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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN BISNIS 

 

3.1 Objek dan Lokasi Pengembangan Bisnis 

Objek penelitian ini adalah Family Guest House Omah Joglo Semarang 

yang berlokasi di  daerah wisata Kandri, tepatnya di jalan raya Semarang-

Gunungpati, Getas No. 88. Dalam penelitian ini juga digunakan sebuah objek 

pembanding berupa bisnis sejenis yaitu Family Guest House WISMA TNB yang 

berlokasi di Gang Cendrawasih 07 RT03/RW04, Patemon, Gunungpati Semarang. 

Adapun Family Guest House WISMA TNB ini digunakan sebagai alat 

pembanding agar tidak terjadi kesubyektifan dalam menilai aspek-aspek terkait. 

 

3.2 Populasi  

Populasi dalam penelitian ini berupa subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya (Siyoto dan Sodik 2015). Populasi yang akan digunakan pada 

penelitian ini adalah pemilik dari bisnis Family Guest House Omah Joglo 

Semarang dan seluruh staff atau pegawai. Sedangkan untuk populasi pembanding 

adalah pemilik beserta seluruh karyawan dari Guest House WISMA TNB. 

Adanya penentuan populasi pembanding tersebut akan digunakan untuk 

memperoleh data yang objektif. Seluruh populasi akan dijadikan responden 

sebagai pengumpulan data melalui sensus.  
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif 

dengan pendekatan studi kasus. Melalui pendekatan ini, penelitian akan dilakukan 

dengan memberikan gambaran yang jelas dan detail, mendalam serta 

komprehensif terkait dengan bisnis Family Guest House Omah Joglo Semarang.  

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan 

sekunder. Data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan 

data kepada pengumpul data (Sugiyono 2010) dalam Eko dan Dyah (2015). 

Adapun sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan 

observasi di lapangan yang digunakan sebagai pendukung hasil wawancara. 

Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi terkait dengan profil 

guest house,  sumber daya internal yang dimiliki dan dikelola oleh guest house 

tersebut, serta faktor eksternal bisnis yang mempengaruhinya. Sedangkan data 

sekunder menurut Sugiyono (2010) dalam Eko dan Dyah (2015) merupakan 

bentuk sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumen-

dokumen atau arsip dari bisnis yang bersangkutan, seperti struktur kepengurusan 

dan daftar aset atau daftar inventarisasi. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui in-depth interview 

dan observasi. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur. Pada penelitian ini akan diajukan beberapa pertanyaan 
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tertulis kepada narasumber yang mana pertanyaan tersebut sudah dipersiapkan 

sebelumnya. Narasumber utama pada wawancara ini adalah Bapak Ignatius 

Natalis Utomo selaku pemilik serta manajer dari Family Guest House Omah Joglo 

Semarang, Ibu Maria Arinta Wulansari selaku kepala bagian operasional Family 

Guest House Omah Joglo Semarang yang juga mengurus bagian keuangan, serta 

Bapak Soni dan Ibu Yekti selaku staff pelaksana Family Guest House Omah Joglo 

Semarang. 

Dalam pengumpulan data ini juga digunakan sebuah objek pembanding 

berupa bisnis sejenis yaitu Family Guest House WISMA TNB. Teknik wawancara 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Narasumber 

pada wawancara ini adalah pemilik beserta seluruh pegawai. 

 

3.5 Teknik dan Langkah Metode Pengembangan Bisnis 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang 

menyesuaikan dengan hasil wawancara dan observasi di lapangan. Deskripsi 

terkait strategi pengembangan bisnis akan dilakukan secara interaktif dan terus 

menerus sampai tuntas (Miles dan Huberman 1984). Penetapan strategi 

pengembangan bisnis dalam konteks ini akan dilihat dari segi faktor internal dan 

eksternal. Analisis faktor internal akan dilakukan berdasarkan teori Resources 

Based View dan faktor eksternal berdasarkan teori Five Forces milik Porter. 

Adapun secara lebih mendalam, alat analisis untuk menganalisis faktor internal 

yang mana didasarkan atas teori Resources Based View yaitu dengan 

menggunakan VRIO framework yang terdiri dari Value, Rarity, Imitability, dan 
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Organized. VRIO frame work merupakan suatu alat yang mempunyai tujuan 

untuk menganalisis sumber daya internal dari suatu bisnis dan mengetahui 

kemampuan perusahaan apakah dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif 

yang berkelanjutan (Antonio dan Cardael 2012). Dengan demikian, komponen-

komponen tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan analisis 

faktor internal dari bisnis Family Guest House Omah Joglo Semarang. 

 Alat analisis pengembangan bisnis yang digunakan untuk menganalisis 

faktor eksternal bisnis adalah analisis Five Forces. Analisis yang dikemukakan 

oleh Porter ini merupakan sebuah analisis bersaing yang mengarah pada 

pendekatan kompetitif untuk mengembangkan strategi dalam bisnis (David 2016). 

Berdasarkan analisis ini, terdapat lima komponen yang akan digunakan untuk 

melakukan analisis pada Family Guest House Omah Joglo Semarang antara lain 

masuknya pendatang baru, ancaman dari produk subtitusi, kekuatan pemasok, 

kekuatan pembeli, dan persaingan antar perusahaan.  

Langkah analisis pengembangan bisnis secara umum yang akan 

digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) Mendeskripsikan tentang bisnis yang 

menjadi objek pengembangan bisnis. (2) Melakukan analisis hasil wawancara dan 

observasi untuk mengetahui strategi pengembangan bisnis yang tepat bagi Family 

Guest House Omah Joglo Semarang. (3) Membuat kesimpulan secara jelas dan 

menyeluruh mengenai strategi pengembangan bisnis yang tepat bagi bisnis 

tersebut. 

Secara lebih detail, proses analisis baik faktor internal maupun 

eksternal akan dilakukan berdasarkan Matrik VRIO Framework dan Matrik Five 
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Forces. Dalam analisis faktor internal, analisis ini dilakukan dengan melihat aspek 

yang dimiliki dari dalam sebuah bisnis. Faktor internal tersebut dianalisis melalui 

VRIO Framework, item pertanyaan beserta hasil wawancara baik dari Family 

Guest House Omah Joglo maupun objek pembanding yaitu Guest House WISMA 

TNB akan disusun ke dalam matrik kemudian akan dilakukan analisis terkait 

dengan penilaian terhadap value, rarity, imitability, dan organized. Adapun 

penilaian tersebut didasarkan pada komponen tangible assets, intangible assets, 

dan organizational capabilities yang dapat dijabarkan sebagai berikut. 

3.5.1 Tangible assets 

Aset yang berwujud, dapat dilihat dan disentuh secara langsung dan dapat 

memberikan value added bagi pelanggan. Indikator tangible assets dilihat dari 

segi bangunan guest house yang unik, fasilitas pendukung (luxury-comfort room, 

kamar mandi, satu set meja dan kursi, lemari, akses wifi, ac, tv, meeting room, 

dapur) yang lengkap, lokasi yang strategis, adanya alokasi keuangan dari bisnis 

tersebut. 

3.5.2 Intangible assets 

Kategori aset yang tidak berwujud, tidak dapat dilihat dan disentuh secara 

langsung tetapi mampu menciptakan keunggulan kompetitif bagi sebuah bisnis. 

Intangible assets dilihat dari segi human capital yang memadai (pengetahuan, 

keahlian, dan keterampilan dari pengelola guest house), citra baik guest house di 

pandangan para konsumen, adanya paten dan merek dagang guest house, serta 

pengalaman pengelola dalam mengelola bisnis guest house. 
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3.5.3 Organizational capabilities 

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. Indikator organizational 

capabilities dapat dilihat dari segi sistem pengendalian internal guest house yang 

tepat, adanya sistem koordinasi pengelolaan guest house antara pemilik dengan 

pegawai, adanya pengelolaan risiko, adanya hubungan yang terjalin dengan baik 

antar pihak serta adanya perencanaan formal maupun informal dari bisnis tersebut. 

Selanjutnya, komponen-komponen tersebut akan dianalisis berdasarkan 

VRIO framework yang meliputi: 

3.5.3.1 Value (bernilai) 

Mengarah pada ketentuan bahwa sebuah bisnis memiliki sumber daya 

internal yang dapat diasumsikan akan menambah nilai dari bisnis tersebut.  

3.5.3.2 Rarity (langka) 

Menganalisa sumber daya internal yang langka dalam arti sumber daya 

tersebut sulit didapatkan oleh bisnis lain.  

3.5.3.3 Imitability (sulit ditiru) 
Menunjukkan pada pemahaman bahwa bisnis yang baik memiliki 

karakteristik sulit ditiru oleh bisnis lain dikarenakan adanya faktor kondisi sejarah 

bisnis, kompleksitas sosial bisnis, dan ambiguitas kausal bisnis. 

3.5.3.4 Organization (dieksploitir oleh organisasi) 

Bisnis harus terorganisir dengan baik agar mencapai pengelolaan sumber 

daya internal yang mencapai keunggulan kompetitif.  



31 
 

Langkah berikutnya adalah melakukan pengidentifikasian implikasi 

kompetitif, kinerja ekonomis hingga kesimpulan yang menunjuk pada kekuatan 

dan kelemahan dari bisnis tersebut. Contoh Matrik VRIO Framework dari 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 3.3. Matrik VRIO Framework 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sumber : Antonio & Cardael  (2012) 

 

Sedangkan dalam analisis faktor eksternal melalui Five Forces, item 

pertanyaan dan juga hasil wawancara terhadap Family Guest House Omah Joglo 

selaku objek utama juga akan disusun ke dalam matrik kemudian akan dilakukan 

deskripsi dan analisis terhadap jawaban-jawaban dari para narasumber mengenai 
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ac, tv, meeting room, 

dapur)

- Lokasi yang 

strategis

- Adanya alokasi 

keuangan
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faktor eksternal yang ditinjau dari kekuatan pemasok, ancaman pendatang baru, 

kekuatan konsumen, produk substitusi, dan persaingan antar perusahaan. Berikut 

adalah penjabaran terkait dengan lima aspek dari five forces yang diukur 

berdasarkan indikator-indikator tertentu, antara lain: 

3.5.3.4 Kekuatan pemasok 

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. Indikator kekuatan pemasok dilihat dari segi tingkat dominasi pemasok, 

alternatif pemasok, dan tingkat kualitas pemasok. 

3.5.3.5 Ancaman pendatang baru 

Ancaman pendatang baru dapat dilihat melalui identifikasi dari suatu 

bisnis mempunyai potensi masuk ke pasar, memonitor strategi pesaing baru, 

membuat strategi balasan apabila dibutuhkan dan juga memanfaatkan kekuatan 

serta peluang yang ada. Indikator ancaman pendatang baru dilihat dari segi tingkat 

loyalitas pelanggan, terbentuknya loyalitas pelanggan, kebijakan pemerintah, dan 

dampak kebijakan pemerintah. 

3.5.3.6 Kekuatan konsumen 
Kekuatan tawar-menawar konsumen lebih tinggi ketika yang diinginkan 

adalah produk dan jasa yang standar atau tidak terdiferensiasi, begitu juga 

sebaliknya kekuatan konsumen akan rendah ketika produk dan jasa yang 

diinginkan cenderung memiliki standar yang berbeda dibandingkan dengan 
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produk dan jasa lainnya. Indikator kekuatan konsumen dilihat dari segi tingkat 

kejelasan informasi produk, dan tingkat dominasi pembeli. 

3.5.3.7 Produk subtitusi 

Melihat adanya ancaman dari produk subtitusi dapat dilakukan melalui 

pemantauan terhadap pangsa pasar yang diperoleh oleh produk-produk terkait, 

dan juga dengan cara memonitor rencana perusahaan untuk meningkatkan 

kapasitas dan penetrasi pasar. Indikator produk subtitusi dilihat dari segi tingkat 

kebutuhan produk subtitusi dan kemudahan mendapatkan produk subtitusi. 

3.5.3.8 Persaingan antar perusahaan 

Persaingan antar perusahaan dapat dilihat melalui pengenalan produk dan 

iklan secara besar-besaran serta kompetisi harga. Indikator persaingan antar 

perusahaan dilihat dari segi jumlah pesaing, peningkatan dan pertumbuhan 

industri sejenis tiap tahunnya  

Kemudian, dijabarkan sebuah kesimpulan yang digunakan sebagai 

pertimbangan penetapan strategi pengembangan bisnis pada Family Guest House 

Omah Joglo. Contoh Matrik Five Forces dari penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 
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Tabel 3.4. Matrik Five Forces 

 

Sumber : David & Pride (2016) 
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