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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan destinasi di 

berbagai wilayah dengan keunikannya masing-masing serta memberikan 

pengalaman yang baru bagi para wisatawan. Salah satu tujuan destinasi wisata 

yang menarik yaitu Kota Batu Malang. Kota Batu dahulu merupakan bagian dari 

Kabupaten Malang, yang kemudian ditetapkan menjadi kota administratif. 

 Bersama dengan Kota Malang dan Kabupaten Malang, Kota Batu merupakan 

bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya. 

Kota Batu dikenal sebagai salah satu kota wisata terkemuka di Indonesia 

karena potensi keindahan alam yang menjanjikan. Kekaguman bangsa Belanda 

terhadap keindahan dan keelokan alam Batu membuat wilayah kota Batu 

disejajarkan dengan sebuah negara di Eropa yaitu Swiss dan dijuluki sebagai De 

Kleine Zwitserland atau Swiss Kecil di Pulau Jawa (wikipedia.com 2019). Maka 

dengan itu perkembangan bisnis di Kota Batu otomatis akan semakin berkembang 

seiring dengan kemajuan dan perkembangan Kota Batu sendiri. 

Dewasa ini persaingan bisnis industri yang berlokasi pada lingkungan 

pariwisata sangatlah berkembang seiring dengan perkembangan dan kemajuan 

dari kawasan pariwisata tersebut seperti yang terjadi pada Kota Batu. 

Keberhasilan yang paling mudah untuk diamati yaitu bertambahnya jumlah 

kedatangan wisatawan dari periode ke periode menurut Utama (2015). Banyak 

para wisatawan yang jauh-jauh datang dari kota bahkan negara lain dengan tujuan 

untuk berkunjung dan menikmati atraksi wisata yang tersedia.  

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam ekonomi Indonesia, 

dimana pariwisata menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap devisa negara 

menurut Priambudi et al., (2013). Memajukan sektor pariwisata pada sebuah kota 

sudah menjadi sebuah program pokok bagi pemerintah setempat dengan tujuan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Malang_Raya
https://id.wikipedia.org/wiki/Swiss
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untuk meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke kota tersebut. Selain 

itu tujuan pemerintah setempat melakukan pembangunan pada sektor pariwisata 

adalah untuk menyejahterakan masyarakat setempat karena dengan adanya lokasi 

wisata tersebut, maka akan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi mereka 

mulai dari berjualan cendera mata khas tempat wisata tersebut, makanan khas, 

hingga bisnis penginapan itu sendiri. 

Penginapan menjadi sebuah faktor yang sangat penting untuk 

dipertimbangkan oleh para wisatawan baik wisatawan lokal maupun asing yang 

ingin bersinggah di sekitaran lokasi wisata dengan tujuan untuk menikmati lokasi 

wisata yang ada. Penginapan di suatu daerah wisata tersebut juga terdapat 

berbagai macam jenis penginapan salah satu nya villa. Menurut Hardiyanti (2010)  

villa merupakan akomodasi yang menyediakan produk jasa berupa sarana seperti 

kamar, pelayanan, makanan dan minum, serta rekreasi.Tidak jarang bagi para 

wisatawan rela untuk memesan jauh-jauh hari tempat penginapan yang berada di 

sekitar lingkungan pariwisata mereka demi mendapatkan tempat penginapan yang 

sesuai dengan kriteria dan harapan mereka.  

Namun seiring dengan berkembangnya Kota Batu Malang akan 

berdampak pada persaingan yang ketat terutama pada bisnis sektor penginapan 

termasuk villa itu sendiri. Adanya pembangunan Kota Batu yang sangat pesat 

pada sektor pariwisata seperti pembangunan tempat wisata yang baru yaitu Jawa 

Timur Park 3 yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke tempat 

wisata tersebut. Pun begitu pembangunan jalan tol trans jawa yang beberapa 

waktu terakhir ini sudah diresmikan dan dibuka termasuk akses jalan tol ke Kota 

Batu Malang membuat Kota Batu semakin mudah untuk diakses oleh wisatawan 

dari berbagai daerah karena kemudahan akses untuk menuju ke kota wisata 

tersebut. 

Dengan adanya hal tersebut maka akan berdampak juga pada 

pembangunan bisnis sektor penginapan yang sangat pesat karena memang 

penginapan tersebut dibutuhkan untuk wisatawan untuk beristirahat saat berlibur 

di kota tersebut. Pasalnya menurut sumber https://surabaya.tribunnews.com 

https://surabaya.tribunnews.com/2018/10/16/kota-batu-stop-berdirinya-hotel-baru-kecuali-hotel-kategori-ini
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bahwa Pemerintah Kota Batu setempat sementara waktu tidak memberikan ijin 

untuk pembangunan terkait bisnis penginapan itu sendiri. Salah satu alasan dari 

penahanan pemberian ijin tersebut juga dikarenakan oleh persaingan bisnis yang 

sangat ketat terkait dengan bisnis penginapan itu sendiri. Pemerintah Kota Batu 

sendiri juga berdiskusi dengan PHRI agar memberikan saran terkait dengan 

pembangunan bisnis sektor penginapan yang sangat pesat tersebut. Lokasi villa 

yang menjadi sampel dari penelitian ini berada di Jalan Abdul Gani, Kota Batu 

sendiri di sepanjang jalan tersebut terdapat sekitar kurang lebih tiga kompleks 

yang memang diperuntukan untuk persewaan villa. Terdapat juga villa yang 

memang berdiri sendiri diluar kompleks villa kurang lebih 10 unit dan terdapat 

juga beberapa homestay serta Hotel Aston Inn. Pada kompleks Villa Kencana 

Apel sendiri terdapat 13 buah villa yang siap untuk disewakan dengan berbagai 

jenis fasilitas dan jumlah kamar yang bervariasi pada setiap villanya. Hal tersebut 

dapat digambarkan bahwa persaingan bisnis sektor penginapan terutama villa itu 

sendiri sangatlah ketat. 

 

 

Tujuan dari sebuah bisnis yaitu membuat pelangganya merasa puas, 

karena mempertahankan kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat penting 

bertujuan untuk menaikan pendapatan perusahaan menurut Gonius (2013). Villa 

Gambar 1.1.1 Villa Kencana Apel D5 Beserta Fasilitas Kolam Renang Pribadi 

dan Tenis Meja 
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Kencana Apel D5 yang terletak di Jalan Abdul Gani Atas, Kota Batu,memiliki 

fasilitas cukup lengkap dan layak untuk bersaing. Villa tersebut menawarkan 

beragam fasilitas seperti empat kamar tidur, dua kamar mandi luar yang memiliki 

fasilitas air hangat denganbathtub, ruang keluarga dengan sofa beserta tv layanan 

berlangganan, dvd player, bluetooth speaker, layanan WiFi gratis, ruang makan, 

dapur, kulkas, tenis meja, kolam renang dengan ring basket, mini boat, taman dan 

carport untuk memarkirkan satu mobil. Terdapat juga layanan untuk makanan dan 

minuman seperti penyediaan snack serta sarapan untuk pagi hari. 

Selain itu lokasi serta akses menuju Villa Kencana Apel D5 juga dirasa 

sangat strategis dan tepat. Pemandangan dari villa yang langsung menuju hampir 

seluruh Kota Batu dapat dinikmati jelas dari teras bagian balkon atas villa.Dapat 

terlihat juga pemandangan Gunung Panderman yang berjarak cukup dekat dari 

lokasi villa tersebut. Selain pemandangan yang dapat dinikmati, lokasi villa 

tersebut tidak jauh dari pusat wisata maupun pusat Kota Batu. 
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Dalam skripsiA,S,Parawansyah (2014), hasil penelitian menyatakan 

bahwa indikator kemudahan dalam mengakses lokasi hotel penting dalam 

mempengaruhi seseorang untuk menginap karena akan memudahkan seseorang 

untuk melakukan mobilitas dari dan menuju tempat penginapan. Wisata yang 

paling dekat dari villa tersebut yaitu Kusuma Agro Wisata yang berada hanya 

200m serta kurang lebih 900m untuk menuju Wisata Museum Angkut. Selain itu 

beberapa atraksi wisata seperti Jatim Park 1, Jatim Park 2, Batu Night 

Spectacular, Batu Town Square dan Alun-alun Kota Batu yang terletak kurang 

lebih 2 kilometer untuk menuju beberapa tempat wisata tersebut dan beberapa 

tepat wisata lain yang tidak kurang dari lima kilometer dari lokasi villa. 

Gambar 1.1.2 Fasilitas Dapur, Ruang Keluarga, dan Salah Satu Kamar Tidur dari 

Villa Kencana Apel D5 
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Villa Kencana Apel D5 sendiri merupakan villa yang terletak di  

perumahan Kencana Apel yang memang hampir semua properti yang berada di 

perumahan tersebut disewakan sebagai villa. Tingkat persaingan bisnis 

penginapan pada Kota Batu tersebut cukup ketat akibat dampak dari kemajuan 

pembangunan Kota Batu khususnya sektor pariwisata yang berdampak pada 

meningkatnya jumlah pertumbuhan bisnis pada sektor penginapan. Dengan 

berkembangnya Kota Batu tersebut akan bertambah juga investasi pada bisnis 

tersebutseiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung pada 

Kota Batu.Dilansir dari (surabaya.tribunnews.com 2019) Wali Kota Batu Dewanti 

Rumpoko memberhentikan perizinan baru terkait pembangunan hotel pada tahun 

2019 dengan alasan adanya persaingan yang ketat. Tingginya persaingan bisnis 

tersebut membuat pemerintah kota setempat akhirnya ikut campur tangan dalam 

membatasi dan mencegah adanya tingkat persaingan yang lebih lagi. 

Penggunaan metode analisis SOAR (Strength, Opportunity, Aspiration, 

Result) dirasa tepat untuk mengantisipasi tingkat persaingan yang ketat dalam 

sebuah bisnis. Menurut Khavarian-Garmsir & Zare (2015) analisis SOAR 

merupakan analisis perencanaan dengan pendekatan yang berfokus untuk 

membantu perusahaan mengidentifikasi kekuatan perusahaan serta 

mengidentifikasi peluang yang ada dengan tepat sehingga membantu 

pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Kekuatan dan peluang tersebut yang 

akan menciptakan aspirasi individu dan organisasi untuk mencapai hasil yang 

terukur. Analisa strategi tersebut akan berfokus pada kekuatan dan peluang yang 

dimiliki oleh Villa Kencana Apel D5 dalam menghadapi persaingan bisnis 

penginapan di Kota Wisata Batu Malang. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan 

tujuan pengembangan bisnis di era persaingan bisnis pada Villa Kencana Apel D5 

yang cukup ketat seiring dengan kemajuan dan perkembangan Kota Batu Malang. 

Maka penulis memberi judul PENYUSUN ANALTERNATIF STRATEGI PADA 

VILLA KENCANA APEL D5 KOTA BATU MALANG BERDASARKAN 

ANALISIS STRENGTH, OPPORTUNITY, ASPIRATION, RESULT (SOAR). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana penyusunan alternatif strategi pada Villa Kencana Apel D5 

untuk mengantisipasi tingkat persaingan bisnis villa dengan menggunakan analisis 

SOAR? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah 

penyusunan alternatif strategi pada Villa Kencana Apel D5 untuk mengantisipasi 

tingkat persaingan bisnis villa di Kota Batu Malang dengan menggunakan analisis 

SOAR. 

1.3.2 Manfaat penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut : 

a. Manfaat teoritis 

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bahan pemikiran guna 

menerapkan analisis SOAR dalam mengantisipasi tingkat persaingan bisnis 

yang semakin tinggi pada bisnis penginapan villa saat ini. Diharapkan 

penelitian ini juga dapat berguna sebagai acuan pihak lain yang juga ingin 

melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang. 

b. Manfaat praktis 

Diharapkan penelitian inidapat membantu pemilik usaha untuk dasar 

penetapanalternatif strategi pengelolaan bisnis yang berbasis analisis SOAR 

agar dapat mengatasi persaingan bisnis yang semakin ketat sehingga 

perusahaan akan tetap berjalan dan mendapatkan profit yang tinggi. 

 

  




