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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebuah bisnis tidak akan pernah terlepas dari unsur persaingan. Persaingan 

dalam ranah bisnis menjadi tantangan dan ancaman terbesar yang harus dihadapi 

oleh para pelaku bisnis. Hal ini juga merupakan sebuah bentuk kompetisi antar 

penjual yang sama-sama berusaha untuk mendapatkan laba, target pasar, dan juga 

jumlah penjualan yang tinggi. Siagian (2003) dalam Dani (2018) juga 

mengungkapkan bahwa persaingan menjadi sebuah cara yang ditempuh oleh para 

pelaku bisnis dan pengambil keputusan stratejik untuk menghadapi para pihak 

yang dominan mempengaruhi tingkat keuntungan suatu perusahaan. 

Dalam menghadapi tantangan persaingan bisnis, diperlukan adanya 

penetapan strategi pasar melalui terobosan-terobosan pasar baru dan peningkatan 

kualitas serta daya saing terhadap produk yang dihasilkan. Untuk bertahan dalam 

persaingan bisnis, pelaku bisnis dituntut agar dapat merancang sebuah strategi 

pengembangan bisnis yang tepat sasaran dan akurat. Strategi pengembangan 

bisnis akan menjadi sebuah cara tercepat untuk membangun suatu bisnis, dimana 

dinilai mampu untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dari bisnis tersebut 

(Sugiman 2013). 

Penetapan strategi pengembangan bisnis dapat dilakukan melalui analisis 

terhadap situasi lingkup bisnis. Analisis tersebut dinilai baik dari sisi internal 

berupa kelemahan dan kekuatan bisnis maupun sisi eksternal yang meliputi 

peluang dan ancaman yang timbul. Oleh karena itu, strategi pengembangan bisnis 
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dalam hal ini juga dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan posisi kompetitif 

para pelaku bisnis dalam konteks persaingan produk ataupun jasa pada suatu 

industri atau segmen pasar tertentu (Solihin 2012) dalam Dwikamayuda (2017). 

Pada kenyataannya, analisis strategi pengembangan bisnis sudah banyak 

diterapkan pada berbagai sektor bisnis bahkan terdapat pula beberapa penelitian 

yang memberi fokus pada hal tersebut. Adapun tujuannya adalah untuk membantu 

para pelaku bisnis agar dapat menentukan strategi bisnis yang tepat demi menjaga 

keunggulan kompetitif dari bisnisnya tersebut. Seperti halnya penelitian yang 

dilakukan oleh Marcos dan Ronny (2014) dan Usman dan Farah (2014) dengan 

objek penelitian pada sebuah hotel, mereka menyatakan bahwa strategi yang tepat 

dapat membantu pengembangan bisnis hotel tersebut. Sebagai contoh, melalui 

analisis SWOT yang dilakukan, maka ditemukan jika Hotel Amura Pratama 

Bandung lebih tepat menggunakan strategi penetrasi pasar (Usman dan Farah 

2014), sedangkan di hotel bintang tiga di Samarinda penerapan strategi yang tepat 

yaitu dengan menggunakan tahapan perumusan strategi komprehensif (Marcos 

dan Ronny 2014). Dalam penelitian Swares dan Dhyah (2015) dinyatakan bahwa 

strategi diferensiasi menjadi sebuah strategi yang tepat untuk diterapkan di Hotel 

Dandang Tingang Palangkaraya dengan penentuan lokasi yang strategis, 

manajemen yang baik, dan standar kerja yang baik. Pada sektor bisnis kuliner 

warung Lemang di Sulawesi Selatan ditemukan bahwa pengembangan bisnisnya 

menggunakan strategi terkait penyajian makanan yang tepat dan hubungan tenaga 

kerja yang terjalin dengan baik (Safitri dkk 2018). Selanjutnya, penelitian di 

sektor bisnis pelabuhan yang dilakukan oleh Wahyudi dkk (2018) ditemukan 
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bahwa bisnis tersebut menggunakan seluruh kekuatannya untuk memanfaatkan 

peluang melalui strategi yang fleksibel, fokus dan pengendalian secara penuh 

demi upaya menciptakan value added bisnis. 

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka penelitian ini akan berfokus pada 

strategi pengembangan bisnis. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian 

replikasi dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Swares dan Dhyah (2015). 

Dalam penelitian Swares dan Dhyah (2015), topik yang diangkat terkait dengan 

strategi pengembangan bisnis pada perusahaan daerah yaitu sebuah hotel di 

Palangkaraya. Penelitian ini juga akan mengangkat topik terkait strategi 

pengembangan bisnis dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal 

dari bisnis tersebut, hanya saja penelitian ini akan dilakukan pada sebuah bisnis 

keluarga. Dalam konteks ini, bisnis keluarga menjadi sebuah ruang lingkup yang 

cukup menarik perhatian para pelaku bisnis. Bahkan disinyalir bahwa bisnis 

keluarga memiliki kemampuan untuk bertahan dan berkembang. Jumlah bisnis 

keluarga di Indonesia pun diperkirakan tidak kurang 95% dari jumlah seluruh 

bisnis yang ada (Gomulia 2013). Selain itu, perkembangan bisnis keluarga juga 

memberi kontribusi yang besar terhadap perekonomian. Maka dari itu, peneliti 

tertarik untuk menjadikan bisnis keluarga yang bergerak di bidang penginapan 

sebagai objek penelitian. 

Family Guest House Omah Joglo Semarang merupakan sebuah bisnis 

yang telah dirintis dalam jangka waktu dua tahun ini dirasa memiliki prospek 

yang menjanjikan di masa mendatang. Hal ini didukung dengan lokasi guest 

house yang berada di sekitar daerah wisata Desa Kandri, Gunungpati Semarang 
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yang mana saat ini menjadi daya tarik bagi para wisatawan baik dalam negeri 

maupun luar negeri. Dengan kata lain, ada peluang besar yang dapat dimanfaatkan 

oleh Family Guest House Omah Joglo Semarang untuk melakukan pengembangan 

pada bisnisnya tersebut. Atas dasar tersebut, maka bisnis penginapan ini sangat 

membutuhkan perancangan strategi pengembangan bisnis tepat agar lebih terarah 

dan tetap mampu mempertahankan eksistensinya. Terlebih lagi, saat ini angka 

pertumbuhan jumlah penginapan di Kota Semarang dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 1,50% (Badan Pusat Statistik 2017). 

Sehingga, tantangan besar yang akan dihadapi di kemudian hari oleh bisnis guest 

house yakni persaingan bisnis yang ketat yang ditandai dengan kemunculan bisnis 

serupa di sekitar daerah tersebut. 

Family guest house Omah Joglo Semarang berbentuk bisnis keluarga yang 

dibangun pada bulan Juni 2016. Guest house ini merupakan sebuah penginapan 

keluarga yang didesain dengan nuansa tradisional Jawa yang kental sekali dengan 

alam, sehingga tercipta kesan hunian yang rileks dan berbaur dengan alam. 

Family Guest House Omah Joglo Semarang yang beralamat di jalan raya 

Semarang-Gunungpati, Getas No. 88, dekat dengan kawasan Desa Wisata Kandri 

Kota Semarang. Adapun fasilitas yang disediakan antara lain, (1) 6 unit kamar 

lengkap dengan kamar mandi, (2) 1 unit cottage, (3) 1 unit meeting room, (4) 

parking area. Sejauh ini, bisnis guest house tersebut dapat dikatakan berada pada 

tahap perintisan dan akan menuju pada tahap pengembangan bisnisnya.    

Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada perancangan strategi 

pengembangan bisnis yang tepat bagi Family Guest House Omah Joglo Semarang 
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melalui identifikasi dan pertimbangan faktor internal dan eksternal dari bisnis 

tersebut. Analisis terkait dengan faktor internal dan juga eksternal pada Family 

Guest House Omah Joglo Semarang dilakukan berdasarkan teori Resources Based 

View (RBV) dan teori Porter’s Five Forces. Dalam hal ini, teori Resources Based 

View memiliki fokus pada internal perusahaan dimana penyusunan strategi yang 

efektif dilihat dari faktor-faktor keunggulan strategis perusahaan untuk 

menentukan kekuatan dan kelemahannya sehingga kelemahan dapat diminimalisir 

dan kegagalan dapat dicegah. Dalam penerapannya, teori ini menciptakan 

keunggulan bisnis dari pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, antara lain 

tangible assets, intangible assets, dan organizational capabilities (Pearce dan 

Robinson 2003) dalam Eko dan Dhyah (2015). 

Tangible assets merupakan aset yang memiliki wujud, dapat dilihat dan 

disentuh secara langsung dan mempunyai fungsi memberikan value added bagi 

para customer. Intangible assets adalah kategori aset yang tidak mempunyai 

wujud, tidak dapat dilihat dan disentuh secara langsung tapi mempunyai peranan 

yang penting guna menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. 

Sedangkan, organizational capabilities tidak spesifik seperti tangible assets dan 

juga intangible assets, dikarenakan komponen ini lebih mengarah pada 

kemampuan suatu bisnis dalam mengelola segala asetnya baik yang berwujud 

maupun tidak berwujud ke dalam sebuah proses yang menghasilkan sebuah output 

bagi perusahaan (Pearce dan Robinson 2003) dalam Eko dan Dhyah (2015).  

Secara lebih lanjut, teori Resource Based View juga telah disempurnakan 

dan dikembangkan oleh Barney (1991). Barney (1991) berpandangan bahwa teori 
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tersebut dinilai memberi kontribusi besar pada berbagai riset dan kajian 

manajemen stratejik serta efektif untuk menganalisis prospek sebuah bisnis 

dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada. Untuk 

memperdalam hasil dari teori Resource Based View maka membutuhkan alat 

analisis yang dinamakan VRIO framework. VRIO framework digunakan untuk 

mengkaji sumber daya internal dari suatu bisnis dan mengetahui kemampuan 

perusahaan apakah dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif yang 

berkelanjutan (Antonio dan Cardael 2012). Selain itu, kerangka ini dinilai dapat 

memberikan hasil secara objektif karena kerangka ini juga menggunakan 

pembanding untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pada hal ini, Family Guest 

House Omah Joglo Semarang membandingkan aspek internal bisnisnya dengan 

Guest House Wisma TNB yang memiliki spesifikasi setara. Wisma TNB 

merupakan sebuah penginapan berkonsep modern-aesthetics yang berlokasi di 

Gang Cendrawasih No. 7 Patemon-Gunungpati. Bisnis penginapan yang dikelola 

oleh Bapak Samsul ini sudah berjalan selama kurang lebih lima tahun, bahkan 

saat ini beliau berencana untuk membangun penginapan di lokasi yang berbeda. 

Selama proses opersionalnya, Bapak Samsul dibantu oleh dua orang pegawai 

yang masing-masing mengurus bagian teknisi dan kebersihan. Wisma TNB 

memiliki 14 kamar yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti spring bed, 

meja 1 unit, kursi 1 unit, lemari pakaian 1 unit, kamar mandi dalam serta akses 

wifi. Di area Wisma TNB juga dilengkapi dengan akses wifi yang dapat diakses 

oleh seluruh customer. Selama masa pengamatan, wisma ini termasuk kategori 

wisma yang cukup diminati karena selalu ramai oleh tamu yang menginap.  
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Sedangkan untuk menganalisis faktor eksternal bisnis, penelitian ini 

menggunakan teori Porter’s  Five Forces. Teori ini bertujuan untuk melihat apa 

saja peluang dan juga ancaman yang muncul dari luar. Berdasarkan teori ini, 

terdapat lima kekuatan persaingan yang menjadi ancaman bagi suatu bisnis, antara 

lain kekuatan pemasok, ancaman dari pendatang/competitor yang baru, kekuatan 

pembeli, produk substitusi, dan persaingan antar perusahaan.  

Pearce dan Robinson (2003) dalam Eko dan Dhyah (2015) menyatakan 

bahwa tingkat ancaman bagi bisnis dapat dilihat sebagai berikut, (1)  Kekuatan 

pemasok lebih direpresentasikan sebagai penggunaan kekuatan penawarannya 

melalui peningkatan harga atau pengurangan kualitas barang atau jasa yang dibeli 

sehingga pemasok yang dominan dapat mengurangi profit dari suatu industri yang 

tidak dapat menaikkan harga untuk menutup kenaikan biaya tersebut. (2) Adanya 

pendatang baru dalam dunia bisnis memang menjadi ancaman bagi para pelaku 

bisnis lama, namun hal ini dapat  diantisipasi apabila pendatang baru tersebut 

memiliki hambatan yang cukup tinggi untuk masuk dalam industri tersebut. (3) 

Bentuk ancaman dari kekuatan pembeli yang mampu mengurangi profit bisnis 

tersebut yaitu ketika pembeli memaksa untuk menurunkan harga, namun 

menuntut kualitas dan pelayanan yang lebih baik, serta mengadu perusahaan yang 

saling bersaing. (4) Produk substitusi dianggap tidak hanya membatasi profit 

dalam kondisi normal, tetapi juga mengurangi profit ketika permintaan pasar 

meningkat. (5) Bentuk ancaman dalam persaingan antar perusahaan dapat 

dilakukan melalui pengenalan produk dan iklan secara besar-besaran serta 

kompetisi harga.  
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 Adapun analisis-analisis yang dilakukan tersebut akan menjadi tahap 

pengidentifikasian keunggulan, kelemahan, ancaman bahkan peluang bisnis yang 

timbul pada bisnis terkait. Sehingga selanjutnya, hasil identifikasi tersebut dapat 

dijadikan sebagai acuan analisis dalam merancang strategi pengembangan bisnis 

yang tepat sasaran dan akurat bagi Family Guest House Omah Joglo Semarang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana strategi 

pengembangan bisnis yang tepat bagi Family Guest House Omah Joglo Semarang 

berdasarkan analisis Resource Based View dan Five Forces? 

 

1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan strategi pengembangan bisnis 

yang tepat bagi Family Guest House Omah Joglo Semarang berdasarkan 

analisis Resource Based View dan Five Forces. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai manfaat antara lain adalah : 

Bagi Family Guest House Omah Joglo Semarang 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pertimbangan dan masukan bagi pemilik dalam melakukan analisis 

terhadap faktor internal dan eksternal bisnis pada Family Guest 
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House Omah Joglo Semarang, serta menentukan strategi 

pengembangan bisnis yang tepat bagi Family Guest House Omah 

Joglo Semarang. Selain itu, diharapkan juga dapat dijadikan 

sebagai penambah pengetahuan dalam bidang strategi 

pengembangan bisnis bagi para pelaku bisnis. 

Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini juga diharapkan agar dapat dijadikan 

sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian sejenis dan 

lebih lanjut terkait dengan strategi pengembangan bisnis. 
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