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LAMPIRANI 

 

HASIL WAWANCARA PRA SURVEY 

PEMILIK VILLA KENCANA APEL D5 

No. Pertanyaan 

Wawancara 

Topik 

Pertanyaan 

Jawaban 

1. Sebagai pemilik, 

menurut saudara 

kelebihan apa saja 

yang dimiliki oleh 

Villa Kencana Apel 

D5 dibandingkan 

dengan villa lainnya? 

Kekuatan 

(strength) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

1. Memiliki Lokasi yang 

strategis  

- Dekat dengan tempat 

wisata 

- Memiliki pemandangan 

dari villa yang menarik 

- Kemudahan akses untuk 

keluar masuk 

lingkungan villa 

- Keamanan lingkungan 

Villa terjamin 

- Terdapat penjual 

makanan yang cukup 

banyak disekitar 

lingkungan villa 

2. Fasilitas yang lengkap 

- 4 kamar tidur dengan 

bed yang luas serta 

saluran tv kabel di setiap 

kamar 

- 2 kamar mandi dengan 

fasilitas shower dan air 

hangat serta terdapat 
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bathup pada kamar 

mandi atas 

- Kolam renang dengan 

ring basket, bola basket, 

serta boat mini 

- Dapur yang bersih serta 

peralatan dapur yang 

cukup lengkap serta 

terdapat kulkas dan 

dispenser 

- Tenis meja di lantai 2 

- Teras balkon di lantai 2 

dengan ayunan 

- Ruang keluarga di lantai 

2 dengan saluran tv 

kabel, dvd player, serta 

speaker 

- Free wifi 

- Terdapat Carport atau 

parkiran mobil 

3. Harga yang cukup 

terjangkau dan sesuai 

dengan kelengkapan 

fasilitas yang ada. 

2. Apakah dengan 

bertambahnya jumlah 

wisatawan yang 

berkunjung ke Kota 

Batu setiap tahunnya 

menjadi sebuah 

peluang bagi Villa 

Peluang 

(opportunity) 

dari Villa 

Kencana Apel 

D5. 

Sangat berpotensi bagi Villa 

Kencana Apel D5 karena 

didukung dengan kemajuan 

Kota Batu sendiri yang Pesat 

dengan semakin banyaknya 

tempat wisata yang tersedia dan 

menarik sehingga dapat 
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Kencana Apel D5? menarik minat wisatawan yang 

berkungjung. 

3. Apa harapan saudara 

sebagai pemilik villa 

agar Villa Kencana 

Apel D5 tetap dapat 

bertahan dan bersaing 

dalam persaingan 

bisnis villa yang 

semakin ketat di Kota 

Batu saat ini? 

Aspirasi 

(aspiration) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

Menjaga kelengkapan fasilitas 

yang tersedia, meningkatkan 

kualitas pelayanan dan 

penginapan yang ada sehingga 

konsumen merasa puas dan 

ingin kembali untuk menginap 

di Villa Kencana Apel D5. 
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HASIL WAWANCARA PRA SURVEY 

KARYAWAN VILLA KENCANA APEL D5 

No. Pertanyaanan 

Wawancara 

Topik 

Pertanyaan 

Jawaban 

1. Sebagai 

karyawan,menurut 

saudara kelebihan apa 

saja yang dimiliki oleh 

Villa Kencana Apel 

D5? 

Kekuatan 

(strength) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

1. Memiliki Lokasi yang 

strategis  

- Kemudahan mencari 

lokasi villa 

- Pemandangan yang 

bagus dan menarik 

- Dekat dengan tempat 

wisata 

- Keamanan lingkungan 

Villa terjamin 

- Terdapat penjual 

makanan yang cukup 

banyak disekitar 

lingkungan villa 

2. Fasilitas yang lengkap 

- Kolam renang dengan 

ring basket, bola 

basket, serta boat mini 

- Terdapat  tenis meja 

- Tv di setiap kamar dan 

ruang keluarga 

- Kamar mandi dengan 

fasilitas shower dan air 

hangat serta terdapat 

bathup pada kamar 

mandi atas 
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- Terdapar Carport atau 

parkiran mobil 

2. Apakah dengan 

bertambahnya jumlah 

wisatawan yang 

berkunjung ke Kota 

Batu setiap tahunnya 

menjadi sebuah 

peluang bagi Villa 

Kencana Apel D5? 

Peluang 

(opportunity) 

dari Villa 

Kencana Apel 

D5. 

Sangat berpotensi, apalgi 

disaat musim liburan anak 

sekolah serta liburan tahun 

baru dimana hingga satu 

minggu villa dapat tersewa 

oleh beberapa tamu yang 

berbeda. 

3. Apa harapan saudara 

sebagai karyawan villa 

agar Villa Kencana 

Apel D5 tetap dapat 

bertahan dan bersaing 

dalam persaingan 

bisnis villa yang 

semakin ketat di Kota 

Batu saat ini? 

Aspirasi 

(aspiration) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

Menjaga agar fasilitas tetap 

baik kualitasnya dan layak 

digunakan serta berfungsi 

dengan baik, serta 

menambahkan jumlah 

karyawan ketika villa sedang 

ramai tamu yang menyewa 

sehingga pekerjaan saat 

pembersihan villa dapat 

terselesaikan dengan lebih 

cepat. 
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HASIL WAWANCARA PRA SURVEY 

KOMPETITOR VILLA KENCANA APEL D5 

(VILLA KENCANA APEL D6) 

 

No. Pertanyaan 

Wawancara 

Topik 

Pertanyaan 

Jawaban 

1. Sebagai kompetitor, 

menurut saudara 

kelebihan apa saja 

yang dimiliki oleh 

Villa Kencana Apel D5 

dibandingkan  villa 

saudara? 

Kekuatan 

(strength) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

1. Fasilitas yang cukup 

lengkap 

- Kolam renang dengan 

ring basket, bola 

basket, serta boat 

mini 

- Terdapat  tenis meja 

- Kamar mandi dengan 

fasilitas shower dan 

air hangat serta 

terdapat bathup pada 

kamar mandi atas 

2. Apakah dengan 

bertambahnya jumlah 

wisatawan yang 

berkunjung ke Kota 

Batu setiap tahunnya 

menjadi sebuah 

peluang bagi Villa 

Kencana Apel D5? 

Peluang 

(opportunity) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

Bisa jadi mendatangkan 

peluang bagi Villa Kencana 

Apel D5 karena memang 

memiliki beberapa fasilitas 

yang cukup lengkap dan 

menarik. 

3. Apa harapan saudara 

sebagai  kompetitor 

agar Villa Kencana 

Aspirasi 

(aspiration) dari 

Villa Kencana 

Mempertahankan beberapa 

fasilitas yang cukup lengkap 

tersebut serta kualitas 
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Apel D5 tetap dapat 

bertahan dan bersaing 

dalam persaingan 

bisnis villa yang 

semakin ketat di Kota 

Batu saat ini? 

Apel D5. penginapan lebih 

ditingkatkan agar kepuasan 

konsumen terpenuhi. 
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HASIL WAWANCARA PRA SURVEY 

KOMPETITOR VILLA KENCANA APEL D5 

(VILLA PANDERMAN INDAH) 

 

No. Pertanyaanan 

Wawancara 

Topik Pertanyaan Jawaban 

1. Sebagai kompetitor, 

menurut saudara 

kelebihan apa saja 

yang dimiliki oleh 

Villa Kencana Apel 

D5 dibandingkan  villa 

saudara 

Kekuatan 

(strength) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

1. Fasilitas yang lengkap 

- Kolam renang pribadi 

dalam villa 

- Terdapat  tenis meja 

- Memiliki dapur pribadi 

dengan peralatan yang 

lengkap 

2. Memiliki Lokasi yang 

strategis  

- Pemandangan yang bagus 

dan menarik 

- Dekat dengan tempat 

wisata 

- Keamanan lingkungan 

Villa terjamin 

2. Apakah dengan 

bertambahnya jumlah 

wisatawan yang 

berkunjung ke Kota 

Batu setiap tahunnya 

menjadi sebuah 

peluang bagi Villa 

Kencana Apel D5? 

Peluang 

(opportunities) 

dari Villa Kencana 

Apel D5. 

Sangat berpotensi terutama 

pembangunan akses Jalan Tol 

Trans Jawa yang sangat 

memudahkan wisatawan 

untuk berwisata ke Kota 

Batu. 
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3. Apa harapan saudara 

sebagai  kompetitor 

agar Villa Kencana 

Apel D5 tetap dapat 

bertahan dan bersaing 

dalam persaingan 

bisnis villa yang 

semakin ketat di Kota 

Batu saat ini? 

Aspirasi 

(aspiration) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

Tetap menjaga konsistensi 

akan kelengkapan fasilitas 

villa yang dimiliki serta 

meningkatkan kualitas dari 

fasilitas tersebut. 
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HASIL WAWANCARA PRA SURVEY 

KOMPETITOR VILLA KENCANA APEL D5 

(BATUQUE TOWN VILLA 2) 

 

No. Pertanyaan Wawancara Topik Pertanyaan Jawaban 

1. Sebagai kompetitor, 

menurut saudara 

kelebihan apa saja yang 

dimiliki oleh Villa 

Kencana Apel D5 

dibandingkan  villa 

saudara? 

Kekuatan 

(strength) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

1. Fasilitas yang cukup 

lengkap 

- Kolam renang  pribadi 

- Terdapat  tenis meja 

- Kamar mandi dengan 

fasilitas bathup 

2. 2. Kemudahan dalam 

booking villa melalui 

website atau aplikasi 

booking.com.   

2. Apakah dengan 

bertambahnya jumlah 

wisatawan yang 

berkunjung ke Kota 

Batu setiap tahunnya 

menjadi sebuah 

peluang bagi Villa 

Kencana Apel D5? 

Peluang 

(opportunities) 

dari Villa Kencana 

Apel D5. 

Fasilitas dari villa yang 

cukup lengkap sehingga 

menarik minat wisatawan 

untuk menyewa villa. 

Pembangunan tempat wisata 

baru pada Kota Batu seperti 

Jawa Timur Park 3. 

3. Apa harapan saudara 

sebagai  kompetitor 

agar Villa Kencana 

Apel D5 tetap dapat 

bertahan dan bersaing 

dalam persaingan bisnis 

Aspirasi 

(aspiration) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

Mempertahankan kualitas 

layanan serta fasilitas yang 

lengkap tersebut serta 

menambahkan fasilitas yang 

lebih menarik agar 

pelanggan lebih tertarik dan 
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villa yang semakin 

ketat di Kota Batu saat 

ini? 

tidak bosan berada di villa. 
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HASIL WAWANCARA PRA SURVEY 

PELANGGAN 1 VILLA KENCANA APEL D5 

 

No. Pertanyaan 

Wawancara 

Topik 

Wawancara 

Jawaban 

1. Menurut saudara, 

kelebihan apa saja 

yang dimiliki oleh 

Villa Kencana Apel 

D5 selama beberapa 

kali menyewa villa 

tersebut? 

Kekuatan 

(strength) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

1. Fasilitas yang lengkap 

- Kolam renang dengan 

ring basket, bola 

basket, serta boat mini 

- Dapur yang bersih 

serta peralatan dapur 

yang cukup lengkap 

serta terdapat kulkas 

dan dispenser 

- Tenis meja di lantai 2 

- Terdapat Carport atau 

parkiran mobil 

2. Memiliki Lokasi yang 

strategis  

- Pemandangan dari villa 

yang sangat menarik 

- Dekat dengan tempat 

wisata 

- Kemudahan akses serta 

kemudahan mencari 

lokasi villa 

- Terdapat penjual 

makanan yang cukup 

banyak disekitar 
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lingkungan villa 

3. Pemilik Villa dan 

Karyawan yang sangat 

ramah serta membantu 

ketika ada tamu yang 

membutuhkan bantuan 

4. Harga yang cukup 

terjangkau dan sesuai 

dengan kelengkapan 

fasilitas yang tersedia pada 

villa 

2. Apakah dengan 

bertambahnya jumlah 

wisatawan yang 

berkunjung ke Kota 

Batu setiap tahunnya 

menjadi sebuah 

peluang bagi Villa 

Kencana Apel D5? 

Peluang 

(opportunity) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

Tentu sangat berpengaruh 

karena ketika wisatawan yang 

datang meningkat serta Villa 

Kencana Apel D5 yang 

memiliki kualitas penginapan 

yang baik maka akan sangat 

berpeluang bagi Villa Kencana 

Apel D5. 

3. Apa harapan saudara 

sebagai  pelanggan 

setia agar Villa 

Kencana Apel D5 

tetap dapat bertahan 

dan bersaing dalam 

persaingan bisnis villa 

yang semakin ketat di 

Kota Batu saat ini? 

Aspirasi 

(aspiration) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

Mempertahankan Kualitas 

penginapan yang sudah baik, 

menjaga kebersihan villa, 

menambahkan fasilitas 

tambahan yang dapat menarik 

dan berguna bagi konsumen, 

serta promosi pada media 

sosial apalagi disaat yang 

bertepatan dengan musim 

liburan. 
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HASIL WAWANCARA PRA SURVEY 

PELANGGAN 2 VILLA KENCANA APEL D5 

 

No. Pertanyaan 

Wawancara 

Topik 

Wawancara 

Jawaban 

1. Menurut saudara, 

kelebihan apa saja 

yang dimiliki oleh 

Villa Kencana Apel 

D5 selama beberapa 

kali menyewa villa 

tersebut? 

Kekuatan 

(strength) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

1. Villa yang tergolong luas 

dan nyaman 

2. Fasilitas yang lengkap 

- Kamar tidur yang 

nyaman dengan kasur 

besar 

- Kolam renang dengan 

ring basket, bola 

basket, serta boat mini 

- Peralatan dapur yang 

lengkap serta dapur 

yang bersih disertai 

kulkas dan dispenser. 

- Ruang keluarga yang 

nyaman dengan sofa 

bed yang nyaman 

dilengkapi dengan 

home theater dan 

karaoke pada lantai 2 

- Tenis meja di lantai 2 

3. Memiliki Lokasi yang 

strategis  

- Pemandangan dari 

villa yang sangat 
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menarik 

- Spot foto menarik dari 

balkon villa 

- Dekat dengan tempat 

wisata 

- Kemudahan akses serta 

kemudahan mencari 

lokasi villa 

4. Pemilik Villa dan 

Karyawan yang sangat 

ramah serta membantu 

ketika ada tamu yang 

membutuhkan bantuan 

5. Kemudahan pemesanan 

sewa villa melalui aplikasi 

booking.com maupun 

secara langsung oleh 

pemilik villa 

2. Apakah dengan 

bertambahnya jumlah 

wisatawan yang 

berkunjung ke Kota 

Batu setiap tahunnya 

menjadi sebuah 

peluang bagi Villa 

Kencana Apel D5? 

Peluang 

(opportunities) 

dari Villa 

Kencana Apel 

D5. 

Tentu sangat berpeluang 

karena lokasi villa yang 

strategis serta semakin banyak 

lokasi wisata di Kota Batu 

Malang ini.  

3. Apa harapan saudara 

sebagai  pelanggan 

setia agar Villa 

Kencana Apel D5 

Aspirasi 

(aspiration) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

Memberikan improvisasi 

terhadap villa bisa dengan 

menambahkan fasilitas yang 

baru dan menarik serta bisa 
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tetap dapat bertahan 

dan bersaing dalam 

persaingan bisnis villa 

yang semakin ketat di 

Kota Batu saat ini? 

mengganti suasana villa agar 

terlihat lebih fresh dan baru. 
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HASIL WAWANCARA PRA SURVEY 

PELANGGAN 3 VILLA KENCANA APEL D5 

 

No. Pertanyaanan 

Wawancara 

Topik 

Pertanyaan 

Jawaban 

1. Menurut saudara, 

kelebihan apa saja 

yang dimiliki oleh 

Villa Kencana Apel 

D5 selama beberapa 

kali menyewa villa 

tersebut? 

Kekuatan 

(strength) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

1. Villa dengan kamar dan 

tempat tidur yang 

nyaman 

2. Memiliki view 

pemandangan yang bagus 

untuk berfoto 

3. Suasana villa yang aman 

4. Fasilitas yang lengkap 

- Dapur yang lengkap 

- Kulkas dan dispenser 

- Kolam renang pribadi 

- Terdapat  tenis meja 

- Air hangat yang 

berfungsi dengan baik 

5. Memiliki Lokasi yang 

strategis dekat dengan 

tempat wisata 

2. Apakah dengan 

bertambahnya jumlah 

wisatawan yang 

berkunjung ke Kota 

Batu setiap tahunnya 

menjadi sebuah 

peluang bagi Villa 

Peluang 

(opportunities) 

dari Villa Kencana 

Apel D5. 

Sangat berpotensi karena 

kemajuan kota batu baik dari 

tempat wisata maupun wisata 

kulinernya membuat daya 

tarik dari wisatawan untuk 

berkunjung sehingga akan 

menjadi potensi karena 

wisatawan membutuhkan 
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Kencana Apel D5? tempat tinggal dan istirahat. 

3. Apa harapan saudara 

sebagai  pelanggan 

setia agar Villa 

Kencana Apel D5 

tetap dapat bertahan 

dan bersaing dalam 

persaingan bisnis villa 

yang semakin ketat di 

Kota Batu saat ini? 

Aspirasi 

(aspiration) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

Mempertahankan dan 

ningkatkan kualitas fasilitas 

yang ada agar lebih 

memuaskan konsumen 

sehingga konsumen akan 

menyewa lagi dikemudian 

hari 
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HASIL WAWANCARA PRA SURVEY 

PELANGGAN 4 VILLA KENCANA APEL D5 

 

No. Pertanyaan 

Wawancara 

Topik 

Pertanyaan 

Jawaban 

1. Sebagai kompetitor, 

menurut saudara 

kelebihan apa saja yang 

dimiliki oleh Villa 

Kencana Apel D5 

dibandingkan  villa 

saudara? 

Kekuatan 

(strength) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

1. Villa yang terawat baik 

dari bagunan maupun 

fasilitasnya. 

2. Lokasi yang strategis 

dikelilingi dengan 

pemandangan  indah 

serta tempat wisata yang 

cukup banyak. 

3. Memiliki fasilitas yang 

lengkap cocok untuk 

wisatawan yang 

berkunjung dengan 

anggota keluarga 

4. Akses keluar masuk villa 

yang mudah serta aman 

2. Apakah dengan 

bertambahnya jumlah 

wisatawan yang 

berkunjung ke Kota 

Batu setiap tahunnya 

menjadi sebuah 

peluang bagi Villa 

Kencana Apel D5? 

Peluang 

(opportunities) 

dari Villa Kencana 

Apel D5. 

Villa Kencana Apel D5 

memiliki potensi karena 

semakin banyaknya 

pengunjung yang berwisata 

maka akan semakin banyak 

permintaan terhadap 

kebutuhan tempat 

beristirahat salah satunya 
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yaitu villa. 

3. Apa harapan saudara 

sebagai  pelanggan 

setia agar Villa 

Kencana Apel D5 tetap 

dapat bertahan dan 

bersaing dalam 

persaingan bisnis villa 

yang semakin ketat di 

Kota Batu saat ini? 

Aspirasi 

(aspiration) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

Mempertahankan kualitas 

villa yang sudah baik serta 

mungkin menambahkan 

beberapa fasilitas lain seperti 

alat pemanggang BBQ agar 

semakin meningkatkan daya 

tarik konsumen. 
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HASIL WAWANCARA PRA SURVEY 

PELANGGAN 5 VILLA KENCANA APEL D5 

 

No. Pertanyaan 

Wawancara 

Topik 

Wawancara 

Jawaban 

1. Menurut saudara, 

kelebihan apa saja yang 

dimiliki oleh Villa 

Kencana Apel D5 

selama beberapa kali 

menyewa villa tersebut? 

Kekuatan 

(strength) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

1. Tergolong villa yang 

luas sehingga dapat 

menampung cukup 

banyak orang. 

2. Pelayanan dari pemilik 

maupun karyawan villa 

yang sangat baik. 

3. Villa yang bersih dan 

ramah baik di semua 

fasilitasnya. 

4. Villa yang tergolong 

luas dan nyaman 

3. 5. Fasilitas yang lengkap 

- Memiliki 4 kamar tidur 

yang nyaman dengan 

kasur besar 

- Kolam renang pribadi 

- Memiliki dapur pribadi 

- Ruang keluarga yang 

nyaman dengan fasilitas 

karaoke 

- Tenis meja di lantai 2 

- Teras balkon depan dan 

belakang yang memiliki 

pemandangan bagus 

4. 6. Memiliki lokasi yang 
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strategis cukup dekat 

dengan pusat kota dan 

beberapa tempat wisata 

yang terkenal serta 

lingkungan villa yang aman. 

2. Apakah dengan 

bertambahnya jumlah 

wisatawan yang 

berkunjung ke Kota 

Batu setiap tahunnya 

menjadi sebuah peluang 

bagi Villa Kencana 

Apel D5? 

Peluang 

(opportunities) 

dari Villa Kencana 

Apel D5. 

Akan sangat berpeluang 

bagi Villa Kencana Apel D5 

apalagi dengan fasilitasnya 

yang lengkap yang cocok 

untuk dihuni wisatawan 

yang berlibur bersama 

keluarga.  

3. Apa harapan saudara 

sebagai  pelanggan setia 

agar Villa Kencana 

Apel D5 tetap dapat 

bertahan dan bersaing 

dalam persaingan bisnis 

villa yang semakin ketat 

di Kota Batu saat ini? 

Aspirasi 

(aspiration) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

Memberikan beberapa 

tawaran menarik pada 

konsumen seperti diskon 

harga bagi pelanggan setia 

dari villa. 
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HASIL WAWANCARA PRA SURVEY 

PELANGGAN 6 VILLA KENCANA APEL D5 

 

No. Pertanyaan 

Wawancara 

Topik 

Wawancara 

Jawaban 

1. Menurut saudara, 

kelebihan apa saja yang 

dimiliki oleh Villa 

Kencana Apel D5 

selama beberapa kali 

menyewa villa 

tersebut? 

Kekuatan 

(strength) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

1. Villa yang bersih dan 

nyaman 

2. Kondisi villa yang 

terawat 

3. Suasana villa yang 

nyaman dan tenang 

4. Lokasi yang strategis 

dekat dengan tempat 

wisata, mudah dicari 

serta akses yang mudah 

5. Fasilitas yang lengkap 

dan menarik seperti 

kolam renang pribadi 

serta adanya tambahan 

tenis meja serta karaoke 

6. Harga yang terjangkau 

2. Apakah dengan 

bertambahnya jumlah 

wisatawan yang 

berkunjung ke Kota 

Batu setiap tahunnya 

menjadi sebuah peluang 

bagi Villa Kencana 

Apel D5? 

Peluang 

(opportunities) 

dari Villa Kencana 

Apel D5. 

Akan menjadi peluang bagi 

Villa Kencana Apel D5 

karena lokasi villa yang 

strategis dekat dengan 

tempat wisata sehingga 

dapat menarik minat 

konsumen. 

3. Apa harapan saudara Aspirasi Mempertahankan kondisi 
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sebagai  pelanggan 

setia agar Villa 

Kencana Apel D5 tetap 

dapat bertahan dan 

bersaing dalam 

persaingan bisnis villa 

yang semakin ketat di 

Kota Batu saat ini? 

(aspiration) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

serta fasilitas villa yang 

sudah baik dan mungkin 

memberikan layanan 

tambahan seperti 

memberikan layanan 

sarapan yang sudah 

disediakan walaupun dengan 

tambahan biaya. 
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HASIL WAWANCARA PRA SURVEY 

PELANGGAN 7 VILLA KENCANA APEL D5 

 

No. Pertanyaan 

Wawancara 

Topik 

Wawancara 

Jawaban 

1. Menurut saudara, 

kelebihan apa saja 

yang dimiliki oleh 

Villa Kencana Apel D5 

selama beberapa kali 

menyewa villa 

tersebut? 

Kekuatan 

(strength) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

1. Memiliki pelayanan yang 

sangat membantu baik 

dari pemilik maupun 

karyawan villa. 

2. Lingkungan villa yang 

tenang dan aman. 

3. Fasilitas yang lengkap 

- Dapur dengan 

peralatan yang 

lengkap termasuk 

kulkas dan dispenser 

- Memiliki kolam 

renang pribadi 

- Memiliki tenis meja 

- Teras balkon dengan 

kursi santai 

- Memiliki tv dengan 

fasilitas tv kabel 

disetiap kamar 

- Kasur yang luas dan 

nyaman 

- Kamar mandi lantai  

memiliki bathup 

berserta air hangat 

yang berfungsi 

dengan baik di semua 
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kamar mandi 

4. Harga yang sesuai 

dengan fasilitas yang 

lengkap 

5. Pemandangan yang 

bagus 

6. Lokasi yang strategis 

dekat dengan pusat 

beberapa tempat wisata. 

2. Apakah dengan 

bertambahnya jumlah 

wisatawan yang 

berkunjung ke Kota 

Batu setiap tahunnya 

menjadi sebuah 

peluang bagi Villa 

Kencana Apel D5? 

Peluang 

(opportunities) 

dari Villa 

Kencana Apel D5. 

Pembangunan Kota Batu 

yang sangat pesat termasuk 

pembangunan tempat wisata 

yang semakin banyak dapat 

menarik wisatawan 

berkunjung sehingga akan 

menjadi potensi yang baik 

bagi Villa Kencana Apel D5. 

3. Apa harapan saudara 

sebagai  pelanggan 

setia agar Villa 

Kencana Apel D5 tetap 

dapat bertahan dan 

bersaing dalam 

persaingan bisnis villa 

yang semakin ketat di 

Kota Batu saat ini? 

Aspirasi 

(aspiration) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

Villa Kencana Apel D5 

sudah sangat baik dari segi 

fasilitas villa serta lokasi 

sehingga cukup 

mempertahankan hal 

tersebut. 
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HASIL WAWANCARA PRA SURVEY 

PELANGGAN 8 VILLA KENCANA APEL D5 

 

No. Pertanyaan 

Wawancara 

Topik 

Wawancara 

Jawaban 

1. Menurut saudara, 

kelebihan apa saja yang 

dimiliki oleh Villa 

Kencana Apel D5 

selama beberapa kali 

menyewa villa 

tersebut? 

Kekuatan 

(strength) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

1. Villa yang bersih dan 

nyaman untuk 

beristirahat 

2. Harga yang terjangkau 

dan sesuai dengan 

kelengkapan faslitas 

yang ada 

3. Lokasi yang mudah 

dicari bagi wisatawan 

4. Fasilitas yang lengkap 

- Free wifi 

- Kolam renang 

pribadi 

- Ruang keluarga 

dengan sound system 

dan karaoke yang 

baik 

- Tenis meja 

- Air hangat yang 

berfungsi 

- Kamar yang nyaman 

dan memiliki tv 

5. Pemandangan yang 

bagus dari villa baik dari 

balkon teras depan 

maupun belakang villa 
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6. Kemudahan dalam 

memesan villa melalui 

aplikasi booking.com 

2. Apakah dengan 

bertambahnya jumlah 

wisatawan yang 

berkunjung ke Kota 

Batu setiap tahunnya 

menjadi sebuah 

peluang bagi Villa 

Kencana Apel D5? 

Peluang 

(opportunities) 

dari Villa Kencana 

Apel D5. 

Dengan bertambahnya 

jumlah wisatawan yang 

berkunjung ke Kota Batu 

maka akan menjadi peluang 

bagi Villa Kencana Apel D5 

karena memiliki harga yang 

terjangkau dan fasilitas yang 

menarik yang cocok bagi 

wisatawan baik keluarga 

maupun bukan keluarga. 

3. Apa harapan saudara 

sebagai  pelanggan 

setia agar Villa 

Kencana Apel D5 tetap 

dapat bertahan dan 

bersaing dalam 

persaingan bisnis villa 

yang semakin ketat di 

Kota Batu saat ini? 

Aspirasi 

(aspiration) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

Mempertahankan kualitas 

villa dan pelayanan yang ada 

karena sudah sangat baik 

dan sangat memuaskan 

konsumen. 
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HASIL WAWANCARA PRA SURVEY 

PELANGGAN 9 VILLA KENCANA APEL D5 

 

No. Pertanyaan 

Wawancara 

Topik 

Wawancara 

Jawaban 

1. Menurut saudara, 

kelebihan apa saja yang 

dimiliki oleh Villa 

Kencana Apel D5 

selama beberapa kali 

menyewa villa tersebut? 

Kekuatan 

(strength) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

1. Kamar dengan kasur 

yang besar dan nyaman 

2. Fasilitas kolam renang 

pribadi dengan ring 

basket 

3. Fasilitas free wifi yang 

sangat membantu 

4. Memiliki view 

pemandangan yang 

sangat bagus dari villa 

5. Fasilitas tenis meja yang 

menjadi hiburan 

tambahan 

6. Ruang keluarga yang 

nyaman dengan fasilitas 

karaoke dan tv kabel 

7. Booking villa yang 

mudah dengan aplikasi 

booking.com 

2. Apakah dengan 

bertambahnya jumlah 

wisatawan yang 

berkunjung ke Kota 

Batu setiap tahunnya 

menjadi sebuah peluang 

Peluang 

(opportunities) 

dari Villa Kencana 

Apel D5. 

Menjadi peluang untuk 

Villa Kencana Apel D5 

karena kemajuan Kota Batu 

yang menarik minat 

wisatawan berkunjung 

sehingga banyak wisatawan 
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bagi Villa Kencana 

Apel D5? 

yang membutuhkan tempat 

beristirahat. 

3. Apa harapan saudara 

sebagai  pelanggan setia 

agar Villa Kencana 

Apel D5 tetap dapat 

bertahan dan bersaing 

dalam persaingan bisnis 

villa yang semakin ketat 

di Kota Batu saat ini? 

Aspirasi 

(aspiration) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

Mempertahan kelengkapan 

fasilitas yang ada dan 

kualitas villa serta adanya 

masukan menambahkan 

beberapa keset pada sisi 

kolam renang agar tidak 

becek saat mau masuk ke 

dalam villa.  
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HASIL WAWANCARA PRA SURVEY 

PELANGGAN 10 VILLA KENCANA APEL D5 

 

No. Pertanyaan 

Wawancara 

Topik 

Wawancara 

Jawaban 

1. Menurut saudara, 

kelebihan apa saja 

yang dimiliki oleh 

Villa Kencana Apel D5 

selama beberapa kali 

menyewa villa 

tersebut? 

Kekuatan 

(strength) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

1. Lokasi villa yang 

strategis dekat dengan 

beberapa tempat wisata 

dan tempat berjualan 

makanan. 

2. Fasilitas yang lengkap 

- Free wifi 

- Kolam renang pribadi 

- Ruang keluarga 

dengan karaoke 

- Dapur dengan 

peralatan lengkap 

serta kulkas dan 

dispenser 

- Memiliki tenis meja 

- Teras balkon dengan 

kursi santai 

- Kamar tidur dengan 

tv disetiap kamar 

3. Kemudahan dalam 

booking baik dari pemilik 

langsung maupun dari 

aplikasi booking.com 

4. Karyawan serta pemilik 

villa yang memberikan 

pelayanan yang 
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membantu dan ramah 

5. Harga yang tergolong 

terjangkau sesuai apa 

yang didapat di villa 

dengan kelengkapan 

fasilitas serta 

kenyamanan villa 

2. Apakah dengan 

bertambahnya jumlah 

wisatawan yang 

berkunjung ke Kota 

Batu setiap tahunnya 

menjadi sebuah 

peluang bagi Villa 

Kencana Apel D5? 

Peluang 

(opportunities) 

dari Villa 

Kencana Apel D5. 

Jumlah wisatawan yang 

berkunjung di Kota Batu 

karena kemajuan dari Kota 

Batu sendiri dengan berbagai 

macam tempat wisatanya 

dapat menjadi peluang bagi 

Villa Kencana Apel D5 

karena semakin banyak 

pengunjung yang 

berkungjung maka semakin 

banyak juga yang 

membutuhkan tempat untuk 

beristirahat dan menginap. 

3. Apa harapan saudara 

sebagai  pelanggan 

setia agar Villa 

Kencana Apel D5 tetap 

dapat bertahan dan 

bersaing dalam 

persaingan bisnis villa 

yang semakin ketat di 

Kota Batu saat ini? 

Aspirasi 

(aspiration) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

Mempertahankan 

kelengkapan serta kualitas 

dan kenyamanan dari villa 

karena sudah sangat baik 

serta dalam beberapa tahun 

kedepan mungkin bisa 

memberikan suasana baru 

terhadap villa seperti 

memperbarui interior serta 

memberikan fasilitas 
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tambahan yang menarik agar 

konsumen lebih tertarik serta 

puas dengan kelengkapan 

kualitas yang ada. 
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REKAPITULASI HASIL WAWANCARA PRA SURVEY 

Setelah melakukan wawancara pra survey, maka didapatkan beberapa 

variabel strength, opportunity, aspiration dari hasil wawancara sebagai berikut : 

a. Strength : Berdasarkan hasil pra-survey yang telah dilakukan, maka 

strength atau kekuatan yang dimiliki oleh Villa Kencana Apel D5 yaitu 

memiliki fasilitas kolam renang pribadi dengan ring basket, boat mini, 

serta kamar mandi dengan menggunakan fasilitas shower yang memilik air 

hangat serta memiliki satu kamar mandi yang memiliki bathtup yang 

berada di lantai dua villa, dapur pribadi dengan peralatan dapur yang 

lengkap termasuk adanya kulkas dan dispenser. Selain itu kekuatan dari 

Villa Kencana Apel D5 dibandingkan dengan kompetitornya Villa 

Panderman Indah dan Villa Batuque Town Villa 2 disamping dari Villa 

Kencana Apel D6 yang memang lokasinya bersebelahan dengan Villa 

Kencana Apel D5 tersebut yaitu lokasi yang strategis karena dua 

kompetitor tersebut memiliki lokasi beberapa ratus meter lebih jauh dari 

beberapa tempat wisata serta memiliki view atau pemandangan tidak 

sebagus dari Villa Kencana Apel yang memang memiliki pemandangan 

yang sangat baik yang dapat dinikmati langsing di balkon villa. Kekuatan 

lain yaitu terletak pada kemudahan konsumen untuk pemesanan villa 

karena Villa Kencana Apel D5 dapat di pesan melalui aplikasi maupun 

websitebooking.com dengan kemudahan fitur bayar di tempat serta dapat 

juga secara langsung memesan melalui pemilik villa sendiri tanpa melalui 

website atau aplikasi. Selain itu juga pelayanan yang sangat baik serta 

memuaskan baik dari pemilik maupun karyawan villa dapat memberikan 

kelebihan dan kesan tersendiri bagi para pelanggannya. 

b. Opportunity : Berdasarkan hasil pra-survey yang telah dilakukan, dengan 

bertambahnya jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Batu Malang 

terutama pada saat musim liburan sekolah anak maupun liburan tahun baru 

merupakan peluang bagi Villa Kencana Apel D5 karena fasilitas dari Villa 

Kencana Apel yang cenderung lengkap serta menarik sehingga dapat 

http://www.booking.com/
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menarik minat dari wisatawan untuk menggunakan Villa Kencana Apel 

D5 sebagai tempat untuk beristirahat dan menikmati liburan. Selain itu 

banyak pembangunan tempat wisata baru seperti yang terakhir adalah 

Jawa Timur Park 3, Coban Rais, dan Wisata Edukasi Susu Batu tersebut 

juga menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung di Kota Batu 

Malang. Disisi lain programm pembangunan nasional yang dilakukan di 

pemerintahan saat ini yaitu pembangunan Jalan Tol Trans Jawa sangat 

memberikan kemudahan dan akses untuk wisatawan dari berbagai daerah 

di Pulau Jawa untuk berkunjung serta berwisata ke Kota Batu Malang. 

c. Aspiration :Berdasarkan hasil pra-survey yang telah dilakukan terdapat 

beberapa aspirasi yang didapatkan dari pemilik, pelanggan setia, serta 

kompetitor dari Villa Kencana Apel D5. Aspirasi tersebut terkait dengan 

mempertahankan kelengkapan fasilitas yang ada serta mempertahankan 

kualitas dari fasilitas yang sudah baik tersebut. Selain itu juga melakukan 

beberapa pembaharuan pada suasana villa sendiri bisa dengan 

menambahkan fasilitas yang menarik atau mengganti suasana villa agar 

terlihat lebih fresh. Adapun aspirasi yang disampaikan dari karyawan 

mengenai penambahan karyawan karena disaat musim liburan panjang 

dengan jumlah satu karyawan cukup mengalami kesulitan dalam 

membersihkan serta mempersiapkan fasilitas villa yang ada. 
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LAMPIRAN II 

 

HASIL DISKUSI 

PEMILIK VILLA KENCANA APEL D5, KARYAWAN VILLA 

KENCANA APEL D5, PELANGGAN 1 VILLA KENCANA APEL D5 

 

 

No. Pertanyaan 

Wawancara 

Topik 

Wawancara 

Jawaban 

1. Menurut saudara, 

kelebihan apa saja yang 

dimiliki oleh Villa 

Kencana Apel D5? 

 

Kekuatan 

(strength) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

1. Memiliki Fasilitas yang 

lengkap dan menarik 

- Kolam renang 

pribadi dengan ring 

basket, bola basket, 

dan boat mini 

- Ruang keluarga 

dengan sofa, tv, dvd 

player, sound system, 

dan karaoke 

- Dapur dengan 

peralatan yang cukup 

lengkap serta kulkas 

dan dispenser 

- Memiliki tenis meja 

- Sebuah kamar mandi 

pada lantai 2 villa 

dengan fasilitas 

bathup 

- Teras balkon dengan 

disediakan kursi 

santai 
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- Kamar tidur yang 

memiliki tv disetiap 

kamar serta 

layananan tv kabel 

- Free wifi 

2. Kemudahan dalam 

booking dari aplikasi 

berbasis 

travelbooking.com 

dengan kemudahan 

layanan tambahan 

membayar ditempat 

3. Karyawan serta pemilik 

villa yang memberikan 

pelayanan yang 

membantu dan ramah 

4. Lokasi villa yang 

strategis dekat dengan 

beberapa tempat wisata 

yang menarik dan 

terkenal serta dekat 

dengan  tempat berjualan 

makanan. 

5. Memiliki view yang 

menarik dari villa 

2. Menurut saudara, faktor 

apa saja yang dapat 

menjadi peluang bagi 

Villa Kencana Apel 

D5? 

Peluang 

(opportunities) 

dari Villa 

Kencana Apel D5. 

Pembangunan Kota Batu 

yang semakin maju 

termasuk penambahan 

beberapa tempat wisata baru 

yang dapat menarik minat 

wisatawan untuk 



104 

 

berkunjung. Selain itu juga 

adanya kemudahan akses 

karena jalan tol Trans Jawa 

yang lebih memudahkan 

wisatawan untuk berwisata 

ke Kota Batu Malang. 

Peluang lain yaitu musim 

liburan nasional yang dapat 

menjadi peluang. Dengan 

adanya beberapa hal tersebut 

berdampak pada 

peningkatan jumlah 

wisatawan yang berkunjung 

yang nantinya juga akan 

menjadi peluang bagi Villa 

Kencana Apel D5 karena 

konsumen yang 

membutuhkan tempat untuk 

menginap dan beristirahat 

terutama keluarga maupun 

rombongan wisatawan 

3. Apa aspirasi atau 

harapan saudara bagi 

Villa Kencana Apel D5 

demi keberlangsungan 

bisnis villa baik jangka 

pendek maupun jangka 

panjang? 

Aspirasi 

(aspiration) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

Aspirasi jangka pendek yang 

diharapkan yaitu mengenai 

tentang penambahan jumlah 

karyawan untuk menjaga 

kebersihan serta perawatan 

fasilitas villa serta 

mengantisipasi ketika villa 

sedang ramai disewa, 

promosi yang lebih lagi pada 

media sosial bisa dengan 
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melakukan paid promote 

atau dengan endorsement, 

memberikan promo 

potongan harga yang 

menarik, penambahan 

layanan pemesanan villa 

pada beberapa aplikasi E-

commerce yang tersedia 

selain booking.com 

, penambahan opsi layanan 

tambahan pada konsumen 

seperti layanan katering 

untuk sarapan maupun 

makan malam konsumen 

dan layanan pencucian 

mobil yang digunakan oleh 

konsumen. Untuk aspirasi 

terkait jangka panjang yaitu 

melakukan penambahan 

beberapa fasilitaspelengkap 

seperti playstation dan alat 

pemanggang daging atau 

barbecue, kemudian 

mengganti suasana villa 

dengan memberikan 

sentuhan desain baru, serta 

meningkatkan kualitas dari 

fasilitas villa kearah yang 

lebih premium.  

4. Menurut saudara, apa 

yang perlu dilakukan 

Hasil yang terukur 

(result) dari Villa 

Villa Kencana Apel D5 

melakukan penambahan 
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Villa Kencana Apel D5 

untuk dapat tetap 

bertahan di era 

persaingan bisnis villa 

saat ini? 

Kencana Apel D5 karyawan untuk menjaga 

kebersihan villa serta 

mengantisipasi ketika villa 

sedang ramai disewa, 

melakukan promosi yang 

lebih lagi pada media sosial 

serta memberikan promo 

harga menarik, 

menambahkan beberapa 

fasilitas pelengkap seperti 

playstation serta alat 

pemangang daging, 

penambahan opsi layanan 

tambahan pada konsumen 

seperti layanan katering 

untuk sarapan maupun 

makan malam konsumen 

dan layanan pencucian 

mobil yang digunakan oleh 

konsumen. Selain itu untuk 

jangka panjang Villa 

Kemcana Apel D5 dapat 

mengganti suasana villa 

dengan memberikan 

sentuhan desain baru baik 

interior maupun eksterior 

villa serta meningkatkan 

kualitas dari fasilitas yang 

ada kearah yang lebih 

premium. 
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HASIL WAWANCARA  

PELANGGAN 2 VILLA KENCANA APEL D5 

 

 

No. Pertanyaanan 

Wawancara 

Topik 

Pertanyaan 

Jawaban 

1. Menurut saudara, 

kelebihan apa saja yang 

dimiliki oleh Villa 

Kencana Apel D5? 

 

Kekuatan 

(strength) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

1. Bangunan villa yang 

terawat baik serta 

fasilitas villa yang 

berfungsi dengan baik 

2. Fasilitas villa yang 

lengkap cocok untuk 

wisatawan yang berlibur 

dengan keluarga 

3. Lokasi yang strategis 

memiliki pemandangan 

yang indah 

4. Keamanan lingkungan 

villa serta akses keluar 

masuk villa yang mudah  

2. Menurut saudara, 

faktor apa saja yang 

dapat menjadi peluang 

bagi Villa Kencana 

Apel D5? 

Peluang 

(opportunities) 

dari Villa 

Kencana Apel D5. 

Kemajuan Kota Batu baik 

dari tempat wisata maupun 

wisata kulinernya membuat 

daya tarik dari wisatawan 

untuk berkunjung  

3. Apa aspirasi atau 

harapan saudara bagi 

Villa Kencana Apel D5 

demi keberlangsungan 

Aspirasi 

(aspiration) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

Menambahkan fasilitas 

layanan booking atau 

pemesanan villa melalui 

beberapa aplikasi atau E-
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bisnis villa baik jangka 

pendek maupun jangka 

panjang? 

commerce lain selain 

booking.com 

4. Menurut saudara, apa 

yang perlu dilakukan 

Villa Kencana Apel D5 

untuk dapat tetap 

bertahan di era 

persaingan bisnis villa 

saat ini? 

Hasil yang terukur 

(result) dari Villa 

Kencana Apel D5 

Mempertahankan segala 

kelebihan villa yang sudah 

ada, serta penambahan 

layanan tambahan 

pemesanan pada E-

commerce lain sehingga 

lebih memudahkan 

konsumen 
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HASIL WAWANCARA  

PELANGGAN 3 VILLA KENCANA APEL D5 

 

 

No. Pertanyaan 

Wawancara 

Topik 

Pertanyaan 

Jawaban 

1. Menurut saudara, 

kelebihan apa saja yang 

dimiliki oleh Villa 

Kencana Apel D5? 

 

Kekuatan 

(strength) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

1. Fasilitas villa yang 

lengkapVilla dengan 

kamar dan tempat tidur 

yang nyaman 

-Dapur yang lengkap 

- Kulkas dan dispenser 

-Kolam renang pribadi 

-Terdapat  tenis meja 

-Air hangat yang 

berfungsi dengan baik 

2. Suasana villa yang aman 

serta nyaman 

3. Memiliki view 

pemandangan yang 

menarik dari villa 

4. Memiliki Lokasi yang 

strategis dekat dengan 

tempat wisata seperti 

Museum Angkut 

 2. Menurut saudara, faktor 

apa saja yang dapat 

Peluang 

(opportunities) 

Kota Batu yang memang 

terkenal sebagai kota wisata 
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menjadi peluang bagi 

Villa Kencana Apel D5? 

dari Villa 

Kencana Apel D5. 

yang menarik dengan 

berbagai macam tempat 

wisata yang menarik untuk 

dikunjungi. 

3. Apa aspirasi atau 

harapan saudara bagi 

Villa Kencana Apel D5 

demi keberlangsungan 

bisnis villa baik jangka 

pendek maupun jangka 

panjang? 

Aspirasi 

(aspiration) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

Mempertahankan kualitas 

villa yang sudah baik serta 

dapat menambahkan 

beberapa fasilitas lain 

seperti alat pemanggang 

daging atau barbecue agar 

semakin melengkapi 

peralatan dapur dan dapat 

menarik minat konsumen 

4. Menurut saudara, apa 

yang perlu dilakukan 

Villa Kencana Apel D5 

untuk dapat tetap 

bertahan di era 

persaingan bisnis villa 

saat ini? 

Hasil yang terukur 

(result) dari Villa 

Kencana Apel D5 

Memberikan inovasi baru 

terhadap fasilitas seperti 

menambahkan alat 

pemanggang daging atau 

barbecue sehingga dapat 

menarik minat konsumen 
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HASIL WAWANCARA PRA SURVEY 

PELANGGAN 4 VILLA KENCANA APEL D5 

 

 

No. Pertanyaan 

Wawancara 

Topik 

Wawancara 

Jawaban 

1. Menurut saudara, 

kelebihan apa saja yang 

dimiliki oleh Villa 

Kencana Apel D5? 

 

Kekuatan 

(strength) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

1. Kondisi villa yang 

terawat 

2. Villa yang bersih dan 

memliki suasana 

nyaman dan tenang 

3. Memiliki harga yang 

sesuai dengan 

kelengkapan fasilitas 

yang ada dan tergolong 

terjangkau 

4. Lokasi yang strategis 

dekat dengan tempat 

wisata, villa mudah 

dicari serta akses yang 

mudah 

5. Fasilitas yang lengkap 

dan menarik seperti 

kolam renang pribadi 

serta adanya tambahan 

tenis meja serta dvd 

player, sound system, 

serta karaoke 

2. Menurut saudara, faktor 

apa saja yang dapat 

Peluang 

(opportunities) 

Fasilitas villa yang lengkap 

dapat menarik minat 
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menjadi peluang bagi 

Villa Kencana Apel D5? 

dari Villa 

Kencana Apel D5. 

konsumen untuk menyewa 

villa pada saat berwisata di 

Kota Batu Malang  

3. Apa aspirasi atau 

harapan saudara bagi 

Villa Kencana Apel D5 

demi keberlangsungan 

bisnis villa baik jangka 

pendek maupun jangka 

panjang? 

Aspirasi 

(aspiration) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

Mempertahankan kondisi 

serta fasilitas villa yang 

sudah baik memberikan 

layanan tambahan seperti 

memberikan layanan 

sarapan yang sudah 

disediakan walaupun 

dengan tambahan biaya. 

4. Menurut saudara, apa 

yang perlu dilakukan 

Villa Kencana Apel D5 

untuk dapat tetap 

bertahan di era 

persaingan bisnis villa 

saat ini? 

Hasil yang terukur 

(result) dari Villa 

Kencana Apel D5 

Memberikan layanan 

tambahan pada konsumen 

seperti sarapan pagi yang 

sudah disiapkan oleh 

karyawan villa walaupun 

dengan adanya tambahan 

biaya 
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HASIL WAWANCARA  

PELANGGAN 5 VILLA KENCANA APEL D5 

 

 

No. Pertanyaan 

Wawancara 

Topik 

Wawancara 

Jawaban 

1. Menurut saudara, 

kelebihan apa saja yang 

dimiliki oleh Villa 

Kencana Apel D5? 

 

Kekuatan 

(strength) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

1. Pelayanan yang baik 

serta memuaskan dri 

karyawan maupun 

pemilik villa 

2. Bangunan villa yang 

cukup luas sehingga 

dapat menampung 

cukup banyak tamu 

3. Villa yang bersih dan 

nyaman 

4. Fasilitas yang lengkap 

-Memiliki 4 kamar tidur 

yang nyaman dengan kasur 

besar 

-Kolam renang pribadi 

-Memiliki dapur pribadi 

-Ruang keluarga yang 

nyaman dengan fasilitas 

karaoke 

-Tenis meja di lantai 2 

-Balkon depan dan 

belakang yang memiliki 

pemandangan bagus 

5. Memiliki lokasi yang 

strategis cukup dekat 
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dengan pusat kota dan 

beberapa tempat wisata 

yang terkenal  

2. Menurut saudara, faktor 

apa saja yang dapat 

menjadi peluang bagi 

Villa Kencana Apel D5? 

Peluang 

(opportunities) 

dari Villa Kencana 

Apel D5. 

Lokasi villa yang strategis 

serta fasilitas yang lengkap 

pada villa sehingga 

menarik minat konsumen 

untuk menyewa villa 

3. Apa aspirasi atau 

harapan saudara bagi 

Villa Kencana Apel D5 

demi keberlangsungan 

bisnis villa baik jangka 

pendek maupun jangka 

panjang? 

Aspirasi 

(aspiration) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

Memberikan beberapa 

tawaran menarik pada 

konsumen seperti diskon 

harga bagi pelanggan setia 

dari villa. 

4. Menurut saudara, apa 

yang perlu dilakukan 

Villa Kencana Apel D5 

untuk dapat tetap 

bertahan di era 

persaingan bisnis villa 

saat ini? 

Hasil yang terukur 

(result) dari Villa 

Kencana Apel D5 

Melakukan promosi yang 

lebih menarik salah satunya 

dengan memberikan 

potongan harga atau diskon 

harga menyewa villa 
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HASIL WAWANCARA  

PELANGGAN 6 VILLA KENCANA APEL D5 

 

 

No. Pertanyaan 

Wawancara 

Topik 

Wawancara 

Jawaban 

1. Menurut saudara, 

kelebihan apa saja yang 

dimiliki oleh Villa 

Kencana Apel D5? 

 

Kekuatan 

(strength) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

1. Fasilitas yang lengkap 

- Dapur dengan peralatan 

yang lengkap termasuk 

kulkas dan dispenser 

- Memiliki kolam renang 

pribadi 

- Memiliki tenis meja 

- Teras balkon dengan 

kursi santai 

- Memiliki tv dengan 

fasilitas tv kabel disetiap 

kamar 

- Kasur yang luas dan 

nyaman 

- Ruang keluarga dengan 

fasilitas karaoke serta 

dvd player 

- Kamar mandi lantai  

memiliki bathup 

berserta air hangat yang 

berfungsi dengan baik di 

semua kamar mandi 

2. Harga yang cukup 

terjangkau 

3. Memiliki pelayanan 
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yang sangat membantu 

baik dari pemilik 

maupun karyawan villa. 

4. Lingkungan villa yang 

tenang dan aman. 

5. Pemandangan yang 

menarik dari villa 

6. Lokasi yang strategis 

dekat dengan pusat 

beberapa tempat wisata. 

2. Menurut saudara, faktor 

apa saja yang dapat 

menjadi peluang bagi 

Villa Kencana Apel D5? 

Peluang 

(opportunities) 

dari Villa 

Kencana Apel D5. 

Pembangunan tempat 

wisata yang semakin 

banyak dapat menarik 

wisatawan berkunjung 

sehinggamenjadi peluang  

3. Apa aspirasi atau 

harapan saudara bagi 

Villa Kencana Apel D5 

demi keberlangsungan 

bisnis villa baik jangka 

pendek maupun jangka 

panjang? 

Aspirasi 

(aspiration) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

Melakukan promosi yang 

lebih pada sosial media 

terutama sebelum musim 

liburan tiba sehingga 

banyak konsumen yang 

tertarik dengan Villa 

Kencana Apel D5  

4. Menurut saudara, apa 

yang perlu dilakukan 

Villa Kencana Apel D5 

untuk dapat tetap 

bertahan di era 

persaingan bisnis villa 

saat ini? 

Hasil yang terukur 

(result) dari Villa 

Kencana Apel D5 

Menggencarkan promosi 

pada sosial media seperti 

facebook, instagram, 

whatsapp, line dan beberapa 

sosial media yang memiliki 

banyak penggunanya 
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HASIL WAWANCARA  

PELANGGAN 6 VILLA KENCANA APEL D5 

 

 

No. Pertanyaan 

Wawancara 

Topik 

Wawancara 

Jawaban 

1. Menurut saudara, 

kelebihan apa saja yang 

dimiliki oleh Villa 

Kencana Apel D5? 

 

Kekuatan 

(strength) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

1. Fasilitas kolam renang 

pribadi dengan ring 

basket, bola basket, 

serta boat mini 

2. Memiliki kamar dengan 

kasur yang besar dan 

nyaman 

3. Fasilitas free wifi 

4. Fasilitas tenis meja serta 

karaoke yang menjadi 

fasilitas hiburan 

tambahan 

5. Memiliki view 

pemandangan yang 

sangat menarik dari 

villa 

6. Ruang keluarga yang 

nyaman  

7. Lokasi villa yang 

strategis dekat dengan 

tempat wisata serta 

mudah dicari 

8. Booking villa yang 

mudah dengan aplikasi 

booking.com 
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2. Menurut saudara, faktor 

apa saja yang dapat 

menjadi peluang bagi 

Villa Kencana Apel D5? 

Peluang 

(opportunities) 

dari Villa 

Kencana Apel D5. 

Bertambahnya beberapa 

tempat wisata menarik di 

Kota Batu Malang akan 

berdampak pada 

bertambahnya jumlah 

wisatawan yang berkunjung 

ke Kota Batu sehingga akan 

menjadi peluang bagi Villa 

Kencana Apel D5 karena 

memiliki harga yang 

terjangkau dan fasilitas 

yang menarik  

3. Apa aspirasi atau 

harapan saudara bagi 

Villa Kencana Apel D5 

demi keberlangsungan 

bisnis villa baik jangka 

pendek maupun jangka 

panjang? 

Aspirasi 

(aspiration) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

Mempertahankan 

kelengkapan fasilitas serta 

pelayanan yang sangat 

memuaskan. Selain itu juga 

menambahkan layanan 

pemesanan melalui 

beberapa aplikasi travel lain 

sehingga lebih 

memudahkan konsumen 

4. Menurut saudara, apa 

yang perlu dilakukan 

Villa Kencana Apel D5 

untuk dapat tetap 

bertahan di era 

persaingan bisnis villa 

saat ini? 

Hasil yang terukur 

(result) dari Villa 

Kencana Apel D5 

Mendaftarkan atau 

menambahkan layanan 

pemesanan pada beberapa 

aplikasi travel lain karena 

jaman sekarang yang serba 

modern yang mengandalkan 

serba online 
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HASIL WAWANCARA  

PELANGGAN 7 VILLA KENCANA APEL D5 

 

 

No. Pertanyaan 

Wawancara 

Topik 

Wawancara 

Jawaban 

1. Menurut saudara, 

kelebihan apa saja 

yang dimiliki oleh 

Villa Kencana Apel 

D5? 

 

Kekuatan 

(strength) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

1. Lokasi villa yang 

mudah dicari serta 

dekat dengan beberapa 

tempat wisata terkenal 

dan menarik. 

2. Pelayanan yang sangat 

baik dari karyawan 

serta pemilik villa 

3. Harga yang sesuai 

dengan kelengkapan 

faslitas yang ada 

4. Fasilitas yang lengkap 

- Free wifi 

- Kolam renang pribadi 

- Ruang keluarga 

dengan sound system 

dan karaoke yang baik 

- Tenis meja 

- Air hangat yang 

berfungsi dengan baik 

- Kamar yang nyaman 

dan memiliki tv 

- Tambahan kasur tidur 

atau extra bed 

5. Pemandangan yang 
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bagus dari villa baik 

dari balkon teras 

depan maupun 

belakang villa 

6. Kemudahan dalam 

memesan villa melalui 

aplikasi booking.com 

2. Menurut saudara, 

faktor apa saja yang 

dapat menjadi peluang 

bagi Villa Kencana 

Apel D5? 

Peluang 

(opportunities) 

dari Villa 

Kencana Apel 

D5. 

Kemudahan akses menuju 

Kota Batu Malang via jalan 

tol Trans Jawa sehingga akan 

lebih banyak wisatawan yang 

berkunjung ke Kota Batu 

Malang 

3. Apa aspirasi atau 

harapan saudara bagi 

Villa Kencana Apel 

D5 demi 

keberlangsungan bisnis 

villa baik jangka 

pendek maupun jangka 

panjang? 

Aspirasi 

(aspiration) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

Mempertahan kelengkapan 

fasilitas yang ada dan kualitas 

villa serta menambahkan 

layanan pemesanan pada 

aplikasi travel lain selain 

booking.com.  

4. Menurut saudara, apa 

yang perlu dilakukan 

Villa Kencana Apel 

D5 untuk dapat tetap 

bertahan di era 

persaingan bisnis villa 

saat ini? 

Hasil yang 

terukur (result) 

dari Villa 

Kencana Apel D5 

Penambahan layanan 

pemesanan villa pada 

beberapa aplikasi atau E-

commerce lain berbasis travel 

yang ada selain booking.com 
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HASIL WAWANCARA  

PELANGGAN 8 VILLA KENCANA APEL D5 

 

 

No. Pertanyaan 

Wawancara 

Topik 

Wawancara 

Jawaban 

1. Menurut saudara, 

kelebihan apa saja yang 

dimiliki oleh Villa 

Kencana Apel D5? 

 

Kekuatan 

(strength) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

1. Fasilitas yang lengkap 

- Setiap kamar yang 

memiliki tv 

- Tambahan kasur tidur 

atau extra bed 

- Ruang keluarga yang 

nyaman dengan sofa, tv, 

dvd player, dan karaoke 

- Free wifi 

- Kolam renang pribadi 

- Dapur dengan peralatan 

lengkap serta kulkas dan 

dispenser 

- Memiliki tenis meja 

- Teras balkon dengan 

kursi santai 

2. Kemudahan dalam 

booking baik dari 

pemilik langsung 

maupun dari aplikasi 

booking.com 

3. Karyawan serta pemilik 

villa yang memberikan 

pelayanan yang 

membantu dan ramah 
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3. Lokasi villa yang cukup 

strategis dengan view 

pemandangan yang 

menarik 

2. Menurut saudara, faktor 

apa saja yang dapat 

menjadi peluang bagi 

Villa Kencana Apel D5? 

Peluang 

(opportunities) 

dari Villa 

Kencana Apel D5. 

Musim liburan dapat 

menjadi sebuah peluang 

bagi Villa Kencana Apel D5 

karena semakin banyak 

wisatawan yang berkunjung 

ke Kota Batu Malang 

3. Apa aspirasi atau 

harapan saudara bagi 

Villa Kencana Apel D5 

demi keberlangsungan 

bisnis villa baik jangka 

pendek maupun jangka 

panjang? 

Aspirasi 

(aspiration) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

Mempertahankan 

kelengkapan serta kualitas 

dan kenyamanan dari villa 

karena sudah sangat baik. 

kemudian menambahkan 

fasilitas hiburan tambahan 

seperti playstation atau 

perangkat permainan 

sejenisnya untuk semakin 

memperlengkap fasilitas 

villa serta dalam beberapa 

tahun kedepan mungkin 

bisa memberikan suasana 

baru terhadap villa seperti 

memperbarui interior serta 

memberikan fasilitas 

tambahan yang menarik 

agar konsumen lebih 

tertarik serta puas dengan 

kelengkapan kualitas yang 
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ada. 

4. Menurut saudara, apa 

yang perlu dilakukan 

Villa Kencana Apel D5 

untuk dapat tetap 

bertahan di era 

persaingan bisnis villa 

saat ini? 

Hasil yang terukur 

(result) dari Villa 

Kencana Apel D5 

Mempertahankan semua 

kelebihan villa yang ada 

serta menambahkan fasilitas 

hiburan tambahan untuk 

semakin melengkapi 

fasilitas villa seperti 

playstation 
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HASIL WAWANCARA  

PELANGGAN 9 VILLA KENCANA APEL D5 

 

 

No. Pertanyaan 

Wawancara 

Topik 

Wawancara 

Jawaban 

1. Menurut saudara, 

kelebihan apa saja yang 

dimiliki oleh Villa 

Kencana Apel D5? 

 

Kekuatan 

(strength) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

1. Villa yang bersih serta 

lingkungan villa 

nyaman 

2. Pelayanan yang sangat 

baik dari pemilik 

maupun karyawan villa 

yang sangat membantu 

3. Fasilitas yang lengkap 

- Setiap kamar dengan tv 

yang dilengkapi dengan 

layanan tv kabel 

- Tambahan kasur tidur 

atau extra bed 

- Ruang keluarga yang 

nyaman dengan sofa, tv, 

dvd player, dan karaoke 

- Kolam renang pribadi 

dengan ring basket, bola 

basket, serta boat mini 

- Free wifi 

- Dapur yang lengkap 

serta adanya kulkas dan 

dispenser 

- Memiliki tenis meja 

4. Kemudahan dalam 
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booking baik dari 

pemilik langsung 

maupun dari aplikasi 

booking.com 

5. Lokasi villa yang cukup 

strategis cukup dekat 

dengan pusat kota serta 

beberapa tempat wisata 

yang menarik dan 

terkenal 

2. Menurut saudara, faktor 

apa saja yang dapat 

menjadi peluang bagi 

Villa Kencana Apel D5? 

Peluang 

(opportunities) 

dari Villa 

Kencana Apel D5. 

Kemajuan kota batu dengan 

bertambahnya beberapa 

tempat wisata menarik serta 

kemudahan akses menuju 

kota batu melalui jalan tol 

Trans Jawa sehingga 

memudahkan wisatawan 

yang berasal dari luar 

daerah. Dengan adanya 

daya tarik tersebut maka 

akan bertambahnya jumlah 

wisatawan yang berkunjung 

yang akan menjadi peluang 

bagi Villa Kencana Apel D5 

karena wisatawan yang 

membutuhkan tempat untuk 

menginap dan beristirahat. 

3. Apa aspirasi atau 

harapan saudara bagi 

Villa Kencana Apel D5 

Aspirasi 

(aspiration) dari 

Villa Kencana 

Mempertahankan 

kelengkapan fasilitas yang 

ada dan bisa menambahkan 
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demi keberlangsungan 

bisnis villa baik jangka 

pendek maupun jangka 

panjang? 

Apel D5. fasilitas baru yang menarik 

seperti alat pemangang 

daging atau barbecue. 

Selain itu juga Villa 

Kencana Apel D5 dapat 

meningkatkan kualitas dari 

fasilitas villa kearah yang 

lebih premium sehingga 

konsumen lebih tertarik 

serta puas dengan 

kelengkapan kualitas yang 

ada. 

4. Menurut saudara, apa 

yang perlu dilakukan 

Villa Kencana Apel D5 

untuk dapat tetap 

bertahan di era 

persaingan bisnis villa 

saat ini? 

Hasil yang terukur 

(result) dari Villa 

Kencana Apel D5 

Menambahkan fasilitas baru 

untuk lebih melengkapi 

fasilitas villa seperti alat 

pemanggang daging atau 

BBQ untuk memudahkan 

konsumen dalam mengolah 

makanan serta dapat 

menarik minat konsumen 
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HASIL WAWANCARA  

PELANGGAN 10 VILLA KENCANA APEL D5 

 

 

No. Pertanyaan 

Wawancara 

Topik 

Wawancara 

Jawaban 

1. Menurut saudara, 

kelebihan apa saja yang 

dimiliki oleh Villa 

Kencana Apel D5? 

 

Kekuatan 

(strength) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

1. Lokasi villa yang 

strategis dekat dengan 

beberapa tempat wisata 

dan tempat berjualan 

makanan. 

2. Fasilitas villa yang 

lengkap serta menarik 

3. Fasilitas villa yang 

dapat berfungsi dengan 

baik 

4. Pemandangan yang 

menarik dari villa 

sehingga bagus untuk 

berfoto 

5. Pelayanan dari 

karyawan serta pemilik 

villa yang membantu 

dan ramah 

2. Menurut saudara, faktor 

apa saja yang dapat 

menjadi peluang bagi 

Villa Kencana Apel D5? 

Peluang 

(opportunities) 

dari Villa 

Kencana Apel D5. 

Bertambahnya jumlah 

wisatawan terutama pada 

saat musim liburan menjadi 

sebuah peluang yang baik 

bagi Villa Kencana Apel D5 

3. Apa aspirasi atau Aspirasi Menjaga kualitas dari villa 
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harapan saudara bagi 

Villa Kencana Apel D5 

demi keberlangsungan 

bisnis villa baik jangka 

pendek maupun jangka 

panjang? 

(aspiration) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

yang sudah baik serta 

kedepannya dapat 

mengganti suasana villa 

dengan beberapa sentuhan 

desain interior baru 

sehingga konsumen dapat 

merasakan suasana yang 

baru pada villa. Selain itu 

juga melakukan promosi 

pada beberapa sosial media 

serta memberikan promo 

potongan harga yang 

menarik. 

4. Menurut saudara, apa 

yang perlu dilakukan 

Villa Kencana Apel D5 

untuk dapat tetap 

bertahan di era 

persaingan bisnis villa 

saat ini? 

Hasil yang terukur 

(result) dari Villa 

Kencana Apel D5 

Menggencarkan promosi 

Villla Kencana Apel D5 

pada beberapa media sosial 

serta memberikan promo 

harga yang menarik untuk 

menarik minat konsumen. 

 

  



129 

 

HASIL WAWANCARA  

KOMPETITOR VILLA KENCANA APEL D5 

PEMILIK  VILLA KENCANA APEL D6  

 

 

No. Pertanyaan 

Wawancara 

Topik 

Wawancara 

Jawaban 

1. Menurut saudara, 

kelebihan apa saja yang 

dimiliki oleh Villa 

Kencana Apel D5? 

 

Kekuatan 

(strength) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

1. Fasilitas yang lengkap 

- Ruang keluarga 

dengan karaoke, dvd 

player, dan sound 

system 

- Tenis meja 

- Kamar tidur dengan 

tv serta layanan tv 

kabel 

- Tambahan kasur tidur 

atau extra bed 

- Dapur dengan 

peralatan lengkap 

serta kulkas dan 

dispenser 

- Sebuah kamar mandi 

dengan bathup 

- Balkon yang 

dilengkapi dengan 

kursi santai 

2. Kemudahan dalam 

booking baik dari pemilik 

langsung maupun dari 

aplikasi booking.com 
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3. Karyawan serta pemilik 

villa yang memberikan 

pelayanan yang 

membantu dan ramah 

2. Menurut saudara, faktor 

apa saja yang dapat 

menjadi peluang bagi 

Villa Kencana Apel 

D5? 

Peluang 

(opportunities) 

dari Villa 

Kencana Apel 

D5. 

Pembangunan Kota Batu 

Malang yang semakin pesat 

dengan bertambahnya 

beberapa tempat wisata yang 

baru dan menarik berdampak 

pada peningkatan jumlah 

wisatawan yang berkunjung 

terutama keluarga sehingga 

dapat menjadi peluang. 

3. Apa aspirasi atau 

harapan saudara bagi 

Villa Kencana Apel D5 

demi keberlangsungan 

bisnis villa baik jangka 

pendek maupun jangka 

panjang? 

Aspirasi 

(aspiration) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

Meningkatkan kualitas dari 

fasilitas villa yang lebih 

berkualitas serta mengganti 

desain atau memberikan 

sentuhan baru pada villa 

sehingga konsumen bisa 

merasakan suasana villa 

yang baru 

4. Menurut saudara, apa 

yang perlu dilakukan 

Villa Kencana Apel D5 

untuk dapat tetap 

bertahan di era 

persaingan bisnis villa 

saat ini? 

Hasil yang 

terukur (result) 

dari Villa 

Kencana Apel D5 

Melakukan penggantian 

suasana pada villa dengan 

memberikan sentuhan baik 

sederhana maupun 

menyeluruh pada villa serta 

meningkatkan kualitas dari 

fasilitas villa. 
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HASIL WAWANCARA  

KOMPETITOR VILLA KENCANA APEL D5 

PEMILIK  VILLA PANDERMAN INDAH 

 

 

No. Pertanyaan 

Wawancara 

Topik 

Wawancara 

Jawaban 

1. Menurut saudara, 

kelebihan apa saja yang 

dimiliki oleh Villa 

Kencana Apel D5? 

 

Kekuatan 

(strength) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

1. Fasilitas yang lengkap 

- Kolam renang pribadi 

- Ruang keluarga 

dengan karaoke dan 

sound system 

- Dapur dengan 

peralatan lengkap 

serta kulkas dan 

dispenser 

- Memiliki tenis meja 

- Teras balkon dengan 

kursi santai 

- Kamar tidur dengan 

tv disetiap kamar 

- Tambahan kasur atau 

extra bed 

2. Akses keluar masuk 

lingkungan kompleks 

villa yang mudah dan 

aman 

3. Kemudahan dalam 

booking baik dengan 

aplikasi booking.com 
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2. Menurut saudara, faktor 

apa saja yang dapat 

menjadi peluang bagi 

Villa Kencana Apel 

D5? 

Peluang 

(opportunities) 

dari Villa 

Kencana Apel 

D5. 

Kelengkapan fasilitas yang 

dimiliki oleh Villa Kencana 

Apel D5 dapat menjadi 

sebuah peluang karena dapat 

menarik minat konsumen 

untuk menyewa villa karena 

kelengkapan fasilitas 

tersebut 

3. Apa aspirasi atau 

harapan saudara bagi 

Villa Kencana Apel D5 

demi keberlangsungan 

bisnis villa baik jangka 

pendek maupun jangka 

panjang? 

Aspirasi 

(aspiration) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

Mempertahankan 

kelengkapan fasilitas yang 

ada karena menjadi nilai 

tambah bagi Villa Kencana 

Apel D5. Harapan lain 

terkait dengan penambahan 

jumlah karyawan pada villa 

untuk menjaga kebersihan 

villa serta mengantisipasi 

saat villa sedang ramai 

disewa oleh konsumen 

4. Menurut saudara, apa 

yang perlu dilakukan 

Villa Kencana Apel D5 

untuk dapat tetap 

bertahan di era 

persaingan bisnis villa 

saat ini? 

Hasil yang 

terukur (result) 

dari Villa 

Kencana Apel D5 

Menambahkan jumlah 

karyawan minimal 1 orang 

untuk tetap menjaga 

kebersihan villa serta untuk 

mengantisipasi villa saat 

sedang ramai disewa. 
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HASIL WAWANCARA  

KOMPETITOR VILLA KENCANA APEL D5 

PEMILIK  BATUQUE TOWN VILLA 2 

 

 

No. Pertanyaan 

Wawancara 

Topik 

Wawancara 

Jawaban 

1. Menurut saudara, 

kelebihan apa saja yang 

dimiliki oleh Villa 

Kencana Apel D5? 

 

Kekuatan 

(strength) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

1. Fasilitas yang lengkap 

- Terdapat kolam 

renang pribadi 

- Terdapat tenis meja 

- Ruang keluarga 

dengan karaoke dan 

sound system 

- Terdapat teras 

balkon di bagian 

depan maupun 

belakang lantai 2 

villa dengan kursi 

santai yang 

disediakan 

- Dapur dengan 

peralatan lengkap 

serta kulkas dan 

dispenser 

- Kamar tidur dengan 

tv disetiap kamar 

serta layanan tv kabel 

2. Kemudahan dalam 

booking baik dengan 

aplikasi booking.com 
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3. View yang menarik yang 

didapatkan dari villa 

2. Menurut saudara, faktor 

apa saja yang dapat 

menjadi peluang bagi 

Villa Kencana Apel 

D5? 

Peluang 

(opportunities) 

dari Villa 

Kencana Apel D5. 

Jumlah wisatawan yang 

berkunjung di Kota Batu 

karena kemajuan dari Kota 

Batu sendiri dengan 

berbagai macam tempat 

wisatanya dapat menjadi 

peluang bagi Villa Kencana 

Apel D5 karena semakin 

banyak pengunjung yang 

berkungjung maka semakin 

banyak juga yang 

membutuhkan tempat untuk 

beristirahat dan menginap. 

3. Apa aspirasi atau 

harapan saudara bagi 

Villa Kencana Apel D5 

demi keberlangsungan 

bisnis villa baik jangka 

pendek maupun jangka 

panjang? 

Aspirasi 

(aspiration) dari 

Villa Kencana 

Apel D5. 

Mempertahankan 

kelengkapan serta kualitas 

dan kenyamanan dari villa 

karena sudah sangat baik 

serta dalam beberapa tahun 

kedepan mungkin bisa 

memberikan suasana baru 

terhadap villa seperti 

memperbarui interior serta 

memberikan fasilitas 

tambahan yang menarik agar 

konsumen lebih tertarik serta 

puas dengan kelengkapan 

kualitas yang ada. 

4. Menurut saudara, apa Hasil yang terukur Memberikan sentuhan baru 
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yang perlu dilakukan 

Villa Kencana Apel D5 

untuk dapat tetap 

bertahan di era 

persaingan bisnis villa 

saat ini? 

(result) dari Villa 

Kencana Apel D5 

pada interior villa untuk 

memberi kesan suasana yang 

baru pada villa serta 

menambahkan bebrapa 

fasilitas pelengkap. 
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REKAPITULASI DATA HASIL DARI WAWANCARA DAN DISKUSI 

 

Setelah melakukan wawancara, diskusi serta observasi yang telah 

dilakukan oleh peneliti, maka didapatkan beberapa variabel strength, opportunity, 

aspiration dari hasil wawancara dan diskusi sebagai berikut : 

a. Strength : Villa Kencana Apel D5 memiliki fasilitas kolam renang pribadi 

dengan ring basket, boat mini, sebuah kamar mandi yang memiliki bathtup 

yang berada di lantai dua villa, Kolam renang pribadi dengan ring basket, bola 

basket, dan boat mini, ruang keluarga dengan sofa, tv, dvd player, sound 

system, dan karaoke, dapur dengan peralatan yang cukup lengkap serta kulkas 

dan dispenser, memiliki tenis meja, teras balkon dengan disediakan kursi 

santai, kamar tidur yang memiliki tv disetiap kamar serta layananan tv kabel, 

dan layanan free wifi. Selain itu kekuatan dari Villa Kencana Apel D5 

dibandingkan dengan kompetitornya Villa Panderman Indah dan Villa 

Batuque Town Villa 2 disamping dari Villa Kencana Apel D6 yang memang 

lokasinya bersebelahan dengan Villa Kencana Apel D5 tersebut yaitu lokasi 

yang strategis karena dua kompetitor tersebut memiliki lokasi beberapa ratus 

meter lebih jauh dari beberapa tempat wisata serta memiliki view atau 

pemandangan tidak sebagus dari Villa Kencana Apel D5 yang memang 

memiliki pemandangan yang sangat baik yang dapat dinikmati langsung di 

balkon villa. Kekuatan lain yaitu terletak pada kemudahan konsumen untuk 

pemesanan villa karena Villa Kencana Apel D5 dapat di pesan melalui 

aplikasi maupun websitebooking.com dengan kemudahan fitur bayar di tempat 

serta dapat juga secara langsung memesan melalui pemilik villa sendiri tanpa 

melalui website atau aplikasi. Selain itu kekuatan yang menjadi nilai tambah 

pada Villa Kencana Apel D5 yaitu memiliki pelayanan baik dari karyawan 

maupun pemilik villa yang ramah, sangat membantu dan sangat memuaskan. 

b. Opportunity : beberapa yang menjadi faktor peluang bagi Villa Kencana Apel 

D5 yaitu dengan bertambahnya jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota 

Batu Malang terutama pada saat musim liburan  merupakan peluang bagi Villa 



137 

 

Kencana Apel D5 karena fasilitas dari Villa Kencana Apel yang cenderung 

lengkap serta menarik sehingga dapat menarik minat dari wisatawan untuk 

menggunakan Villa Kencana Apel D5 sebagai tempat untuk beristirahat bagi 

konsumen. Selain itu banyak pembangunan tempat wisata baru seperti yang 

terakhir adalah Jawa Timur Park 3 dan Coban Rais tersebut juga menjadi daya 

tarik wisatawan untuk berkunjung di Kota Batu Malang. Disisi lain programm 

pembangunan nasional yang dilakukan di pemerintahan saat ini yaitu 

pembangunan Jalan Tol Trans Jawa sangat memberikan kemudahan dan akses 

untuk wisatawan dari berbagai daerah di Pulau Jawa untuk berkunjung serta 

berwisata ke Kota Batu Malang. 

c. Aspiration : Terdapat beberapa aspirasi yang sudah disampaikan dari sampel 

dapat digolongkan menjadi dua jenis aspirasi yaitu aspirasi terkait dengan 

jangka panjang perusahaan serta aspirasi jangka pendek perusahaan. Aspirasi 

jangka panjang yang tersebut terkait dengan mempertahankan kelengkapan 

fasilitas yang ada serta mempertahankan kualitas dari fasilitas yang sudah baik 

tersebut. Selain itu juga melakukan beberapa pembaharuan pada suasana villa 

sendiri bisa dengan menambahkan fasilitas yang menarik seperti playstation 

serta alat pemangang daging atau barbecue. Bisa juga dengan mengganti 

suasana villa agar terlihat lebih fresh dengan memberikan beberapa sentuhan 

baru pada villadiikuti dengan peningkatan kualitas barang atau fasilitas yang 

digunakan pada villa. Kemudian aspirasi jangka panjang yang lain terkait 

dengan penyediaan opsi layanan tambahan bagi konsumen seperti katering 

untuk mempersiapkan sarapan maupun makan malam bagi konsumen dan 

layanan pencucian kendaraan yang digunakan konsumen. Adapun aspirasi 

yang disampaikan dari karyawan mengenai peningkatan gaji karyawan untuk 

menghargai kerja keras yang sudah dilakukan selama ini serta untuk 

mendorong kinerja karyawan agar lebih baik lagi kedepannya. Selain itu 

terdapat aspirasi jangka pendek yang sudah digolongkan sepertipenambahan 

jumlah karyawan minimal satu orang karena disaat musim liburan panjang 

dengan jumlah satu karyawan cukup mengalami kesulitan dalam 

membersihkan serta mempersiapkan fasilitas villa yang ada. Kemudian Villa 
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Kencana Apel D5 lebih menggencarkan soal promosi yang lebih lagi pada 

sosial media seperti facebook, instagram, line, whatsapp dan sebagainya 

terkait juga dengan pemberian potongan harga atau diskon. Selain itu promosi 

dapat dilakukan juga dengan melakukan iklan berbayar pada sosial media atau 

endorsement. Aspirasi lain yaitu diharapkan kedepannya Villa Kencana Apel 

D5 juga menambah layanan pemesanan villa pada beberapa E-commerce lain 

selain booking.com sehingga lebih memudahkan konsumen dalam memesan 

villa serta lebih praktis. 

d. Result :Result atau hasil yang terukur pada Villa Kencana Apel D5 yaitu 

menambahkan fasilitas hiburan baru seperti memberikan perangkat permainan 

seperti playstation atau semacamnya serta menambahkan fasilitas pelengkap 

peralatan dapur seperti pemanggang daging. Kemudian penambahkan jumlah 

karyawan untuk mengantisipasi pada saat villa sedang ramai disewa serta 

untuk memberikan opsi layanan tambahan seperti katering untuk sarapan serta 

makan malam dan pencucian kendaraan yang digunakan konsumen. Villa 

Kencana Apel D5 juga melakukan promosi yang lebih terutama pada sosial 

media serta memberikan promo harga menarik bisa dengan paid promote atau 

endorsement diikuti dengan enambahkan layanan pemesanan pada e-comerce 

lain selain booking.com yang sudah disediakan sebelumnya. Selain itu 

meningkatkan gaji karyawan untuk menghargai kinerja karyawan serta 

mendorong kinerja karyawan agar memberikan pelayanan yang baik serta 

memberikan kenyamanan kerja bagi karyawan. Yang terakhir yaitu 

pembaharuan desain inyterior pada villa. 
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