pemilik menyatakan bahwa dengan 

menerima pembayaran dalam tempo panjang, walaupun berdampak kurang baik 

pada cash flow dari UD. Anugrah Amenities Hotel namun UD. Anugrah 

Amenities Hotel mampu menjaga hubungannya dengan pelanggannya dalam 

jangka panjang sehingga pemilik berani mengorbankan keuntungan jangka 

pendek demi hubungan jangka panjang. Pemilik memberikan jawaban sangat 

setuju pada indikator berani mengambil resiko bisnis untuk memajukan 

perusahaan dengan merenovasi tempat perusahaan. Hal ini didasari oleh alasan 

bahwa suatu tempat usaha memerlukan tempat yang representative agar 

konsumen yang datang dapat lebih mempercayai bahwa UD. Anugrah Amenities 

Hotel merupakan supplier yang bonafit. 
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Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner, diperoleh hasil tanggapan karyawan 

terhadap variabel risk taking yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.13 

Tanggapan Karyawan Mengenai Risk taking 

No Keterangan SS S N TS STS Jumlah 

Skor 

Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S 

1 Berani 

mengambil 

keputusan untuk 

memberikan 

garansi atas 

kemungkinan 

kerusakan produk 

yang disupply 

pada saat 

pengiriman. 

- - 1 4 2 6 - - - - 10 3,33 Tinggi 

2 Berani 

mengambil 

resiko keuangan 

untuk 

memajukan 

perusahaan 

dengan menerima 

pembayaran 

amenities hotel 

dalam tempo 

jangka panjang. 

- - 3 12 - - - - - - 12 4,00 Tinggi 

3 Berani 

mengambil 

resiko bisnis 

untuk 

memajukan 

perusahaan 

dengan 

merenovasi 

tempat 

perusahaan. 

1 5 2 8 - - - - - - 13 4,33 Tinggi 

Rata-rata skor indikator Risk Taking 3,88 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 
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Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan karyawan 

mengenai indikator risk taking sebesar 3,88 dan masuk dalam kategori tinggi. 

Karyawan merasa bahwa UD. Anugrah Amenities Hotel memiliki sikap berani 

mengambil risiko yang perlu dilakukan dengan cara berani mengambil resiko 

bisnis untuk memajukan perusahaan dengan merenovasi tempat perusahaan. 

Satu orang karyawan menjawab setuju untuk indikator 1 berani mengambil 

keputusan untuk memberikan garansi atas kemungkinan kerusakan produk yang 

disupply pada saat pengiriman. Karyawan memiliki alasan bahwa perusahaan 

perlu memberikan jaminan atas produk yang disupply ke pelanggan sehingga 

pelanggan memiliki kepercayaan yang semakin besar kepada UD. Anugrah 

Amenities Hotel. Karyawan menjawab netral untuk indikator berani mengambil 

keputusan untuk memberikan garansi atas kemungkinan kerusakan produk yang 

disupply pada saat pengiriman. Karyawan menjawab netral karena karyawan 

merasa bahwa untuk beberapa produk, UD. Anugrah Amenities Hotel tidak dapat 

diberikan garansi karena kerusakan yang terjadi kemungkinan besar disebabkan 

dari kesalahan pihak hotel, misalnya adalah shampoo yang sudah ada di dalam 

kemasan tidak akan rusak apabila tidak secara sengaja terpapar sinar matahari 

selama 2 jam. Karyawan memberikan jawaban setuju pada indikator 2 berani 

mengambil resiko keuangan untuk memajukan perusahaan dengan menerima 

pembayaran amenities hotel dalam tempo jangka panjang. Karyawan memberikan 

alasan UD. Anugrah Amenities Hotel perlu “ngopeni” pelanggannya, sehingga 

pelanggan menjadi loyal dan memutuskan untuk selalu memberikan order ulang 

(repeat order) secara rutin walaupun pembayaran dilakukan dalam jangka 
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panjang. Karyawan memberikan jawaban sangat setuju dan setuju pada indikator 

3 berani mengambil resiko bisnis untuk memajukan perusahaan dengan 

merenovasi tempat perusahaan. Alasan karyawan adalah saat ini tempat usaha 

UD. Anugrah Amenities Hotel dipandang kurang memenuhi syarat, terutama 

gudang yang harus diperbesar karena sudah tidak mampu memuat seluruh produk 

yang dijual oleh UD. Anugrah Amenities Hotel terutama produk baru, dan ruang 

tunggu yang harus diperbaiki misal sofa yang harus diganti. 

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner, diperoleh hasil tanggapan 

pelanggan terhadap variabel risk taking yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.14 

Tanggapan Pelanggan Mengenai Risk taking 

No Keterangan SS S N TS STS Jumlah 

Skor 

Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S 

1 Berani 

mengambil 

keputusan untuk 

memberikan 

garansi atas 

kemungkinan 

kerusakan produk 

yang disupply 

pada saat 

pengiriman. 

- - - - 3 9 - - - - 9 3 Rendah 
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2 Berani 

mengambil 

resiko keuangan 

untuk 

memajukan 

perusahaan 

dengan menerima 

pembayaran 

amenities hotel 

dalam tempo 

jangka panjang. 

- - - - 3 9 - - - - 9 3 Rendah 

3 Berani 

mengambil 

resiko bisnis 

untuk 

memajukan 

perusahaan 

dengan 

merenovasi 

tempat 

perusahaan. 

1 5 2 8 - - - - - - 13 4,33 Tinggi 

Rata-rata skor indikator Risk Taking 3,44 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan pelanggan 

mengenai indikator risk taking sebesar 3,44 dan masuk dalam kategori tinggi. 

Pelanggan merasa bahwa UD. Anugrah Amenities Hotel memiliki sikap berani 

mengambil risiko yang perlu dilakukan dengan cara berani mengambil resiko 

keuangan untuk memajukan perusahaan dengan menerima pembayaran amenities 

hotel dalam tempo jangka panjang dan berani mengambil resiko bisnis untuk 

memajukan perusahaan dengan merenovasi tempat perusahaan. 

Pelanggan menjawab netral untuk indikator berani mengambil keputusan untuk 

memberikan garansi atas kemungkinan kerusakan produk yang disupply pada saat 

pengiriman. Pelanggan menjawab netral karena pelanggan merasa UD. Anugrah 
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Amenities Hotel tidak memberikan garansi bagi semua produk yang disupply nya, 

sehingga pihak hotel dan UD. Anugrah Amenities Hotel selalu melakukan QC 

terlebih dahulu pada saat pengiriman untuk memastikan tidak adanya kerusakan 

yang terjadi pada produk yang disupply UD. Anugrah Amenities Hotel. Pelanggan 

memberikan jawaban netral pada indikator berani mengambil resiko keuangan 

untuk memajukan perusahaan dengan menerima pembayaran amenities hotel 

dalam tempo jangka panjang. Pelanggan merasa bahwa hotel biasanya memang 

membayar suppliernya dalam jangka panjang, karena penawaran yang masuk ke 

pihak hotel cukup banyak sehingga hotel dapat mudah mengganti supplier yang 

tidak mau mengikuti syarat pembayaran hotel. Pelanggan memberikan jawaban 

sangat setuju dan setuju pada indikator berani mengambil resiko bisnis untuk 

memajukan perusahaan dengan merenovasi tempat perusahaan. Alasan pelanggan 

adalah UD. Anugrah Amenities Hotel perlu memberikan image sebagai 

perusahaan yang bonafit dan terpercaya, tempat yang baik, baru dan bersih akan 

memberikan kesan yang lebih terpercaya kepada pelanggan. 

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner, secara keseluruhan diperoleh hasil 

tanggapan seluruh responden terhadap variabel risk taking yang dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 
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Tabel 4.15 

Tanggapan Responden Mengenai Risk taking 

No Keterangan Skor 

Tanggapan 

Pemilik 

Skor 

Tanggapan 

Karyawan 

Skor 

Tanggapan 

Pelanggan 

Kategori 

1 Berani 

mengambil 

keputusan untuk 

memberikan 

garansi atas 

kemungkinan 

kerusakan 

produk yang 

disupply pada 

saat pengiriman. 

3 

(Rendah) 

3,33 

(Tinggi) 

3 

(Rendah) 

3,11 

(Tinggi) 

2 Berani 

mengambil 

resiko keuangan 

untuk 

memajukan 

perusahaan 

dengan 

menerima 

pembayaran 

amenities hotel 

dalam tempo 

jangka panjang. 

4 

(Tinggi) 

4,00 

(Tinggi) 

3 

(Rendah) 

3,67 

(Tinggi) 

3 Berani 

mengambil 

resiko bisnis 

untuk 

memajukan 

perusahaan 

dengan 

merenovasi 

tempat 

perusahaan. 

5 

(Tinggi) 

4,33 

(Tinggi) 

4,33 

(Tinggi) 

4,55 

(Tinggi) 

  4,00 

(Tinggi) 

3,88 

(Tinggi) 

3,44 

(Tinggi) 

3,77 

(Tinggi) 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden 

mengenai indikator risk taking masuk dalam kategori tinggi. Hasil ini dapat 

menunjukkan bahwa UD. Anugrah Amenities Hotel telah menambah jumlah 
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varian jenis produk yang disediakan, melakukan inovasi dalam administrasi 

(menggunakan barcode untuk semua produk agar mudah menghitungnya), 

melakukan inovasi dalam menginvestasikan pendapatan (mengalokasian 

pendapatan untuk investasi atau pengembangan bisnis lain), melakukan kreativitas 

atau percobaan terhadap produk yang dijual dan melakukan tindakan inovatif 

yang sulit untuk diikuti oleh pesaing (dengan melakukan bisnis komplementer 

seperti menyediakan outsourcing cleaning service). 

Kerusakan yang digaransi oleh UD. Anugrah Amenities Hotel adalah 

kerusakan yang terjadi ketika produk yang disupply oleh UD. Anugrah Amenities 

Hotel masih dalam proses pengiriman kepada pelanggannya. Kerusakan yang 

umum terjadi adalah kemasan sobek karena packing yang kurang ketat, sabun dan 

shampoo yang meleleh karena panas saat pengiriman serta adanya jahitan yang 

kurang rapi pada slipper atau sandal hotel yang membuat slipper menjadi kurang 

rapi. Cara garansi kerusakan dilakukan UD. Anugrah Amenities Hotel dengan 

memeriksa kerusakan yang timbul, ketika dapat dipastikan bahwa kerusakan 

bukanlah terjadi akibat pemakaian, maka UD. Anugrah Amenities Hotel 

menerimanya sebagai produk retur dan produk tersebut dikurangkan dari nota 

yang ada. 

UD. Anugrah Amenities Hotel sebaiknya dapat meningkatkan lamanya 

waktu atau tempo pembayaran. Hal ini dimaksudkan agar UD. Anugrah 

Amenities Hotel mau mengikuti pesaing yang memberikan tempo pembayaran 

kepada pelanggannya cukup lama yaitu 1 bulan. Sedangka dari pemilik dan 

karyawan UD. Anugrah Amenities Hotel menginginkan pembayaran yang lebih 
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cepat agar perputaran kas UD. Anugrah Amenities Hotel dapat berjalan secara 

lebih lancar. 

UD. Anugrah Amenities Hotel perlu melakukan renovasi gudang karena 

saat ini gudang dari UD. Anugrah Amenities Hotel tidak mencukupi untuk 

menampung barang persediaan yang telah menjadi pesanan dari pelanggan 

sehingga hal ini membuat UD. Anugrah Amenities Hotel tidak dapat 

mengembangkan usahanya dalam mensupply lebih banyak produk kepada 

pelanggannya. Renovasi dapat dilakukan pada area di sekitar gudang saat ini 

karena UD. Anugrah Amenities Hotel masih memiliki sekitar 300 m
2
 tanah 

kosong di samping gudang saat ini yang dapat difungsikan sebagai gudang. 

Tabel 4.16 

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Entrepreneurial Orientation 

Keterangan Skor 

Tanggapan 

Pemilik 

Skor 

Tanggapan 

Karyawan 

Skor 

Tanggapan 

Pelanggan 

Rata-Rata 

(Kategori) 

Innovativeness 4,00 

(Tinggi) 

3,67 

(Tinggi) 

4,33 

(Tinggi) 

4,00 

(Tinggi) 

Proactiveness 4,50 

(Tinggi) 

4,08 

(Tinggi) 

4,50 

(Tinggi) 

4,36 

(Tinggi) 

Risk taking 4,00 

(Tinggi) 

3,88 

(Tinggi) 

3,44 

(Tinggi) 

3,77 

(Tinggi) 

Berdasarkan hasil rekapitulasi entrepreneurial orientation, dapat diketahui 

bahwa karakter terkuat yang dimiliki oleh pemilik UD. Anugrah Amenities Hotel 
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dalam menjalankan bisnisnya adalah proactiveness. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemilik UD. Anugrah Amenities Hotel selalu aktif dalam mencari peluang usaha 

baru untuk mengembangkan UD. Anugrah Amenities Hotel. 

4.7 Identifikasi Market Orientation  

4.7.1 Tanggapan Responden Mengenai Customer orientation 

 

Customer orientation yaitu kemauan perusahaan untuk memahami para 

pelanggannya. Indikator customer orientation adalah sebagai berikut: 

1. Memahami siapa saja pelanggan potensialnya. 

2. Pemahaman terhadap seluruh rantai nilai pembeli, baik pada saat terkini 

maupun pada saat perkembangannya dimasa yang akan datang. 

Hasil jawaban pemilik mengenai customer orientation adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.17 

Tanggapan Pemilik Mengenai Customer orientation 

No Keterangan SS S N TS STS Jumlah 

Skor 

Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S 

1 Memahami siapa 

saja pelanggan 

potensialnya 

1 5 - - - - - - - - 5 5 Tinggi 

2 Pemahaman 

terhadap seluruh 

rantai nilai 

pembeli, baik 

pada saat terkini 

maupun pada saat 

perkembangannya 

dimasa yang akan 

- - - - 1 3 - - - - 3 3 Rendah 
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No Keterangan SS S N TS STS Jumlah 

Skor 

Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S 

dating 

Rata-rata skor indikator Customer orientation 4 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan pemilik 

mengenai indikator customer orientation sebesar 4,00 dan masuk dalam kategori 

tinggi. Pemilik merasa bahwa UD. Anugrah Amenities Hotel mengerti akan 

konsumen dengan indikator terkuatnya adalah mampu memahami siapa saja 

pelanggan potensialnya. 

Pemilik memberikan jawaban sangat setuju pada indikator memahami 

siapa saja pelanggan potensialnya. Pemilik memberikan alasan bahwa pemilik 

berdasarkan pengalamannya di bidang amenities selama bertahun-tahun telah 

mengetahui siapa saja pelanggan potensial dari pemilik sehingga mampu 

memberikan peringkat dan prioritas kepada pelanggan potensialnya. Pemilik 

memberikan jawaban netral pada indikator pemahaman terhadap seluruh rantai 

nilai pembeli, baik pada saat terkini maupun pada saat perkembangannya dimasa 

yang akan datang. Pemilik beralasan bahwa saat ini situasi perekonomian masih 

belum dapat diprediksi dan cepat mengalami perubahan sehingga UD. Anugrah 

Amenities Hotel walaupun mengetahui rantai nilai pembeli saat ini, namun untuk 

masa depan masih belum dapat memprediksinya. 

Hasil jawaban karyawan mengenai customer orientation adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.18 

Tanggapan Karyawan Mengenai Customer orientation 

No Keterangan SS S N TS STS Jumlah 

Skor 

Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S 

1 Memahami siapa 

saja pelanggan 

potensialnya 

- - 3 12 - - - - - - 12 4 Tinggi 

2 Pemahaman 

terhadap seluruh 

rantai nilai 

pembeli, baik 

pada saat terkini 

maupun pada saat 

perkembangannya 

dimasa yang akan 

dating 

- - 3 12 - - - - - - 12 4 Tinggi 

Rata-rata skor indikator Customer orientation 4,00 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan karyawan 

mengenai indikator customer orientation sebesar 4,00 dan masuk dalam kategori 

tinggi. Karyawan merasa bahwa UD. Anugrah Amenities Hotel mengerti akan 

konsumen dengan indikator 1 terkuatnya adalah mampu memahami siapa saja 

pelanggan potensialnya dan memiliki pemahaman terhadap seluruh rantai nilai 

pembeli, baik pada saat terkini maupun pada saat perkembangannya dimasa yang 

akan datang. 

Karyawan memberikan jawaban setuju pada indikator 1 memahami siapa 

saja pelanggan potensialnya. Karyawan memberikan alasan bahwa saat ini UD. 

Anugrah Amenities Hotel mampu membedakan pelanggan yang melakukan 

pengambilan frekuensi terbanyak, melakukan repeat order secara rutin dan juga 

melakukan pembayaran tepat waktu yang dikategorikan sebagai pelanggan 



75 
 

potensial dan mendapatkan pelayanan yang diprioritaskan. Karyawan memberikan 

jawaban setuju pada indikator 2 pemahaman terhadap seluruh rantai nilai pembeli, 

baik pada saat terkini maupun pada saat perkembangannya dimasa yang akan 

datang. Karyawan beralasan UD. Anugrah Amenities Hotel melalui 

pengalamannya selama bertahun-tahun telah memahami celah yang akan 

digunakan untuk melakukan pengambilan produk, pembeli potensial yang 

dilayani dan juga mampu memprediksi masa depan. 

Hasil jawaban pelanggan mengenai customer orientation adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.19 

Tanggapan Pelanggan Mengenai Customer orientation 

No Keterangan SS S N TS STS Jumlah 

Skor 

Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S 

1 Memahami siapa 

saja pelanggan 

potensialnya 

- - 3 12 - - - - - - 12 4,00 Tinggi 

2 Pemahaman 

terhadap seluruh 

rantai nilai 

pembeli, baik 

pada saat terkini 

maupun pada saat 

perkembangannya 

dimasa yang akan 

dating 

2 10 1 4 - - - - - - 14 4,67 Tinggi 

Rata-rata skor indikator Customer orientation 4,33 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan pelanggan 

mengenai indikator customer orientation sebesar 4,33 dan masuk dalam kategori 

tinggi. Pelanggan merasa bahwa UD. Anugrah Amenities Hotel mengerti akan 
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konsumen dengan indikator terkuatnya adalah memiliki pemahaman terhadap 

seluruh rantai nilai pembeli, baik pada saat terkini maupun pada saat 

perkembangannya dimasa yang akan datang. 

Pelanggan memberikan jawaban setuju pada indikator memahami siapa 

saja pelanggan potensialnya. Pelanggan merasa bahwa UD. Anugrah Amenities 

Hotel selalu memberikan prioritas kepada pelanggan dibandingkan dengan 

pelanggan lainnya karena pelanggan selalu melaksanakan kewajibannya secara 

tepat waktu.. Pelanggan memberikan jawaban setuju pada indikator pemahaman 

terhadap seluruh rantai nilai pembeli, baik pada saat terkini maupun pada saat 

perkembangannya dimasa yang akan datang. Pelanggan beralasan UD. Anugrah 

Amenities Hotel melalui pengalamannya selama bertahun-tahun telah memahami 

celah yang akan digunakan untuk melakukan pengambilan produk, pembeli 

potensial yang dilayani dan juga mampu memprediksi masa depan. 

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner, diperoleh hasil jawaban 

seluruh responden yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.20 

Tanggapan Responden Mengenai Customer orientation 

No Keterangan Skor 

Tanggapan 

Pemilik 

Skor 

Tanggapan 

Karyawan 

Skor 

Tanggapan 

Pelanggan 

Kategori 

1 Memahami siapa saja pelanggan 

potensialnya 

5 

(Tinggi) 

4 

(Tinggi) 

4,00 

(Tinggi) 

4,33 

(Tinggi) 

2 Pemahaman terhadap seluruh 

rantai nilai pembeli, baik pada 

saat terkini maupun pada saat 

perkembangannya dimasa yang 

akan dating 

3 

(Rendah) 

4 

(Tinggi) 

4,67 

(Tinggi) 

3,89 

(Tinggi) 

Rata-rata 4,00 4,00 4,33 4,11 
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No Keterangan Skor 

Tanggapan 

Pemilik 

Skor 

Tanggapan 

Karyawan 

Skor 

Tanggapan 

Pelanggan 

Kategori 

(Tinggi) (Tinggi) (Tinggi) (Tinggi) 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden 

mengenai indikator customer orientation masuk dalam kategori tinggi. Hasil ini 

dapat menunjukkan bahwa UD. Anugrah Amenities Hotel telah menambah 

jumlah varian jenis produk yang disediakan, melakukan inovasi dalam 

administrasi (menggunakan barcode untuk semua produk agar mudah 

menghitungnya), melakukan inovasi dalam menginvestasikan pendapatan 

(mengalokasian pendapatan untuk investasi atau pengembangan bisnis lain), 

melakukan kreativitas atau percobaan terhadap produk yang dijual dan melakukan 

tindakan inovatif yang sulit untuk diikuti oleh pesaing (dengan melakukan bisnis 

komplementer seperti menyediakan outsourcing cleaning service). 

UD. Anugrah Amenities Hotel sebaiknya memberikan peringkat atau 

prioritas kepada pelanggan menurut frekuensi pembelian atau repeat order, hal ini 

dilakukan karena responden merasa bahwa pelanggan yang sering melakukan 

pemesanan dan melakukan pemesanan yang berulang merupakan pelanggan 

potensial bagi perusahaan. Responden juga merasa bahwa UD. Anugrah 

Amenities Hotel sebaiknya melakukan pemberian peringkat berdasarkan 

kelancaran pembayaran yang dilakukan oleh konsumennya. Responden merasa 

bahwa pelanggan yang mampu lancar melakukan pembayaran merupakan 

pelanggan yang potensial bagi UD. Anugrah Amenities Hotel karena mendukung 

kelancaran arus kas UD. Anugrah Amenities Hotel. 
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Kebutuhan pasar yang dapat disupply oleh UD. Anugrah Amenities Hotel 

adalah sabun cair yang murah. Kebutuhan hotel akan sabun cair sangat besar 

karena setiap kamar membutuhkan sabun cair yang setiap hari digunakan untuk 

mandi sehingga kebutuhan akan refill sabun cair yang memiliki harga terjangkau 

sangat dibutuhkan oleh hotel. UD. Anugrah Amenities Hotel juga dapat 

mensupply sabun cair yang berfungsi ganda yaitu dapat digunakan untuk mandi 

sekaligus berfungsi sebagai shampoo sehingga hal ini dapat mengurangi beban 

hotel dan meningkatkan permintaan hotel akan sabun cair kepada UD. Anugrah 

Amenities Hotel. 

4.7.2 Tanggapan Responden Mengenai Competitor Orientation 

 

Competitor orientation yaitu kemauan perusahaan untuk memonitor para 

pesaingnya. Indikator competitor orientation adalah sebagai berikut: 

1. Memahami bagaimana cara memperoleh informasi mengenai pesaing. 

2. Memahami bagaimana merespon tindakan pesaing. 

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner, diperoleh hasil jawaban 

pemilik yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.21 

Tanggapan Pemilik Mengenai Competitor orientation 

No Keterangan SS S N TS STS Jumlah 

Skor 

Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S 

1 Memahami 

bagaimana cara 

memperoleh 

informasi 

mengenai pesaing 

- - - - 1 3 - - - - 3 3 Rendah 
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No Keterangan SS S N TS STS Jumlah 

Skor 

Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S 

2 Memahami 

bagaimana 

merespon 

tindakan pesaing 

1 5 - - - - - - - - 5 5 Tinggi 

Rata-rata skor indikator competitor orientation 4,00 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan pemilik 

mengenai indikator competitor orientation sebesar 4,00 dan masuk dalam kategori 

tinggi. Pemilik merasa bahwa UD. Anugrah Amenities Hotel mengerti akan 

pesaingnya dengan indikator terkuatnya adalah memahami bagaimana merespon 

tindakan pesaing. 

Pemilik UD. Anugrah Amenities Hotel menjawab netral pada indikator 

memahami bagaimana cara memperoleh informasi mengenai pesaing. Pemilik 

memiliki alasan bahwa UD. Anugrah Amenities Hotel mampu mencari informasi 

mengenai pesaingnya berdasarkan data dari supplier maupun dari penawaran 

kepada pelanggannya walaupun tidak secara aktif berusaha mencari data tersebut. 

Pemilik UD. Anugrah Amenities Hotel menjawab sangat setuju pada indikator 

memahami bagaimana merespon tindakan pesaing. Pemilik memiliki alasan 

bahwa dengan pengalaman UD. Anugrah Amenities Hotel yang lebih lama dari 

pesaing, maka UD. Anugrah Amenities Hotel selalu dapat menemukan cara untuk 

dapat mengantisipasi tindakan pesaing, sebagai contohnya adalah ketika pesaing 

terus menurunkan harga, UD. Anugrah Amenities Hotel justru memilih untuk 

mempertahankan harga untuk menjaga kualitas. 
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Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner, diperoleh hasil jawaban 

karyawan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.22 

Tanggapan Karyawan Mengenai Competitor orientation 

No Keterangan SS S N TS STS Jumlah 

Skor 

Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S 

1 Memahami 

bagaimana cara 

memperoleh 

informasi 

mengenai pesaing 

1 5 1 4 1 3 - - - - 12 4,00 Tinggi 

2 Memahami 

bagaimana 

merespon 

tindakan pesaing 

- - 3 12 - - - - - - 12 4,00 Tinggi 

Rata-rata skor indikator competitor orientation 4,00 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan karyawan 

mengenai indikator competitor orientation sebesar 4,00 dan masuk dalam kategori 

tinggi. Karyawan merasa bahwa UD. Anugrah Amenities Hotel mengerti akan 

pesaingnya dengan indikator 1 terkuatnya adalah memahami bagaimana cara 

memperoleh informasi mengenai pesaing dan memahami bagaimana merespon 

tindakan pesaing. 

Satu orang karyawan menjawab sangat setuju dan setuju terhadap 

indikator 1  yaitu memahami bagaimana cara memperoleh informasi mengenai 

pesaing. Karyawan memiliki alasan bahwa UD. Anugrah Amenities Hotel mampu 

mencari informasi mengenai pesaingnya berdasarkan data dari supplier maupun 

dari penawaran kepada pelanggannya. Satu orang karyawan UD. Anugrah 

Amenities Hotel menjawab netral pada indikator memahami bagaimana cara 

memperoleh informasi mengenai pesaing karena memiliki alasan bahwa UD. 
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Anugrah Amenities Hotel tidak secara aktif berusaha mencari informasi mengenai 

pesaingnya.  

Karyawan UD. Anugrah Amenities Hotel menjawab setuju pada indikator 

memahami bagaimana merespon tindakan pesaing. Karyawan memiliki alasan 

bahwa UD. Anugrah Amenities Hotel selalu dapat menemukan cara untuk meng-

counter tindakan pesaingnya, sebagai contohnya adalah ketika pesaing mensupply 

produk yang sama dengan yang ditawarkan UD. Anugrah Amenities Hotel, hal 

yang dilakukan oleh UD. Anugrah Amenities Hotel adalah memberikan tempo 

pembayaran yang lebih lama sehingga mampu membuat konsumen memilih UD. 

Anugrah Amenities Hotel. 

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner, diperoleh hasil jawaban 

pelanggan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.23 

Tanggapan Pelanggan Mengenai Competitor orientation 

No Keterangan SS S N TS STS Jumlah 

Skor 

Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S 

1 Memahami 

bagaimana cara 

memperoleh 

informasi 

mengenai pesaing 

- - - - 3 9 - - - - 9 3,00 Rendah 

2 Memahami 

bagaimana 

merespon 

tindakan pesaing 

- - 3 12 - - - - - - 12 4,00 Tinggi 

Rata-rata skor indikator competitor orientation 3,50 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 
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Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan pelanggan 

mengenai indikator competitor orientation sebesar 3,50 dan masuk dalam kategori 

tinggi. Pelanggan merasa bahwa UD. Anugrah Amenities Hotel mengerti akan 

pesaingnya dengan indikator terkuatnya adalah memahami bagaimana merespon 

tindakan pesaing. 

Pelanggan UD. Anugrah Amenities Hotel menjawab netral pada indikator 

memahami bagaimana cara memperoleh informasi mengenai pesaing. Pelanggan 

memiliki alasan, UD. Anugrah Amenities Hotel mampu mengetahui informasi 

mengenai pesaingnya karena adanya bantuan dari pelanggan yang memberikan 

informasi pesaing kepada UD. Anugrah Amenities Hotel.  

Pelanggan UD. Anugrah Amenities Hotel menjawab setuju pada indikator 

memahami bagaimana merespon tindakan pesaing. Pelanggan memiliki alasan 

bahwa UD. Anugrah Amenities Hotel dari informasi yang telah diberikan oleh 

pelanggan kepada UD. Anugrah Amenities Hotel, UD. Anugrah Amenities Hotel 

selalu dapat menemukan cara untuk mengnatisipasi pesaing, sebagai contohnya 

adalah UD. Anugrah Amenities Hotel selalu dapat mendahului pesaing untuk 

memasukkan penawaran kepada pelanggan. 

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner, diperoleh hasil jawaban 

seluruh responden yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.24 

Tanggapan Responden Mengenai Competitor orientation 

No Keterangan Skor 

Tanggapan 

Pemilik 

Skor 

Tanggapan 

Karyawan 

Skor 

Tanggapan 

Pelanggan 

Kategori 

1 Memahami 

bagaimana 

cara 

memperoleh 

informasi 

mengenai 

pesaing 

3 

(Rendah) 

4 

(Tinggi) 

3 

(Rendah) 

 

3,33 

(Tinggi) 

2 Memahami 

bagaimana 

merespon 

tindakan 

pesaing 

5 

(Tinggi) 

4 

(Tinggi) 

4 

(Tinggi) 

4,33 

(Tinggi) 

Rata-Rata 4,00 

(Tinggi) 

4,00 

(Tinggi) 

3,50 

(Tinggi) 

3,83 

(Tinggi) 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden 

mengenai indikator competitor orientation masuk dalam kategori tinggi. Hasil ini 

dapat menunjukkan bahwa UD. Anugrah Amenities Hotel telah menambah 

jumlah varian jenis produk yang disediakan, melakukan inovasi dalam 

administrasi (menggunakan barcode untuk semua produk agar mudah 

menghitungnya), melakukan inovasi dalam menginvestasikan pendapatan 

(mengalokasian pendapatan untuk investasi atau pengembangan bisnis lain), 

melakukan kreativitas atau percobaan terhadap produk yang dijual dan melakukan 

tindakan inovatif yang sulit untuk diikuti oleh pesaing (dengan melakukan bisnis 

komplementer seperti menyediakan outsourcing cleaning service). 
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Cara UD. Anugrah Amenities Hotel untuk mencari informasi mengenai 

aktivitas pemasaran pesaing dilakukan dengan melakukan survey kepada 

pelanggan. UD. Anugrah Amenities Hotel menanyakan secara langsung kepada 

pelanggan mengenai produk apa saja yang disupply oleh pesaing, bagaimana cara 

pembayarannya, seperti apa sistem supply dan cara UD. Anugrah Amenities Hotel 

agar dapat mensupply kepada pelanggan dengan cara yang sama dengan pesaing. 

Selain itu UD. Anugrah Amenities Hotel juga mendapatkan informasi mengenai 

aktivitas pemasaran pesaing dari karyawan UD. Anugrah Amenities Hotel yang 

mengenal karyawan pesaing sehingga mampu mendapatkan informasi langsung 

dari dalam pesaing. 

Untuk merespon tindakan pesaing UD. Anugrah Amenities Hotel yang 

memfokuskan pada supply untuk hotel bujet, UD. Anugrah Amenities Hotel perlu 

mencari produk yang terjangkau untuk hotel bujet sehingga mampu menyaingi 

penawaran pesaing. Produk ini antara lain adalah sabun cair yang multi fungsi 

yaitu dapat digunakan untuk shampoo sekaligus, sehingga produk tersebut efisien 

dan menarik bagi hotel yang membutuhkan produk yang terjangkau dan mampu 

memenuhi kebutuhannya. 

Tabel 4.25 

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Market Orientation 

Keterangan Skor 

Tanggapan 

Pemilik 

Skor 

Tanggapan 

Karyawan 

Skor 

Tanggapan 

Pelanggan 

Rata-Rata 

(Kategori) 

Customer 

orientation 

4,00 

(Tinggi) 

4,00 

(Tinggi) 

4,33 

(Tinggi) 

4,11 

(Tinggi) 

Competitor 

orientation 

4,00 

(Tinggi) 

4,00 

(Tinggi) 

3,50 

(Tinggi) 

3,83 

(Tinggi) 
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Berdasarkan hasil rekapitulasi market orientation, dapat diketahui bahwa 

karakter terkuat yang dimiliki oleh pemilik UD. Anugrah Amenities Hotel dalam 

menjalankan bisnisnya adalah customer orientation. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemilik UD. Anugrah Amenities Hotel lebih memilih untuk memperhatikan 

pemenuhan kebutuhan konsumennya secara sebaik-baiknya dan tidak terlalu 

terfokus pada kompetitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


