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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan mengenai 

penyusunanalternatif strategi pada Villa Kencana Apel D5 Kota Batu 

Malang berdasarkan analisis strength, opportunity, aspiration, result 

(SOAR) dengan melakukan beberapa penelitian serta merancang beberapa 

alternatif strategi yang telah dilakukan, maka alternatif strategi yang dapat 

dijadikan sebagai rumusan strategi serta dapat di implementasikan pada 

Villa Kencana Apel D5 untuk menghadapi persaingan bisnis yang ada saat 

ini sebagai berikut : 

a. Strategi penambahan karyawan minimal satu orang untuk menjaga 

kualitas penginapan dari Villa Kencana Apel D5 mulai dari 

kebersihan villa, kenyamanan villa, pemeliharaan semua fasilitas 

villa yang ada, mempersiapkan untuk penyediaan opsi layanan 

tambahan yang disediakan sehingga dapat memberikan pelayanan 

terbaik bagi konsumen ketika konsumen. 

b. Strategi penambahan beberapa fasilitas baru yang menarik untuk 

melengkapi fasilitas yang sudah ada pada villa seperti penambahan 

playstation untuk fasilitas pelengkap untuk sarana hiburan serta 

penambahan fasilitas alat pemanggang daging atau alat barbecue 

untuk memperlengkap peralatan dapur sehingga konsumen yang 

menginap dapat memaksimalkan fasilitas yang ada serta merasa 

puas dengan kelengkapan fasilitas tersebut serta disisi lain juga 

dapat menarik minat konsumen yang ingin menyewa villa. 

c. Strategi promosi yang lebih digencarkan terutama pada media 

sosial yang tersedia seperti instagram, facebook, whatsapp, line 

dan beberapa sosial media yang dapat digunakan untuk media 

promosi yang bisa juga dilakukan dengan paid promote atau 
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endorsement terutama pada saat sebelum musim liburan tiba 

karena konsumen cenderung memesan villa tersebut jauh-jauh hari 

sebelum musim liburan tersebut tiba.  

d. Strategi penambahan layanan pemesanan pada beberapa e-

commerce lain selain booking.com yang sudah dilakukan 

sebelumnya seperti traveloka atau semacamnya. Dengan 

memperluas layanan pemesanan pada beberapa layanan e-

commerce lain dapat lebih memudahkan konsumen untuk 

melakukan pemesanan pada villa. Selain itu juga lebih menekankan 

promosi pada keunggulan villa terkait dengan kelengkapan fasilitas 

villa serta lokasi villa yang strategis. 

e. Strategi penyediaan opsi layanan tambahan yang disediakan pada 

Villa Kencana Apel D5 yaitu penyediaan makanan bagi konsumen 

untuk sarapan maupun makan malam dan layanan tambahan 

pencucian mobil konsumen pada saat malam hari ketika kendaraan 

konsumen sedang tidak dipakai. 

f. Strategi pembaharuan desain interior pada villa. Pembaharuan 

desain interior villa tersebut bisa dilakukan dengan memberikan 

sentuhan baru pada villa seperti memberikan wallpaper tembok 

pada interior villa, memberikan beberapa hiasan dinding, atau bisa 

dengan mengganti warna cat dari villa itu sendiri sehingga 

membuat villa memiliki kesan yang baru dan tidak membosankan.  

g. Strategi peningkatan gaji karyawan yang bertujuan untuk 

menghargai kinerja karyawan, meningkatkan kenyamanan 

karyawan, dan mendorong kinerja karyawan. Dengan adanya hal 

tersebut diharapkan akan berdampak pada meningkatnya kinerja 

karyawan agar lebih maksimal dalam memberikan pelayanan pada 

konsumen. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti mengenai 

penyusunanalternatif strategi pada Villa Kencana Apel D5 Kota Batu 

Malang berdasarkan analisis strength, opportunity, aspiration, result 

(SOAR), maka peneliti mencoba memberikan saran atau masukan pada 

Villa Kencana Apel D5 dari penelitian yang sudah diselesaikan agar dapat 

membantu Villa Kencana Apel D5 tetap dapat bertahan serta berkembang 

yaitu sebagai berikut : 

1. Pemilik Villa Kencana Apel D5 menerapkan alternatif strategi yang 

sudah dirancang terkait dengan promosi yang lebih gencar pada 

media sosial termasuk menambahkan layanan pemesanan atau 

booking pada beberapa e-commerce berbasis travel yang tersedia 

karenamedia sosial adalah sebuah media yang saat ini penggunanya 

semakin bertambah setiap harinya sehingga media sosial tersebut 

merupakan sebuah media yang tepat untuk melakukan promosi serta 

lebih praktis. 

2. Pemilik Villa Kencana Apel D5 menerapkan alternatif strategi yang 

sudah dirancang terkait penambahan beberapa fasilitas baru yang 

menarik seperti playstation untuk sarana pelengkap fasilitas hiburan 

villa serta alat pemanggang daging atau alat barbecue untuk sarana 

pelengkap peralatan dapur sehingga semakin lengkapnya fasilitas 

yang disediakan villa serta dapat lebih menarik minat konsumen. 

3. Pemilik Villa Kencana Apel D5 menerapkan alternatif strategi yang 

sudah dirancang terkait dengan memberikan inovasi pada 

penyediaan opsi layanan tambahan yang disediakandan ditawarkan 

pada konsumen yaitu layanan penyediaan makanan untuk sarapan 

maupun makan malam bagi konsumen dan layanan pencucian mobil 

yang digunakan konsumen sehingga semakin lengkap layanan yang 

disediakan disamping fasilitas villa yang sudah lengkap. 
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4. Pemilik Villa Kencana Apel D5 menerapkan alternatif strategi yang 

sudah dirancang terkait dengan penambahan jumlah karyawan 

minimal satu orang serta meningkatkan gaji karyawan. Tujuan dari 

penambahan jumlah karyawan tersebut selain untuk menjaga 

kebersihan dan kenyamanan villa, tetapi juga mempersiapkan untuk 

penyediaan layanan tambahan terkait dengan penyediaan makanan 

serta pencucian mobil. Selain itu peningkatan gaji karyawan tersebut 

bertujuan untuk menghargai kinerja karyawan serta meningkatkan 

kenyamanan kerja serta mendorong kinerja karyawan itu sendiri. 

5. Pemilik Villa Kencana Apel D5 kedepannya memberikan inovasi 

pada villa terkait dengan mengganti suasana villa keseluruhan diikuti 

dengan penggantian pada furniture yang digunakan dengan konsep 

art villa dengan memberikan sentuhan seni pada villa serta konsep 

villa instagramable pada villa selain memberikan desain yang unik 

dan menarik, hal tersebut akan memberikan pengalaman yang baru 

pada konsumen pada saat menyewa villa.  

6. Pemilik Villa Kencana Apel D5 tetap menjaga kebersihan villa 

selagi villa tidak sedang disewa oleh konsumen sehingga selain 

untuk merawat bangunan serta fasilitas dari villa itu sendnri, Villa 

Kencana Apel D5 juga menjadi display yang dapat menarik minat 

konsumen untuk menyewa ketika ada konsumen yang sedang 

melakukan survey lapangan untuk kepentingan penyewaan villa. 

7. Pemilik Villa kencana Apel D5 memberikan informasi fisik di 

bagian depan villa mengenai fasilitas apa saja yang dimiliki villa 

serta informasi bagaimana cara  konsumen dapat menyewa villa atau 

kontak yang bisa dihubungi  sehinga dapat memberikan informasi 

yang lengkap ketika ada konsumen yang sedang melakukan survey 

lapangan untuk kepentingan penyewaan villa.  




