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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tahapan analisis SOAR 

dimana didalam tahapan analisis soar tersebut terdapat diagram serta matriks 

SOAR untuk melakukan analisis sehingga dapat tercipta beberapa alternatif 

strategi bagi perusahaan yang nantinya bisa diterapkan oleh perusahaan sehingga 

perusahaan atau bisnis dapat bertahan di era persaingan yang semakin ketat ini. 

Sesuai dengan langkah analisis pengolahan data yang sudah dibahas oleh 

peneliti pada metode penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan langkah 

analisis strategi SOAR dengan melalui beberapa tahapan sesuai langkah yang 

sudah dijelaskan di metode penelitian sebelumnya yaitu diataranya yaitu (initiate) 

dimana peneliti dan anggota dari perusahaan berdiskusi tentang alat analisisyang 

digunakan yaitu SOAR, (inquiry) dimana anggota perusahaan mulai menganalisis 

tentang kekuatan dan peluang yang ada pada perusahaan, (imagine) dimana 

anggota perusahaan dapat memberikan aspirasi dan harapan mereka terhadap 

perusahaan terkait dengan visi dan misi perusahaan untuk sasaran jangka panjang 

perusahaan, (inovate) dimana peneliti dengan beberapa sampel mulai berdiskusi 

serta mulai menciptakan alternatif strategi dengan menggunakan diagram SOAR 

untuk mengetahui posisi perusahaan serta menggunakan matriks SOAR dimana 

dua metode tersebut diharapkan dapat menciptakan alternatif strategi baru, dan 

yang terakhir (inspire to implement) dimana alternatif strategi tesebut sudah 

tercipta dan menghasilkan hasil yang terukur yang kemudian dapat di 

implementasikan pada perusahaan. 

4.1 Initiate 

Diawali dengan tahapan initiate dimana tahapan ini meripakan tahapan 

awal dari langkah analisis penciptaan alternatif strategi. Pada tahapan ini 

peneliti menjelelaskan tentang apa analisis SOAR tersebut serta bagaimana 

melakukan tahapan analisis serta penciptaan alternatif strategi yang nanti 
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dilakukan dengan melakukan beberapa analisis menggunakan diagram serta 

matris SOAR kepada beberapa sampel yang sudah ditetapkan peneliti yaitu 

pemilik dari Villa Kencana Apel D5, karyawan Villa Kencana Apel D5, 

pemilik dari villa kompetitor yaitu Villa Kencana Apel D6, Villa Panderman 

Indah, Batuque Town Villa 2, dan 10 pelanggan setia dari Villa Kencana Apel 

D5. Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan oleh peneliti setelah 

melakukan wawancara serta diskusi dengan beberapa sampel yang sudah 

ditetapkan sebelumnya, peneliti dapat menjelaskan tentang alanisis SOAR 

tersebut dengan cukup jelas karena ditemukan terdapat beberapa sampel 

penelitian sudah paham tentang analisis SWOT dimana analisis tersebut 

hampir memiliki kesamaan dengan analisis yang digunakan oleh peneliti yaitu 

SOAR dimana dalam perbedaan terdapat pada penghilangan faktor weakness 

atau kelemahan serta threat atau ancaman pada analisis SWOT yang 

kemudian diganti dengan aspiration atau aspirasi serta result atau hasil pada 

analisis SOAR. Dengan adanya temuan tersebut peneliti dapat lebih mudah 

menjelaskan pada sampel tentang analisis SOAR serta langkah analisis 

tersebut. 

Kemudian peneliti juga menjelaskan beberapa tahapan selanjutnya 

terkait dengan tahapan analisis SOAR dimana terdapat beberapa tahapan 

selanjutnya yaitu inquiry, imagine, inovate, dan inspire to implement serta 

terdapat diagram analisis SOAR serta matriks SOAR yang nantinya digunakan 

untuk menganalisa dan menghasilkan alternatif strategi bagi perusahaan. 

Setelah semua sampel penelitian paham dengan analisis SOAR, peneliti 

menggiring sampel untuk berlanjut ke tahapan selanjutnya yaitu inquiry. 

4.2 Inquiry 

Setelah melalui tahapan initiate, selanjutnya adalah tahapan inquiry 

dimana peneliti serta sampel penelitian yang ada mulai menganalisa Villa 

Kencana Apel D5 terkait dengan kekuatan (strength) serta peluang 

(opportunity) yang ada. Dari hasil wawancara serta diskusi terhadap sampel 
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yang sudah dilakukan oleh peneliti, didapatkan beberapa kekuatan atau 

strength dari Villa Kendana Apel D5 antara lain : 

4.2.1 Fasilitas Villa Kencana Apel yang Lengkap dan Menarik 

Villa Kencana Apel D5 memiliki kolam renang pribadi 

yang terletak pada bagian belakang villa dimana dibandingkan 

dengan kompetitor yang ada yaitu fasilitas kolam renang pribadi 

dengan beberapa fasilitas tambahan seperti ring basket beserta bola 

basket dan mini boat. Fasilitas kolam renang pribadi yang dimiliki 

oleh Villa Kencana Apel D5 menjadi nilai tambah serta kekuatan 

karena kolam renang yang bersifat pribadi dan hanya dapat 

digunakan oleh konsumen yang menyewa villa. Kemudian Villa 

Kencana Apel D5 memiliki fasilitas hiburan tenis meja yang terletak 

di lantai 2 villa bersamaan dengan ruang keluarga yang sudah 

disediakan. Selain itu Villa Kencana Apel D5 memiliki fasilitas 

dapur pribadi yang memiliki peralatan dapur yang tergolong lengkap 

termasuk dispenser serta kulkas yang dapat digunakan oleh tamu 

untuk kebutuhan tamu itu sendiri.  

Fasilitas lain yang menjadi kekuatan bagi Villa Kencana 

Apel D5 yaitu memiliki tv di setiap kamar tidur yang ada disertai 

dengan layanan saluran tv kabel dimana terdapat saluran tv indonesia 

serta saluran tv barat yang tergolong lengkap. Selain itu Fasilitas 

ruang keluarga yang dimiliki Villa Kencana Apel D5 tergolong 

menarik dan lengkap karena selain terdapat tv yang juga disertai 

dengan layanan tv kabel itu, terdapat juga dvd player serta sound 

system yang disediakan untuk keperluan karaoke pribadi untuk 

fasilitas hiburan bagi konsumen yang menyewa villa. Fasilitas lain 

yang terdapat pada Villa Kencana Apel D5 yaitu adanya sebuah 

kamar mandi di lantai dua villa yang memiliki fasilitas bathup. 
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4.2.2 Lokasi Villa Kencana Apel D5 yang Strategis 

Lokasi yang dimiliki oleh Villa Kencana Apel D5 

tergolong strategis serta memiliki akses yang mudah untuk mencari 

keberadaan villa bagi konsumen. Villa Kencana Apel D5 yang 

terletak di Jalan Abdul Gani Atas, Kota Batu tersebut letaknya tidak 

jauh dari pusat Kota Batu Malang serta dekat dengan beberapa 

tempat wisata terkenal yang ada di Kota Batu Malang seperti lokasi 

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. Selain itu dampak dari lokasi yang strategis tersebut 

menjadikan pemandangan yang disediakan dari Villa Kencana Apel 

D5 terutama dari balkon depan maupun belakang villa yang sangat 

baik sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi Villa Kencana Apel 

D5. 

 

4.2.3 Kemudahan Dalam Bookingatau Pemesanan Villa 

Kemudahan dalam booking atau pemesanan dari Villa 

Kencana Apel D5 melalui aplikasi maupun website dari salah satu   

e-commerce yang berbasis travel yaitu booking.com menjadi nilai 

tambah kekuatan bagi Villa Kencana Apel D5 itu sendiri. Dengan 

adanya layanan bookingmenggunakan booking.com tersebut dapat 

memudahkan konsumen dalam melakukan booking atau pemesanan 

villa sesuai tanggal yang diharapkan oleh konsumen saat akan 

menyewa villa tersebut sehingga pemesanan dapat lebih terjadwal 

dan bersifat pasti. Kemudahan lain yaitu terdapat layanan membayar 

ditempat sehingga konsumen dapat memesan villa pada tanggal yang 
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diinginkan oleh konsumen lalu konsumen dapat membayar biaya 

sewa tersebut pada saat tiba di lokasi villa itu sendiri. Terbukti di 

dalam aplikasi maupun website dari booking.com sendiri tercatat 

rating dari konsumen sebesar 9,2 dari 10 dimana hal tersebut dapat 

diartikan bahwa konsumen memberikan nilai serta testimoni yang 

tergolong baik untuk Villa Kencana Apel D5. Tidak hanya itu, 

beberapa konsumen yang sudah menyewa juga memberikan 

beberapa review yang baik tentang pengalaman mereka pada saat 

menyewa villa dan tercatat semua review atau testimoni tersebut 

tergolong baik dan konsumen mesara puas setelah menyewa villa. 

 

4.2.4 Pelayanan Dari Pemilik dan Karyawan Villa yang 

Memuaskan 

Kekuatan lain yang menjadi nilai tambah bagi Villa 

kencana Apel D5 adalah pelayanan dari pemilik maupun karyawan 

villa yang ramah dan sangat membantu konsumen yang sedang 

menyewa villa dan membutuhkan bantuan pada saat menyewa villa. 

Berdasarkan beberapa pengalaman beberapa konsumen yang 

menyewa villa mereka meminta untuk menambahkan layanan 

tambahan berupa sarapan yang disediakan pada saat pagi hari yang 

kemudian permintaan layanan tersebut dilaksanakan oleh karyawan 

villa dengan menu makanan yang tentunya memiliki rasa yang baik 

serta layak untuk dijadikan sarapan oleh konsumen yang menginap. 

Selain itu berdasarkan beberapa pengalaman konsumen lain pernah 

terdapat kejadian bahwa pemanas air pada villa bekerja kurang 

maksimal yang membuat tamu menghubungi karyawan dari villa dan 

secara cepat masalah tersebut dapat diselesaikan dengan melakukan 

beberapa perbaikan pada pemanas air dengan mengganti gas elpigi 

yang lama dengan yang baru sehingga fasilitas pemanas air tersebut 

dapat berfungsi kembali. Pelayanan lain yang membuat konsumen 

merasa puas adalah kinerja karyawan yang baik dimana karyawan 
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memberikan pelayanan terbaik pada pembersihan villa sehingga villa 

yang dihuni menjadi bersih dan nyaman pada saat disewa oleh tamu. 

Disisi lain pemilik dari Villa Kencana Apel D5 juga ramah dan 

sangat membantu para konsumen yang menanyakan tentang 

informasi dimana letak dari tempat wisata yang menarik, tempat 

wisata kuliner khas dari Kota Batu, tempat untuk membeli oleh-oleh 

khas Kota Batu dan beberapa informasi lain terkait tentang Kota 

Batu Malang yang mungkin beberapa konsumen membutuhkan 

informasi tersebut. 

Setelah didapatkan kekuatan dari hasil analisis yang sudah 

dilakukan peneliti dengan sampel penelitian, berlanjut pada analisa terkait 

dengan peluang yang ada bagi Villa Kencana Apel D5 antara lain : 

4.2.5 Pembangunan Kota Batu Malang yang Pesat 

Kota Batu Malang memang terkenal sebagai kota wisata 

yang memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Banyak 

tempat wisata yang memang terkenal serta memiliki daya tarik 

tersendiri bagi para wisatawan seperti Jawa Timur Park 1, Jawa 

Timur Park 2, Museum Satwa, Museum Angkut, Museum D’topeng, 

Taman Bunga Selecta, Batu Night Spectacular, Kaliwatu Rafting, 

Wisata Edukasi Susu Batu, Alun-Alun Kota Batu dan masih banyak 

lagi tempat wisata yang menarik bagi wisatawan. Hasil dari 

observasi yang dilakukan oleh peneliti pada Kota Batu Malang 

didapatkan beberapa tempat wisata baru yang sengaja dibangun 

untuk menarik minat wisatawan di Kota Batu Malang yaitu adanya 

tempat wisata baru seperti Jawa Timur Park 3 dengan tema 

dinosaurus park yang memberikan sensasi baru bagi para wisatawan 

yang berkunjung untuk merasakan pengalaman seperti berada pada 

jaman dinosaurus dahulu kala. Selain itu tempat wisata yang cukup 

menarik lainnya yang tergolong baru di Kota Batu Malang yaitu 
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Coban Rais dimana tempat tersebut memiliki beberapa spot menarik 

bagi para wisatawan untuk berfoto. Terdapat beberapa taman seperti 

Batu Flower Garden, Bukit Bulu, serta Air Terjun Coban Rais itu 

sendiri. Tempat wisata lain yang terbaru dari Kota Batu yaitu Wisata 

Edukasi Susu Batu dimana tempat wisata yang memiliki konsep 

taman bunga dengan beberapa fasilitas hiburan seperti beberapa 

informasi yang menarik terkait pengolahan susu sapi itu sendiri, 

taman bermain, kolam renang, atv, serta dilengkapi dengan restoran 

dan minimarket yang memang menjual hasil produksi dari susu sapi 

yang terkenal di Kota Batu Malang. Dengan berbagai macam tempat 

wisata yang sangat menarik yang ada tersebut serta dibangunnya 

tempat wisata yang baru pada Kota Batu Malang tersebut menjadi 

sebuah peluang bagi Villa Kencana Apel D5 karena semakin 

banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung pada Kota Batu 

Malang maka kebutuhan akan tempat penginapan akan semakin 

menginap terutama pada wisatawan yang memang berkunjung 

bersama keluarga maupun bersama rombongan beberapa orang 

sehingga hal tersebut menjadi sebuah peluang bagi Villa Kencana 

Apel D5. 

4.2.6 Pembangunan Nasional Pemerintah Terkait Jalan Tol 

Trans Jawa 

Pembangunan Nasional terkait dengan Jalan Tol Trans 

Jawa di era pemerintahan Presiden Jokowi merupakan pembangunan 

yang sangat pesat dan sangat berdampak kemajuan terutama bagi 

penduduk di Pulau Jawa sendiri. Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa 

tersebut dibangun bertujuan agar mempermudah bagi para penduduk 

khususnya pada sektor transportasi terkait dengan akomodasi dan 

logistik untuk menghemat waktu perjalanan yang ada. Disisi lain 

pembangunan Jalan Tol tersebut berdampak pada penduduk yang 

akan melakukan perjalanan luar kota dengan menempuh perjalanan 
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darat menggunakan jalur darat tidak terkecuali bagi para wisatawan 

yang ingin berwisata ke kota lain. Dengan adanya Jalan Tol Trans 

Jawa yang membentang dari ujung Jawa Barat dan berakhir di ujung 

Jawa timur tersebut termasuk Kota Batu Malang dimana terdapat 

juga rute yang disediakan untuk menuju Kota Malang menjadi 

sarana yang sangat memudahkan bagi para wisatawan yang akan 

berkunjung ke Kota Batu Malang. 

 Dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, 

untuk melakukan perjalanan menggunakan fasilitas jalan tol Trans 

Jawa tersebut tercatat waktu tempuh dari Kota Semarang menuju ke 

Kota Batu Malang membutuhkan kurang lebih 4,5 jam dengan jarak 

tempuh kurang lebih 450km. Hal tersebut tentu akan menjadi sebuah 

peluang bagi Villa Kencana Apel D5 karena dengan adanya 

kemudahan akomodasi serta akses menuju ke Kota Batu Malang 

yang semakin mudah tersebut akan menjadi faktor yang membuat 

daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu Malang 

semakin tinggi sehingga menjadi sebuah peluang karena semakin 

bertambahnya jumlah wisatawan yang berkunjung yang akan 

berdampak pada peluang bagi Villa Kencana Apel D5 karena 

semakin banyaknya permintaan serta kebutuhan akan tempat 

penginapan bagi wisatawan. 

4.2.7 Libur Nasional 

Libur Nasional yang ada di setiap tahunnya baik Libur 

Nasional yang bersifat cuti bersama maupun liburan pada saat anak 

sekolah juga menjadi sebuah peluang bagi bisnis penginapan pada 

VIlla Kencana Apel D5. Dengan adanya musim liburan tersebut 

tentu akan dimanfaatkan bagi para wisatawan untuk menggunakan 

waktu luangnya tersebut untuk melakukan kegiatan berlibur baik 

bersama keluarga maupun rekan-rekan. Musim liburan terkait 
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dengan beberapa hari raya keagamaan seperti Natal, Lebaran, 

kemudian libur yang bersifat musim liburan tahunan seperti tahun 

baru dan liburan anak sekolah tersebut banyak dimanfaatkan oleh 

wisatawan untuk melakuka kegiatan liburan bagi mereka. Hal 

tersebut tentu menjadi peluang bagi Villa Kencana Apel D5 terutama 

pada musim liburan itu sendiri karena semakin banyaknya 

pengunjung yang berdatangan untuk berwisata maka akan 

berdampak juga pada kebutuhan mereka akan tempat penginapan 

untuk beristirahat saat berwisata.  

4.3 Imagine 

Setelah melalui tahapan inquiry dimana kekuatan (strength) dan 

peluang (opportunity) dari Villa Kencana Apel D5 sudah dianalisa, maka 

pada tahapan selanjutnya yaitu imagine. Peneliti serta beberapa sampel 

diberikan kesempatan untuk memberikan aspirasi dan harapan mereka 

terhadap perusahaan terkait dengan visi dan misi perusahaan untuk tujuan 

sasaran jangka panjang bagi Villa Kencana Apel D5. Beberapa asrpirasi 

yang telah disampaikan tersebut antara lain :  

 

4.3.1 Penambahan Fasilitas Baru yang Menarik 

Fasilitas yang dimiliki oleh Villa Kencana Apel D5 yang 

tergolong lengkap dan menarik sudah menjadi sebuah kekuatan 

bagi Villa Kencana Apel D5 dibandingkan dengan beberapa 

kompetitor yang ditetapkan sebagai pembanding sebelumnya. 

Dalam aspirasi ini ditemukan bahwa adanya harapan mengenai 

penambahan beberapa fasilitas baru yang lebih bisa menarik minat 

bagi para konsumen untuk menyewa villa. Beberapa fasilitas yang 

bisa menjadi masukan bagi Villa Kencana Apel D5 yaitu pemilik 

dapat menambahkan fasilitas tambahan seperti alat barbecue atau 

alat pemanggang daging sehingga konsumen yang sedang 

menyewa dapat menggunakan fasilitas tersebut dimana hal tersebut 
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diharapkan dapat menarik wisatawan untuk menyewa villa karena 

terdapat fasilitas yang menarik. Selain itu terdapat juga aspirasi 

terkait penambahan fasilitas yaitu menambahkan fasilitas 

playstation atau piranti permainan digital serupa yang dapat 

digunakan oleh konsumen saat menyewa villa tersebut sehingga 

fasilitas untuk hiburan tersebut semakin lengkap yang terdapat 

pada villa sehingga bagi konsumen yang menyewa tidak merasa 

bosan karena fasilitas yang sangat lengkap serta menarik. 

 

4.3.2 Pembaharuan Suasana Villa  

Aspirasi terkait pembaharuan suasana villa yang 

dimaksudkan adalah memberikan sentuhan baru pada interior 

maupun eksterior dari villa. Pembaharuan suasana tersebut bisa 

dilakukan dengan mengganti warna cat dari villa baik interior 

maupun eksterior dari villa itu sendiri atau memberikan semacam 

wallpaper pada interior villa sehingga dapat tercipta suasana baru 

dari villa. Aspirasi lain terkait dengan memperbarui suasana villa 

tersebut yaitu dengan mengganti desain interior yang lama yang di 

desain ulang agar memberikan kesan yang baru pada villa seperti 

melakukan penataan kembali pada interior villa, memperbarui 

desain taman yang ada pada villa dengan memberikan tanaman 

yang indah dan unik, atau mengganti interior villa dengan desain 

yang baru sehingga dengan adanya beberapa penggantian tersebut 

diharapkan kedepannya pelanggan setia atau konsumen yang akan 

menyewa tidak merasa bosan dengan suasana villa yang sama. 

 

4.3.3 Meningkatkan Gaji Karyawan 

Aspirasi mengenai meningkatkan gaji karyawan juga 

disampaikan oleh beberapa sampel dari penelitian termasuk 

karyawan Villa Kencana Apel D5 itu sendiri. Gaji tersebut terkait 

dengan gaji bulanan yang diterima oleh karyawan setiap bulanan 



38 

 

serta memberikan beberapa bonus tambahan terkait dengan 

apresiasi kinerja yang baik. Tentu saja ketika hal tersebut 

diterapkan dalam jangka panjang maka dapat mempengaruhi 

kinerja dari karyawan itu sendiri karena akan tercipta kenyamanan 

kerja bagi karyawan karena dengan adanya motivasi dari 

peningkatan dari gaji tersebut. 

 

4.3.4 Penyediaan Opsi Layanan Tambahan 

Aspirasi mengenai penyediaan opsi layanan tambahan 

tersebut dapat dijadikan sebuah kekuatan ketika nantinya dapat 

diterapkan oleh Villa Kencana Apel D5. Opsi layanan tambahan 

tersebut yaitu dengan menambahnkan layanan penyediaan 

makanan untuk sarapan serta makan malam dengan menu yang 

menarik dan khas dari Kota Batu Malang serta memiliki cita rasa 

yang dapat dinikmati konsumen sehingga dapat memudahkan 

konsumen untuk permasalahan konsumsi. Selain itu juga 

menambahkan layanan tambahan cuci mobil bagi konsumen yang 

membawa mobil pribadi pada saat menyewa villa sehingga mobil 

yang digunakan oleh konsumen dari luar kota khususnya yang 

sebelumnya mobil tersebut kotor karena menempuh perjalanan 

jauh yang ditempuh, maka akan menjadi bersih setelah dicuci 

sehingga konsumen tetap nyaman menggunakan mobil pribadi 

mereka.  

4.4 Inovate 

Setelah melewati tahapan inquirydimana didapatkan beberapa 

aspirasi yang sudah disampaikan oleh semua sampel penelitian terkait sasaran 

jangka panjang perusahaan, maka tahapan selanjutnya adalah inovate dimana 

penciptaan alternatif strategi dimulaidengan menggunakan diagram SOAR 

untuk mengetahui posisi perusahaan serta menggunakan matriks SOAR 

dimana dua metode tersebut nantinya dapat menciptakan alternatif strategi 
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baru bagi perusahaan. Pada tahapan ini, peneliti memutuskan untuk 

memaparkan dan mengkombinasi antara aspirasi sasaran jangka pendek 

danaspirasi sasaran jangka panjang perusahaan serta result atau hasil yang 

terukur pada perusahaan agar matriks dan diagram SOAR dapat terisi 

sehingga nantinya tercipta alternatif strategi yang lebih tepat bagi perusahaan.  

Tahapan yang pertama adalah peneliti menggunakan diagram SOAR 

untuk mengidentifikasi situasi dan posisi yang dihadapi oleh perusahaan 

dalam persaingan bisnis menurut faktor internal yang ada pada perusahaan dan 

eksternal yang dihadapi oleh  perusahaan yaitu sebagai berikut. 
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Tabel 4.4.1 Tabel Diagram SOAR 

 Internal Eksternal 

 

Presents 

S (Srength) 

- Memiliki fasilitas 

yang lengkap dan  

- Lokasi yang strategis 

dekat dengan 

beberapa tempat 

wisata terkenal  

- Kemudahan dalam 

booking pemesanan 

melalui aplikasi dan 

websitebooking.com 

- Pelayanan dari 

pemilik dan karyawan 

villa yang memuaskan 

O (Opportunity) 

- Pembangunan Kota 

Batu yang pesat 

dengan penambahan 

tempat wisata baru 

- Pembangunan 

Nasional terkait 

dengan 

pembangunan Jalan 

Tol Trans Jawa 

yang memudahkan 

akses wisatawan 

untuk berkunjung ke 

Kota Batu Malang 

- Libur Nasional 

terutama musim 

libur anak sekolah 

 

Future 

A (Aspiration) 

Aspiration (A) 

- Penambahan jumlah 

karyawan  

- Promosi yang lebih 

terutama pada sosial 

media  

- Promo potongan 

harga atau diskon 

pada momen tertentu 

- Penambahan layanan 

booking pemesanan 

pada website maupun 

aplikasi e-commerce 

lain 

- Penambahan fasilitas 

baru yang  

- Pembaharuan desain 

interior pada villa 

- Meningkatkan gaji 

R (Result) 

- Menambahkan 

fasilitas hiburan 

baru seperti 

memberikan 

perangkat 

permainan seperti 

playstation atau 

semacamnya 

- Menambahkan 

fasilitas pelengkap 

peralatan dapur 

seperti pemanggang 

daging 

- Menambahkan 

jumlah karyawan 

untuk 

mengantisipasi pada 

saat villa sedang 

ramai disewa serta 
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karyawan 

- Penyediaan opsi 

layanan tambahan 

untuk 

mempersiapkan 

penyediaan opsi 

layanan tambahan 

seperti penyediaan 

makanan untuk 

sarapan serta makan 

malam dan 

pencucian mobil 

- Melakukan promosi 

yang lebih terutama 

pada sosial media 

serta memberikan 

promopotongan 

harga menarik 

dengan paid 

promote atau 

endorsement 

- Menambahkan 

layanan pemesanan 

pada E-commerce 

lain selain 

booking.com 

- Meningkatkan gaji 

karyawan untuk 

mendorong kinerja 

karyawan serta 

memberikan 

kenyamanan kerja 

bagi karyawan 

- Pembaharuan desain 

interior pada villa 
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 Berdasarkan hasil pemaparan pada diagram SOAR yang sudah 

dilakukan peneliti menunjukkan dua kondisi. (1) Srategic planning focus 

dimana berdasarkan strength dan opportunity yang telah dianalisa dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Villa Kencana Apel D5 saat ini dapat 

memanfaatkan peluang yang ada tersebut dengan mempertahankan kekuatan 

yang ada seperti fasilitas villa yang lengkap, lokasi villa yang strategis, 

kemudahan dalam booking atau pemesanan villa, hingga pelayanan dari 

pemilik serta karyawan villa yang memuaskan tersebut. Villa Kencana Apel 

D5 juga dapat menambahkan beberapa fasilitas baru dan menarik agar dapat 

menarik minat konsumen untuk menyewa villa karena fasilitasnya yang 

lengkap dan menarik. (2) Human development strategy  dimana berdasarkan 

aspiration dan result yang telah dianalisa dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kedepannya Villa Kencana Apel D5 membutuhkan penambahan jumlah 

karyawan untuk pemeliharaan serta menjaga kebersihan dan kenyamanan villa 

terutama untuk mengantisipasi pada saat musim liburan ketika villa sedang 

ramai disewa oleh konsumen. Selain itu juga Villa Kencana Apel D5 perlu 

melakukan beberapa promosi baik promosi terkait keungulan villa maupun 

adanya promo potongan harga yang menarik yang dilakukan terutama pada 

sosial media karena dengan promosi tersebut dapat menarik minat konsumen 

untuk menyewa villa karena memiliki fasilitas yang lengkap serta harga yang 

terjangkau.  

Setelah selesai dengan diagram SOAR tersebut dimana perusahaan 

sudah mendapatkan gambaran garis besar dari alternatif strategi yang 

diciptakan, maka tahapan selanjutnyaadalah dengan melakukan analisis 

melalui matriks SOAR. Untuk dapat mengisi matriks SOAR tersebut, peneliti 

merangkum dari hasil wawancara serta diskusi baik dari aspek strength, 

opportunity, aspiration dan resultyang sudah didapatkan untuk mengisi 

matriks SOAR yang sudah disediakan. Setelah semua bagian tersebut terisi, 

peneliti mencoba untuk merumuskan altenatif strategi berdasarkan S-A,O-A, 

S-R,O-R yang sudah tersaji. 
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Tabel 4.4.2 Tabel Matriks SOAR 

 Kekuatan (S) 

- Memiliki fasilitas 

yang lengkap dan 

menarik (kolam 

renang pribadi, 

tenis meja, dapur 

pribadi dengan 

peralatan yang 

lengkap termasuk 

kulkas dan 

dispenser, tv di 

setiap kamar 

dengan fasilitas tv 

kabel, karaoke 

pribadi, sebuah 

kamar mandi 

dengan bathub) 

- Lokasi yang 

strategis dekat 

dengan beberapa 

tempat wisata 

terkenal (Kusuma 

Agro wisata, 

Mueum Angkut, 

Jatim Park 1, 

Alun-alun Kota 

Batu) 

- Kemudahan 

dalam booking 

pemesanan 

melalui aplikasi 

dan 

websitebooking.co

m 

- Pelayanan dari 

pemilik dan 

karyawan villa 

yang memuaskan 

Peluang (O) 

- Pembangunan 

Kota Batu yang 

pesat dengan 

penambahan 

tempat wisata 

baru 

- Pembangunan 

Nasional terkait 

dengan 

pembangunan 

Jalan Tol Trans 

Jawa yang 

memudahkan 

akses wisatawan 

untuk berkunjung 

ke Kota Batu 

Malang 

- Libur Nasional 

terutama musim 

libur anak sekolah 

Appreciative 

Intent (eksternal) 

Strategic Inquiry 

(internal) 
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Aspiration (A) 

- Penambahan 

jumlah karyawan  

- Promosi yang 

lebih terutama 

pada sosial media  

- Promo potongan 

harga atau diskon 

pada momen 

tertentu 

- Penambahan 

layanan booking 

pemesanan pada 

website maupun 

aplikasi e-

commerce lain 

- Penambahan 

fasilitas baru yang  

- Pembaharuan 

desain interior 

pada villa 

- Meningkatkan 

gaji karyawan 

- Penyediaan opsi 

layanan tambahan 

Strategi S-A 

- Menambah 

jumlah karyawan 

untuk 

pemeliharaan villa 

serta untuk 

mempersiapkan 

penyediaan opsi 

layanan tambahan  

- Melakukan 

promosi yang 

lebih pada media 

sosial seperti 

instagram, 

facebook, 

whatsapp dan 

beberapa aplikasi 

sosial media yang 

tersedia terkait 

dengan 

kelengkapan 

fasilitas yang ada 

serta memberikan 

promo menarik  

- Menambahkan 

layanan 

pemesanan atau 

booking villa pada 

e-commerce 

selain 

booking.com 

- Menambah 

fasilitas baru yang 

menarik seperti 

playstation dan 

alat pemanggang 

daging atau alat 

barbecue 

- Pembaharuan 

desain interior 

Strategi O-A 

- Menambah 

jumlah karyawan 

untuk 

pemeliharaan villa 

serta untuk 

mempersiapkan 

penyediaan opsi 

layanan tambahan  

- Melakukan 

promosi terkait 

dengan kemajuan 

kota batu dengan 

tempat wisatanya 

yang menarik 

serta kemudahan 

akses menuju 

Kota Batu Malang 

- Memberikan 

promo menarik 

pada saat musim 

liburan tiba 

- Menambahkan 

layanan 

pemesanan villa 

pada e-commerce 

selain 

booking.com 

dengan 

menekankan 

promosi pada saat 

musim liburan 

akan tiba 

- Menambah 

fasilitas baru yang 

menarik seperti 

playstationdan 

alat pemanggang 

daging atau 

barbecue untuk 
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pada villa dengan 

memberikan 

beberapa sentuhan 

baru pada villa  

- Meningkatkan 

gaji karyawan 

agar mendorong 

kinerja karyawan  

menarik minat 

konsumen 

- Pembaharuan 

desain interior 

pada villa untuk 

mempersiapkan 

musim liburan 

tiba sebelum villa 

ramai disewa 

konsumen 

Result (R) 

- Menambahkan 

fasilitas hiburan 

baru seperti 

memberikan 

perangkat 

permainan seperti 

playstation atau 

semacamnya 

- Menambahkan 

fasilitas 

pelengkap 

peralatan dapur 

seperti 

pemanggang 

daging 

- Menambahkan 

jumlah karyawan 

untuk 

mengantisipasi 

pada saat villa 

sedang ramai 

disewa serta 

untuk 

mempersiapkan 

penyediaan opsi 

layanan tambahan 

seperti 

penyediaan 

makanan untuk 

Strategi S-R 

- Menambahkan 

fasilitas baru 

seperti playstation 

dan alat 

pemangang 

daging 

- Penambahan 

jumlah karyawan 

guna merawat 

serta menjaga 

kualitas dari 

fasilitas villa yang 

ada serta untuk 

mempersiapkan 

penyediaan opsi 

layanan tambahan 

yaitu penyediaan 

sarapan serta 

makan malam dan 

dan pencucian 

mobil konsumen. 

- Melakukan 

promosi terkait 

kelengkapan 

fasilitas villa yang 

lengkap dan 

menarik serta 

promo potongan          

harga sehingga 

Strategi O-R 

- Menambah 

fasilitas baru yang 

menarik seperti 

playstation dan 

alat pemanggang 

daging atau 

barbecue untuk 

menyasar 

konsumen 

terutama keluarga 

- Menambahkan 

jumlah karyawan 

untuk 

mengantisipasi 

villa ketika 

sedang ramai 

disewa oleh 

konsumen dan 

juga untuk 

mempersiapkan 

penyediaan opsi 

layanan tambahan 

yaitu penyediaan 

makanan untuk 

sarapan dan 

makan malam 

serta pencucian 

mobil 

- Melakukan 
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sarapan serta 

makan malam dan 

pencucian mobil 

- Melakukan 

promosi yang 

lebih terutama 

pada sosial media 

serta memberikan 

promopotongan 

harga menarik 

dengan paid 

promote atau 

endorsement 

- Menambahkan 

layanan 

pemesanan pada 

e-commerce lain 

selain 

booking.com 

- Meningkatkan 

gaji karyawan 

untuk mendorong 

kinerja karyawan 

serta memberikan 

kenyamanan kerja 

bagi karyawan 

- Pembaharuan 

desain interior 

pada villa 

sehingga 

memberikan 

kesan suasana 

baru pada villa 

dapat menarik 

minat konsumen 

bisa dengan paid 

promote atau 

endorsement 

- Menambahkan 

layanan 

pemesanan pada 

e-commerce lain 

selain 

booking.com 

dengan 

menekankan 

kualitas serta 

kelengkapan 

fasilitas villa yang 

baik dan lengkap. 

- Meningkatkan 

gaji karyawan 

untuk mendorong 

kinerja karyawan 

agar memberikan 

pelayanan yang 

baik serta 

memuaskan bagi 

konsumen 

- Pembaharuan 

desain interior 

pada villa 

sehingga 

memberikan 

kesan suasana 

baru pada villa 

promosi yang 

lebih terutama 

pada saat musim 

liburan akan tiba 

melalui paid 

promota atau 

endorsement 

- Pembaharuan 

desain interior 

pada villauntuk 

mempersiapkan 

musim liburan 

tiba 
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4.4.1 Strategi S-A 

Strategi S-A dibuat berdasarkan analisa dari strength atau 

kekuatan yang ada pada villa kemudian dirancang beberapa strategi yang 

berorientasikan pada aspiration atau aspirasi yang sudah disampaikan 

sebelumnya. Terdapat beberapa rancangan alternatif strategi yang tercipta 

berdasarkan strength dan aspirasi tersebut yang pertama adalah menambah 

jumlah karyawan untuk pemeliharaan villa serta mempersiakan untuk 

penyediaan opsi layanan tambahan yaitu penyediaan makanan untuk 

sarapan dan makan malam serta opsi untuk pencucian mobil konsumen. 

Penambahan jumlah karyawan tersebut selain bertujuan untuk 

pemeliharaan villa terutama pada saat villa sedang ramai disewa, tujuan 

lain adalah untuk memberikan pelayanan lebih pada konsumen sehingga 

kebutuhan konsumen mulai dari kebersihan villa, kenyamanan villa, 

hingga bantuan konsumen ketika membutuhkan bantuan baik informasi 

mengenai penggunaan beberapa fasilitas villa maupun informasi terkait 

lokasi wisata atau rumah makan terdekat dari villa. Selain itu juga 

penambahan karyawan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan 

penyediaan opsi layanan tambahan yang disediakan yaitupenyediaan 

makanan untuk sarapan maupun makan malam bagi konsumen serta 

layanan pencucian mobil konsumen sehingga dapat memberikan 

konsumen kepuasan karena karyawan yang sudah memberikan layanan 

dengan baik.  

Strategi yang kedua yaitu melakukan promosi yang lebih pada 

sosial media seperti instagram, facebook, whatsapp dan beberapa aplikasi 

sosial media yang tersedia terkait dengan kelengkapan fasilitas yang ada 

serta memberikan promo menarik seperti potongan harga. Kelengkapan 

fasilitas yang dimiliki oleh Villa Kencana Apel D5 merupakan sebuah 

kekuatan yang dapat menjadi nilai tambah untuk menarik minat konsumen 

untuk menyewa villa tersebut. Dengan melakukan promosi dengan 

menonjolkan kelengkapan fasilitas serta memberikan potongan harga 
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tersebut terutama pada media sosial dimana dijaman sekarang media sosial 

menjadi media yang sangat berpengaruh tersebut dapat menjadi sebuah 

strategi untuk menarik minat konsumen untuk menyewa Villa Kencana 

Apel D5 pada saat berlibur di Kota Batu Malang. 

Strategi yang ketiga yaitu menambahkan layanan pemesanan 

atau booking villa pada beberapa e-commerce lain selain booking.com agar 

lebih memudahkan konsumen untuk menyewa villa. Villa Kencana Apel 

D5 sendiri sudah memiliki layanan pemesanan online melalu e-commerce 

booking.com tetapi dengan tujuan agar lebih memudahkan serta 

memberikan kepuaan layanan pada konsumen terutama untuk pemesanan 

villa maka Villa Kencana Apel D5 perlu mendaftarkan villa tersebut ke 

beberapa e-commerce lain seperti traveloka, pegi-pegi.com, tiket.com, 

serta beberapa e-commerce lainnya yang berbasis travel yang tersedia saat 

ini. 

Strategi yang ke-empat yaitu menambah fasilitas baru yang 

menarik seperti fasilitas hiburan tambahan dengan playstation atau 

fasilitas pelengkap peralatan dapur seperti alat pemanggang daging atau 

alat barbecue. Penambahan beberapa fasilitas pelengkap tersebut bertujuan 

untuk melengkapi fasilitas yang sudah lengkap yang dimiliki oleh Villa 

Kencana Apel D5 sehingga selain memberikan kepuasan terhadap 

konsumen karena semakin lengkapnya fasilitas yang disediakan, 

penambahan fasilitas tersebut juga dapat menarik minat konsumen untuk 

menyewa villa. 

Strategi yang kelima yaitu pembaharuan desain interior pada 

villa. Pembaharuan desain interior pada villa tersebut bukan berarti dengan 

merombak total interior dari villa melainkan dengan memberikan sentuhan 

baru seperti mengganti warna cat pada villa, atau memberikan aksen 

tambahan sehingga dapat menciptakan suasana yang baru sehingga dapat 

menjadi nilai tambah bagi Villa Kencana Apel D5. 
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Strategi yang ke-enam yaitu meningkatkan gaji karyawan agar 

mendorong kinerja karyawan dalam memberikan pelayanan pada villa 

sehingga pelayanan yang diberikan semakin baik dan memuaskan. 

Peningkatan gaji karyawan tersebut bertujuan agar menciptakan 

kenyamanan kerja bagi karyawan sehingga dapat meningkatkan kinerja 

karyawan yang lebih lagi dalam memberikan pelayanan. 

4.4.2 Strategi S-R 

Strategi S-R dibuat berdasarkan hasil analisa dari strength atau 

kekuatan yang ada pada villa kemudian dirancang beberapa strategi yang 

berorientasikan pada result atau hasil yang terukur. Terdapat beberapa 

strategi yang tercipta yaitu yang pertama adalah menambah fasilitas baru 

untuk memperlengkap fasilitas yang sudah ada seperti playstation serta 

alat pemangang daging agar menarik minat konsumen serta memberikan 

kepuasan konsumen terhadap fasilitas villa yang lengkap. Penambahan 

fasilitas tersebut selain dengan tujuan memperlengkap fasilitas yang sudah 

ada juga nantinya akan memberikan kepuasan pada konsumen karena 

semakin lengkapnya fasilitas yang disediakan Villa Kencana Apel D5 .  

Strategi yang kedua yaitu penambahan jumlah karyawan guna 

merawat serta menjaga kualitas dari fasilitas villa yang ada serta untuk 

mempersiapkan penyediaan opsi layanan tambahan yaitu penyediaan 

makanan untuk sarapan serta makan malam dan pencucian mobil 

konsumen. Penambahan karyawan tersebut bertujuan untuk pemeliharaan 

villa terkait dengan pemeliharaan fasilitas villa, kebersihan villa, serta 

kenyamanan villa tersebut agar konsumen merasa nyaman serta puas pada 

saat menyewa villa kemudian dapat menikmati semua fasilitas yang ada 

dengan baik serta memberikan kenyamanan serta pengalaman yang baru 

bagi konsumen. Selain itu penambahan karyawan tersebut juga untuk 

untuk mempersiapkan penyediaan opsi layanan tambahan yaitu 
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penyediaan makanan untuk sarapan serta makan malam dan pencucian 

mobil konsumen. 

Strategi yang ketiga yaitu melakukan promosi terkait 

kelengkapan fasilitas villa yang lengkap dan menarik serta promo 

potongan  harga sehingga dapat menarik minat konsumen bisa dengan 

paid promote atau endorsement. Promosi tersebut dilakukan dengan 

mengutamakan kelengkapan fasilitas villa yang ada serta memberikan 

potongan harga spesial yang diberikan sehingga dapat menarik minat 

konsumen untuk menyewa Villa Kencana Apel D5 karena memiliki 

fasilitas villa yang lengkap serta memiliki harga yang terjangkau dan 

menarik. Selain itu promosi dapar dilakukan dengan paid promote atau 

endorsement dengan memanfaatkan sosial media yang ada sehingga 

promosi tersebut berdampak pada tertariknya konsumen untuk menyewa 

villa. 

Strategi yang ke-empat yaitu menambahkan layanan pemesanan 

pada e-commerce yang tersedia selain booking.com dengan menekankan 

kualitas serta kelengkapan fasilitas villa yang baik dan lengkap. Villa 

Kencana Apel D5 perlu menambahkan layanan pemesanan pada e-

comerce lain yang berbasis travel selain booking.com serta menekankan 

pada kelengkapan fasilitas yang lengkap serta kualitas penginapan yang 

baik sehingga dapat menarik minat konsumen untuk menyewa villa 

dengan segala kelebihan villa yang ada. 

Strategi yang kelima yaitu meningkatkan gaji karyawan untuk 

mendorong kinerja karyawan agar memberikan pelayanan yang baik serta 

emuaskan bagi konsumen. Kinerja karyawan yang sudah dilakukan oleh 

karyawan Villa Kencana Apel D5 tergolong baik dan memuaskan 

sehingga diengan adanya peningkatan gaji tersebut diharapkan karyawan 

dapat memberikan pelayanan yang lebih lagi sehingga dapat lebih 

memuaskan konsumen. 
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Strategi yang ke-enam yaitu pembaharuan desain interior pada 

villa sehingga dapat menjadi nilai tambah yang baru bagi villa. Tujuan dari 

pembaharuan desain interior pada villa tersebut yaitu agar memberikan 

kesan yang lebih  fresh pada villa sehingga konsumen tidak merasa bosan 

serta memberikan kesan villa yang baru dan terawat. 

4.4.3 Strategi O-A 

Strategi O-A dibuat berdasarkan hasil analisa dari opportunity 

atau peluang yang ada pada villa kemudian dirancang beberapa strategi 

yang berorientasikan pada aspiration atau aspirasi yang sudah 

disampaikan sebelumnya. Terdapat beberapa strategi yang tercipta 

berdasarkan opportunity dan aspiration tersebut yaitu yang pertama adalah 

menambah jumlah karyawan untuk pemeliharaan villa dan menjaga 

kebersihan villa serta untuk untuk mempersiapkan penyediaan opsi 

layanan tambahan yaitu penyediaan makanan dan pencucian mobil. 

Penambahan karyawan tersebut bertujuan pada saat villa sedang ramai 

disewa oleh beberapa konsumen dihari yang berbeda, karyawan dapat 

membersihkan serta mempersiapkan villa sebersih dan senyaman mungkin 

disaat waktu pergantian sewa dari konsumen yang satu dengan yang lain 

di hari yang sama sehingga selain terjaganya kebersihan dan kenyamanan 

villa, penambahan karyawan tersebut juga mempercepat kinerja karyawan 

dalam mempersiapkan villa untuk konsumen yang akan menyewa villa 

selanjutnya. Selain itu penambahan karyawan tersebut guna untuk 

mempersiapkan penyediaan opsi layanan tambahan yang disediakan oleh 

Villa Kencana Apel D5 yaitu penyediaan makanan dan pencucian mobil 

konsumen.  

Strategi yang kedua yaitu melakukan  beberapa promosi terkait 

dengan kemajuan kota batu yang pesat sehingga memiliki tempat wisata 

yang menarik serta kemudahan akses menuju Kota Batu Malang. Selain 

melakukan promosi terkait kekuatan villa yang ada, perusahaan juga 
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melakukan promosi terkait dengan kemajuan Kota Batu sendiri seperti 

banyaknya tempat wisata menarik yang dapat dikunjungi serta dapat 

memberikan pengalaman baru bagi para wisatawan yang berkunjung. 

Dengan adanya hal tersebut maka ketika terjadi peningkatan jumlah 

wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu Malang tersebut dapat menjadi 

sebuah peluang bagi Villa Kencana Apel D5. 

 Strategi yang ketiga yaitu memberikan promo menarik seperti 

potongan harga pada saat musim liburan akan tiba. Promosi yang 

dilakukan pada saat musim liburan akan tiba tesebut dapat menjadi sebuah 

peluang yang baik bagi perusahaan karena musim liburan tersebut 

merupakan waktu dimana Kota Batu Malang ramai dikunjungi oleh 

wisatawan dari berbagai daerah sehingga hal tersebut dapat menjadi 

sebuah peluang serta dapat menarik konsumen untuk menyewa Villa 

Kaencana Apel D5. 

Strategi yang ke-empat yaitu menambahkan layanan pemesanan 

villa pada e-commerce selain booking.com dengan menekankan promosi 

pada saat musim liburan akan tiba. Tujuannya penambahan layanan 

booking melalui beberapa e-commerce berbasis travel tersebut 

memberikan kemudahan pada konsumen untuk pemesanan villa yang lebih 

terjadwal serta menekankan promosi seperti potongan harga yang menarik 

pada saat musim liburan akan tiba dimana waktu sebelum liburan tiba 

tersebut banyak konsumen melakukan pemesanan jauh-jauh hari untuk 

hari liburan yang sudah direncanakan. 

Strategi yang kelima yaitu menambah fasilitas baru yang 

menarik seperti playstationdan alat pemanggang daging atau barbecue 

untuk menarik minat konsumen. Penambahan beberapa fasilitas tersebut 

dapat dilakukan untuk mempersiapkan musim liburan yang akan tiba 

sehingga dengan adanya fasilitas tambahan yang baru tersebut dapat 
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menjadi peluang untuk menarik minat konsumen menyewa Villa Kencana 

Apel D5. 

Strategi yang ke-enam yaitu pembaharuan desain interior pada 

villa untuk mempersiapkan musim liburan tiba sebelum villa ramai disewa 

konsumen. Pembaharuan desain interior pada villa tersebut terkait dengan 

menambahkan beberapa aksen serta sentuhan baru pada villa yang dapat 

memberikan kesan suasana villa yang baru dan fresh sehingga konsumen 

tidak merasa bosan. Beberapa ubahan tersebut disiapkan untuk nantinya 

menghadapi musim liburan yang akan datang. 

4.4.4 Strategi O-R 

Strategi O-R dibuat berdasarkan hasil analisa dari opportunity 

atau peluang yang ada pada villa kemudian dirancang beberapa strategi 

yang berorientasikan pada result atau hasil yang terukur. Terdapat 

beberapa strategi yang tercipta berdasarkan opportunity dan result tersebut 

yaitu yang pertama adalah menambah fasilitas baru yang menarik seperti 

playstation serta perlengkapan barbecue atau alat pemangang daging 

untuk menyasar konsumen baik keluarga maupun rombongan. 

Penambahan fasilitas seperti playstation dan alat pemanggang daging 

tersebut dapat menjadi sebuah nilai tambah bagi villa yang dapat menarik 

minat konsumen baik konsumen yang memang membawa keluarga 

maupun rombongan pertemanan itu sendiri karena dua fasilitas tersebut 

diyakini dapat digunakan serta menjadi sebuah fasilitas yang dapat 

digunakan oleh konsumen sehingga konsumen semakin merasa nyaman 

pada saat menyewa villa karena memiliki fasilitas yang lengkap dan 

menghibur. 

Strategi yang kedua yaitu menambahkan jumlah  karyawan untuk 

mengantisipasi villa ketika sedang ramai disewa oleh konsumen guna 

pembersihan serta pemeliharaan villa juga untuk memberikan opsi layanan 

tambahan seperti katering untuk sarapan serta makan malam dan 
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pencucian mobil konsumen.. Tujuannya agar kualitas penginapan dari villa 

tersebut terjaga serta kinerja karyawan dalam membersihkan dan 

mempersiapkan villa untuk disewa oleh konsumen selanjutnya dapat 

terselesaikan dengan cepat sehingga dapat menghemat waktu dalam 

mempersiapkan villa tersebut. Selain itu penambahan karyawan juga 

bertujuan untuk mempersiapkan pengerjaan layanan tambahan yang 

disediakan oleh Villa Kencana Apel D5 yaitu layanan katering untuk 

sarapan serta makan malam dan pencucian mobil konsumen. 

Strategi yang ketiga yaitu melakukan promosi yang lebih 

terutama pada saat musim liburan sehingga dapat menarik minat 

konsumen dengan paid promote atau endorsement pada media sosial. 

Melakukan promosi yang lebih pada saat musim liburan akan tiba dinilai 

cukup efektif karena sangat jarang atau bahkan tidak ada yang memesan 

villa pada saat musim liburan tiba karena sedikit atau bahkan tidak adanya 

ketersediaan villa maupun penginapan yang tersedia sehingga konsumen 

akan memesan jauh-jauh hari untuk menyewa villa tersebut. Hal tersebut 

dapat dimanfaatan bagi perusahaan dengan melakukan promosi yang 

menarik pada saat musim liburan akan tiba dikarenakan waktu yang 

bertepatan dengan konsumen yang memang akan memesan villa sebelum 

musim liburan tiba. Promosi tersebut bisa dilakukan dengan melakukan 

paid promote atau endorsement di sosial media yang ada dengan 

melakukan iklan berbayar atau melakukan endorsement pada beberapa 

artis atau selebgram di sosial media. 

Strategi yang ke-empat yaitu menambahkan layanan pemesanan 

villa pada e-commerce selain booking.com dengan menekankan promosi 

pada saat musim liburan akan tiba terkait dengan kemajuan kota batu yang 

memiliki banyak tempat wisata menarik. Dengan menambahkan layanan 

pemesanan pada beberapa e-commerce lain selain booking.com dengan 

menekankan promosi pada saat musim liburan serta promosi terkait 

banyaknya tempat wisata yang wajib untuk dikunjungi di Kota Batu dapat 
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menjadi sebuah strategi yang cukup tepat untuk menarik minat konsumen 

untuk berwisata ke Kota Batu serta dapat dengan memudan memesan Villa 

Kencana Apel D5 di beberapa aplikasi atau website e-commerce yang 

tersedia. 

Strategi yang kelima yaitu  pembaharuan desain interior pada 

villa untuk mempersiapkan musim liburan tiba sebelum villa ramai disewa 

konsumen. Penggantian tersebut ditujukan untuk mempersiapkan villa 

dengan memberikan beberapa tambahan aksen pada villa sehingga 

terkesan villa memiliki suasana yang baru dan tidak membosankan karena 

suasana villa yang baru. 

Setelah selesai dengan pemaparan yang telak dilakukan peneliti dari  

beberapa alternatif strategi yang diciptakan dari diagram dan matriks SOAR, 

peneliti mencoba merumuskan alternatif strategi apa saja yang dapat 

digunakan serta diterapkan oleh perusahaan demi keberlangsungan usaha 

diantaranya ialah : 

1. Strategi penambahan jumlah karyawan minimal satu orang 

dengan tujuan untuk pemeliharaan villa terkait dengan menjaga 

kualitas dari fasilitas villa yang ada, menjaga kebersihan serta 

kenyamanan villa baik luar maupun dalam dari villa. Selain itu 

penambahan karyawan tersebut ditujukan untuk mempersiapkan 

penyediaan opsi layanan tambahan yang ditawarkan Villa 

Kencana Apel D5 yaitu layanan penyediaan makanan untuk 

konsumen baik sarapan maupun makan malam dan juga layanan 

untuk pencucian mobil konsumen. Tujuan lain dari penambahan 

karyawan tersebut juga untuk mempercepat serta mempersingkat 

waktu bagi karyawan untuk mempersiapkan villa pada saat 

pergantian konsumen yang menyewa di hari yang sama sehingga 

konsumen tidak perlu menunggu lama pada saat akan menempati 

villa karena villa yang sedang dibersihkan dan dipersiapkan 
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tersebut. Selain itu tujuan dari penambahan karyawan tersebut 

juga bertujuan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik 

lagi bagi konsumen pada saat konsumen membutuhkan bantuan 

terkait dengan cara penggunaan dari beberapa fasilitas villa 

hingga terkait dengan informasi mengenai tempat wisata maupun 

rumah makan maupun minimarket terdekat. Dengan adanya hal 

tersebut maka konsumen tidak hanya puas dengan kebersihan 

dan kenyaman villa melainkan juga puas terhadap pelayanan dari 

karyawan yang sangat membantu konsumen ketika konsumen 

membutuhkan bantuan.  

2. Strategi penambahan beberapa fasilitas baru yang dapat menarik 

minat konsumen yaitu playstation serta alat pemanggang daging. 

Playstation tersebut dinilai dapat menarik minat konsumen untuk 

menyewa karena perangkat permainan tersebut dinilai menarik 

serta dapat menjadi fasilitas hiburan tambahan bagi konsumen 

saat menyewa villa. Kemudian alat pemanggang daging tersebut 

ditambahkan bertujuan untuk melengkapi peralatan dapur yang 

terletak pada dapur pribadi yang sudah disediakan sehingga 

fasilitas dapur pribadi pada villa semakin lengkap dan dapat 

digunakan dengan baik. Alat pemanggang daging tersebut 

ditujukan agar konsumen tidak perlu susah-susah untuk mencari 

makanan untuk dikonsumsi bersama-sama melainkan mereka 

hanya membawa bahan makanan saja yang kemudian bisa diolah 

di dapur pribadi yang sudah ada pada villa serta dapat 

menggunakan fasilitas alat pemanggang daging tersebut untuk 

mengolah bahan makanan daging tersebut. Penambahan 

beberapa fasilitas tersebut bertujuan karena sasaran konsumen 

dari villa merupakan keluarga maupun rombongan, maka dengan 

menambahkan playstation serta alat pemanggang daging tersebut 

dinilai dapat menjadi nilai tambah yang lebih lagi serta dapat 

menarik minat konsumen untuk menyewa villa karena semakin 
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lengkapnya fasilitas villa yang disediakan. Selain itu 

penambahan beberapa fasilitas tersebut dinilai tidak 

membutuhkan biaya yang sangat besar tetapi memberikan 

dampal yang cukup baik untuk menjadi nilai tambah bagi villa. 

3. Strategi promosi pada media sosial yang tersedia seperti 

instagram, facebook, whatsapp, line dan lainnya yang dilakukan 

pada saat musim liburan akan tiba bisa dengan melakukan paid 

promote atau iklan berbayar dan bisa juga melalui endorsement. 

Media sosial tersebut merupakan media promosi yang sangat 

memberikan dampak dan pengaruh dijaman sekarang karena 

pengguna sosial media yang semakin bertambah setiap harinya 

sehinga dapat menjadi peluang yang baik untuk melakukan 

promosi. Promosi tersebut dilakukan untuk menarik minat 

konsumen terkait dengan kelengkapan fasilitas yang tersedia 

pada villa hingga promo potongan harga yang menarik. Promosi 

tersebut lebih digencarkan pada saat musim liburan akan tiba 

karena konsumen biasanya memesan penginapan tersebut pada 

saat sebelum hari libur atau musim liburan tiba sehingga promosi 

yang dilakukan saat sebelum musim liburan atau pada saat 

musim liburan akan tiba dinilai tepat bagi perusahaan untuk 

menarik minat konsumen. 

4. Strategi penambahkan layanan pemesanan atau booking pada e-

commerce lain selain booking.com yang sudah dilakukan Villa 

Kencana Apel D5 sebelumnya. Tujuannya selain untuk lebih 

memudahkan konsumen untuk melakukan pemesanan pada Villa 

Kencana Apel D5, dengan tersedianya layanan pemesanan di 

beberapa e-comerce yang tersedia maka akan memberikan 

kepuasan pada pelanggan terkait dengan layanan pemesanan 

yang semakin mudah. Penambahan layanan tersebut bertujuan 

karena tidak semua konsumen memiliki atau dapat mengakses 

aplikasi maupun website e-commerce berbasis travel yang sama 
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sehingga perlunya untuk menambahkan atau mendaftarkan Villa 

Kencana Apel D5 pada beberapa e-commerce berbasis travel lain 

tersebut bertujuan agar lebih memudahkan konsumen yang tidak 

semua konsumen memiliki atau mengakses aplikasi maupun 

website e-commerce yang sama satu dengan yang lain.Selain itu 

juga mempromosikan serta menekankan pada kekuatan dari Villa 

Kencana Apel D5 itu sendiri terkait dengan kelengkapan fasilitas 

yang ada serta lokasi yang strategis dari Villa Kencana Apel D5 

untuk menarik minat konsumen itu sendiri. Selain itu juga 

memberikan promosi serta informasi tambahan terkait beberapa 

Kota Batu Malang seperti beberapa tempat wisata yang menarik 

dan wajib dikunjungi pada saat berwisata di Kota Batu Malang. 

5. Strategi penyediaan opsi layanan tambahan yang disediakan dan 

ditawarkan kepada konsumen yaitu penyediaan makanan bagi 

konsumen baik untuk sarapan maupun makan malam dan 

layanan tambahan pencucian mobil konsumen pada saat malam 

hari ketika mobil yang digunakan konsumen sedang tidak 

digunakan. Penambahan layanan tersebut tentu saja akan 

dikenakan biaya tambahan yang ditanggung oleh konsumen 

tetapi tentu dengan harga yang cukup terjangkau. Layanan 

tambahan tersebut juga bertujuan agar memberikan layanan yang 

lebih baik pada konsumen sehingga konsumen merasa puas tidak 

hanya dengan fasilitas yang lengkap tetapi juga pelayanan yang 

diberikan juga lengkap dan memuaskan. 

6. Strategi pembaharuan desain interior pada villa. Pembaharuan 

desain interior pada villa tersebut bukan berarti dengan 

merombak seluruh bagian villa kemudian dirubah ke desain yang 

baru tetapi bisa dengan memberikan beberapa sentuhan baru 

dengan penambahan aksen pada beberapa bagian villa seperti 

menambahkan wallpaper pada interior villa, memberikan hiasan 

dinding, menata ulang taman pada villa dengan memberikan 
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tanaman yang unik dan indah, atau bisa juga dengan mengganti 

warna cat villa agar memberikan kesan baru pada villa sehingga 

dapat memberikan kesan villa yang baru dan tidak 

membosankan.  

7. Strategi meningkatkan gaji karyawan. Peningkatan gaji karyawan 

tersebut bertujuan untuk menghargai kinerja karyawan, 

meningkatkan kenyamanan karyawan dalam bekerja serta untuk 

mendorong kinerja karyawan lebih lagi sehingga dengan adanya 

kinerja yang baik tersebut akan berdampak pada kenyamanan 

kerja yang meningkat dari karyawan yang nantinya juga akan 

berdampak pada performa serta karyawan itu sendiri sehingga 

menghasilkan pelayanan yang baik serta memuaskan yang 

diberikan karyawan terhadap konsumen Villa Kencana Apel D5. 

4.5 Inspire to Implement 

Setelah melalui tahapan inovate dimana pada tahapan tersebut 

tercipta beberapa alternatif strategi yang sudah dirancang, maka tahapan 

terakhir dari analisis SOAR yaitu inspire to implement. Beberapa rancangan 

alternatif strategi yang sudah tercipta tersebut di serahkan untuk di pahami 

lebih dalam lagi serta diperdalam dengan tujuan agar semua anggota 

perusahaan paham akan alternatif strategi yang sudah dirancang tersebut 

sehingga nantinya akan tercipta hasil yang terukur bagi perusahaan baik dalam 

sasaran jangka pendek maupun jangka panjang.  

Pemilik Villa Kencana Apel D5 menghargai semua aspirasi yang 

sudah diberikan serta menghargai atas kerja keras dari anggota perusahaan 

atas apa yang sudah dicapai selama ini sehingga villa masih dapat bertahan 

hingga saat ini di persaingan bisnis yang ketat ini.  Selain itu anggota 

perusahaan juga didorong untuk bekerja lebih keras lagi di masa mendatang 

untuk mencapai hasil dan tujuan yang terukur yang sudah disepakati bersama 

serta menerapkan alternatif strategi yang sudah tercipta untuk menghadapi 
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persaingan bisnis baik untuk sasaran jangka pendek maupun sasaran jangka 

panjang dari perusahaan demi mencapai tujuan dari perusahaan serta tetap 

dapat bertahan dalam persaingan bisnis yang ketat saat ini. 

  




