
36 
 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Family Guest House Omah Joglo Semarang 

Family guest house Omah Joglo Semarang berada di daerah Wisata 

Kandri, tepatnya di Jalan Raya Semarang-Gunungpati, Getas No. 88. Bisnis guest 

house ini merupakan bentuk bisnis keluarga yang mulai dirintis pada bulan Juni 

2016 dengan konsep penginapan keluarga bernuansa tradisional Jawa yang kental 

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

dengan alam. Adapun pemilik dari Guest House Omah Joglo adalah Bapak 

Ignatius Natalis Utomo. Bapak Natalis mengungkapkan bahwa bisnis ini muncul 

karena didasari atas cita-cita beliau untuk memiliki sebuah rumah model Jawa 

dengan halaman yang luas dan ditumbuhi dengan pepohonan yang rindang 

sehingga menimbulkan kesan suasana pedesaan yang asri. 

 Adapun fasilitas yang tersedia pada guest house dibuat sesuai dengan 

standar yang ada di hotel. Dengan demikian, setiap pelanggan yang datang dapat 

menikmati layaknya tinggal di sebuah hotel yang minimal berbintang tiga. 

Fasilitas tersebut antara lain 4 unit kamar tidur lengkap dengan kamar mandi 

dalam, water hitter, perabotan meja-kursi, pemanas air untuk teh/kopi, kemudian 

ada 1 unit cottage, meeting room (lengkap dengan sound system, LCD, dan 

peralatan meeting), dapur, dan parking area. 

 Untuk kepengurusan dari Family Guest House Omah Joglo ini masih 

sederhana. Hanya ada satu manajer sekaligus pemilik yaitu Bapak Ignatius Natalis 
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Utomo beserta istrinya yaitu Ibu Maria Arinta Wulansari sebagai pengatur 

operasionalnya termasuk juga mengatur bagian keuangan. Selama 

pengelolaannya, mereka dibantu oleh dua orang pegawai yaitu pegawai bagian 

pemeliharaan dan bagian dapur (catering). Bagian pemeliharaan memiliki tugas 

untuk memelihara, menjaga dan membersihkan Omah Joglo Semarang, sedangkan 

bagian dapur akan lebih bertugas pada penyiapan konsumsi para tamu walaupun 

terkadang juga mengurusi pesanan untuk catering. Saat ini, Omah Joglo berada 

pada tahap awal yang diharapkan bahwa nanti apabila semua sudah maju baik 

secara organisasi maupun infrastruktur maka akan dibangun sebuah sistem 

manajemen yang lebih memadai. Secara garis besar, struktur kepengurusan 

Family Guest House Omah Joglo Semarang dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Struktur Organisasi Family Guest House Omah Joglo 

 

Selama ini, eksistensi dari Family Guest House Omah Joglo dinilai cukup 

baik, terlebih guest house ini dapat dikatakan sebagai bisnis penginapan yang baru 
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saja muncul tepatnya dalam jangka waktu dua tahun ini. Pada kenyataannya pun, 

banyak konsumen atau pengunjung yang memilih guest house ini sebagai 

alternatif untuk tempat menginap. Hal tersebut dapat terlihat dari data terkait 

daftar pengunjung tahun 2018 dan 2019 (Gambar 4) berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Data Pengunjung Family Guest House Omah Joglo 

 

Berdasarkan data tersebut, pengunjung pada Family Guest House Omah 

Joglo pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2018 masih memiliki tingkat 

hunian yang relatif rendah yaitu hanya satu sampai tiga dalam kategori 

pengunjung yang grup saja. Namun seiring dengan berjalannya waktu tepatnya 

dari periode Agustus sampai dengan Desember 2018, pengunjung dari guest 
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house ini mengalami peningkatan. Dalam data menyatakan untuk tingkat hunian 

kategori grup ada pada jumlah dua sampai dengan empat pengunjung kategori 

grup, lalu ditambahkan dengan jumlah kategori non grup sebanyak tiga sampai 

lima pengunjung. Sedangkan, pada tahun 2019 Family Guest House Omah Joglo 

dinilai sudah memilki branding yang cukup kuat sehingga dari data yang ada 

dinyatakan bahwa tingkat hunian pada tahun 2019 telah meningkat secara 

keseluruhan baik pada kategori grup maupun non grup. Akan tetapi apabila 

diperhatikan lebih seksama, pada bulan April 2019 tingkat hunian terhitung buruk 

dikarenakan pada bulan ini jumlah pengunjung mengalami penurunan yang cukup 

signifikan. Adapun hal ini disinyalir bahwa pada bulan tersebut adalah bulan aktif 

dan tidak banyak hari libur. Sementara itu, untuk bulan Agustus 2019 sampai 

dengan Desember 2019 memang tidak ada pengunjung dikarenakan pihak Family 

Guest House Omah Joglo sedang melakukan pembangunan sehingga segala 

aktivitas operasional guest house sementara waktu diberhentikan.  

Secara lebih mendalam, dapat diamati dari daftar tingkat hunian pada 

tahun 2018–2019 Family Guest House Omah Joglo mengalami peningkatan. 

Mayoritas kunjungan berada pada kategori grup yaitu tepatnya pada akhir pekan 

sedangkan non grup atau perorangan pada hari–hari biasa. Dengan demikian 

berdasarkan dari data tersebut pola hunian cenderung mengalami peningkatan dari 

waktu ke waktu dikarenakan tersedianya fasilitas yang lengkap dan kekuatan 

jaringan serta relasi yang dimiliki oleh pemilik dalam memperkenalkan Family 

Guest House Omah Joglo kepada khalayak.  
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4.2 Analisis Faktor Internal pada Family Guest House Omah Joglo Semarang 

 Penetapan strategi bisnis yang efektif dapat dilihat dari pemanfaatan 

sumber daya yang dimiliki dari bisnis tersebut demi menciptakan keunggulan 

bersaing (Pearce dan Robinson 2003) dalam Eko dan Dhyah (2015). Dalam hal 

ini, pemanfaatan sumber daya Family Guest House Omah Joglo didasarkan atas 

teori Resource Based View (RBV) yang meliputi tangible assets, intangible 

assets, dan organizational capabilities. 

4.2.1 Analisis Tangible Assets 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan para narasumber, 

pengelolaan tangible assets dari Family Guest House Omah Joglo dapat 

dijabarkan sebagai berikut. 

Dari segi bangunan guest house, Family Guest House Omah Joglo 

menerapkan konsep bangunan yang unik. Guest house ini memberikan sebuah 

konsep tradisional etnis khas Jawa dengan gaya bangunan berbentuk rumah adat 

Jawa yaitu joglo. Bangunannya memang sangat unik apabila dibandingkan dengan 

guest house yang ada di sekitarnya dimana cenderung berbentuk rumah-rumah 

penduduk biasa dengan desain sederhana. Pemilik guest house pun 

mengungkapkan bahwa bangunan joglo tersebut didapat dari Daerah Wonogiri 

yang berbatasan dengan Kota Pacitan. Kesan vintage dan suasana yang nyaman 

serta sejuk juga menjadi ciri khas dan pembeda dari penginapan lain di sekitar 

Family Guest House Omah Joglo. Terlebih pula lokasi penginapan yang terletak 

di daerah Wisata Kandri dengan suasana pedesaan tersebut juga mendukung 

konsep ini. Selain itu, jarangnya penginapan yang berkonsep bangunan tradisional 
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juga menambah kesan yang baik untuk menunjang pemasaran dari Family Guest 

House Omah Joglo. Pemilik Family Guest House Omah Joglo selalu berupaya 

untuk dapat selalu memunculkan suasana tradisional yang kental baik dari segi 

bangunan maupun suasananya. Lebih lanjut pemilik guest house tersebut 

menekankan bahwa dengan menawarkan konsep bangunan yang beda dari yang 

lain akan membuat bisnis guest house ini akan diminati oleh banyak orang.  

 Dalam hal fasilitas pendukung, Family Guest House Omah Joglo memiliki 

standar fasilitas yang setara dengan hotel berbintang. Fasilitas tersebut meliputi 4 

unit kamar dengan kamar mandi dalam, water hitter, perabotan meja-kursi, 

pemanas air untuk teh/kopi, kemudian ada 1 unit cottage, meeting room (lengkap 

dengan sound system, LCD, dan peralatan meeting), dapur, dan parking area. 

Bahkan dari segi fasilitas pelengkap khususnya peralatan makan seperti tempat 

sayur, piring maupun tempat nasi, guest house ini memiliki gaya penyajian 

makanan yang menarik yaitu dengan menggunakan tempat atau wadah tradisional 

yang terbuat dari grabah-grabah dan piring lidi. Adapun fasilitas pendukung yang 

modern dan fasilitas pelengkap yang menarik tersebut menjadi keunggulan yang 

tepat ketika digabungkan dengan konsep bangunan tradisional dari Family Guest 

House Omah Joglo. Konsep fasilitas semacam ini diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan pelanggan dari Family Guest House Omah Joglo agar dapat merasa 

nyaman untuk tinggal di Family Guest House Omah Joglo. 

 Dalam hal lokasi strategis, Family Guest House Omah Joglo terletak pada 

akses jalan raya utama yang juga menjadi jalan alternatif dimana tingkat lalu 

lintasnya cukup tinggi. Dengan demikian, akses untuk berkunjung ke Family 
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Guest House Omah Joglo juga sangat mudah tanpa harus masuk ke dalam gang–

gang kecil yang terkadang membuat sulit para konsumen khususnya yang 

menggunakan kendaraan roda empat. Pemilik Family Guest House Omah Joglo 

juga menambahkan bahwa saat ini pemerintah sedang membangun sebuah shelter 

Bus Trans Semarang di sekitarnya yang tentu saja semakin membuat lokasi dari 

Family Guest House Omah Joglo menjadi lebih mudah untuk dijangkau oleh 

konsumen. 

Dalam hal keuangan, Family Guest House Omah Joglo telah melakukan 

pengelolaan keuangan yang cukup baik. Hal ini tampak melalui adanya pencatatan 

atau pembukuan dan pengalokasian dana yang disisihkan untuk pengembangan 

dari Family Guest House Omah Joglo. Pemilik Family Guest House Omah Joglo 

juga menambahkan bahwa dalam jangka waktu dekat ini akan dilakukan 

pembangunan infrastruktur pada Family Guest House Omah Joglo yaitu dengan 

menambahkan sekitar empat kamar dan satu hall besar. Lebih lanjut beliau 

mengatakan bahwa guest house ini akan dibuat menjadi tempat yang benar-benar 

nyaman dan menarik. 

 

4.2.2 Analisis Intangible Assets 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan para narasumber, 

pemanfaatan dan pengelolaan intangible assets dari Family Guest House Omah 

Joglo dapat dijabarkan sebagai berikut. 

 Human capital dari Family Guest House Omah Joglo ini dinilai sebagai 

salah satu hal yang penting untuk menunjang keberhasilan usaha serta mampu 
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memberi nilai tambah bagi Family Guest House Omah Joglo. Untuk membentuk 

sumber daya manusia yang baik dan terampil, pemilik dari Family Guest House 

Omah Joglo terlebih dahulu menerapkan sebuah pembekalan dan bentuk 

koordinasi yang ditujukan bagi para pegawai agar dapat menguasai informasi, 

SOP pelayanan, dan juga hal–hal teknis lainnya yang secara keseluruhan memiliki 

kaitan dengan Family Guest House Omah Joglo. Pembekalan akan diberikan 

kepada pegawai baik ketika pegawai dinyatakan diterima maupun ketika akan 

melayani tamu, biasanya di pagi hari sebelum segala aktivitas di Family Guest 

House Omah Joglo dimulai. Sebagai contoh, para pegawai diberi pembekalan 

tentang bagaimana cara melayani para tamu secara profesional terutama 

membiasakan diri untuk menerapkan konsep 3 S yaitu senyum, sapa dan salam. 

Sedangkan koordinasi dilakukan secara fleksibel, dalam arti bahwa jika ada hal 

yang perlu dengan segera dibahas maka saat itu juga dapat langsung 

dikoordinasikan dengan pemilik. Tujuannya agar segala kendala atau masalah 

yang muncul dapat terselesaikan dengan segera. Menurut pemilik dari Family 

Guest House Omah Joglo, hal ini dilakukan dengan tujuan agar para pegawai 

dapat melayani para tamu berkunjung ke Family Guest House Omah Joglo dengan 

optimal sehingga mereka benar-benar dapat menikmati serta merasa nyaman 

menginap di tempat tersebut. 

 Terkait dengan citra baik, reputasi dari Family Guest House Omah Joglo 

telah dibentuk sejak awal. Pengelola guest house harus dapat memberi kesan awal 

yang baik bagi para tamu yang menginap. Adapun sejauh ini citra yang terbentuk 

dari Family Guest House Omah Joglo adalah baik. Hal ini tampak dari komentar-
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komentar para tamu yang positif. Biasanya para tamu akan diajukan pertanyaan 

oleh pihak guest house terkait dengan testimoni mereka baik tentang pelayanan 

maupun suasana serta fasilitas yang disediakan oleh Family Guest House Omah 

Joglo. Selain itu, pihak Family Guest House Omah Joglo juga memperhatikan 

segala komentar para tamu yang ditulis di instagram. Kalaupun suatu saat nanti 

akan ada kritikan maka pihak guest house tersebut akan berusaha untuk 

melakukan perbaikan demi kenyamanan konsumennya. Pemilik dari Family Guest 

House Omah Joglo juga menegaskan bahwa dengan adanya sebuah citra baik di 

mata para pelanggan maka akan menumbuhkan loyalitas dari pelanggan untuk 

datang kembali ke Family Guest House Omah Joglo. Citra baik ini harus terus 

diciptakan dan dipertahankan agar pelanggan merasa percaya dan dapat 

memberikan testimonial yang baik. Dengan demikian, secara tidak langsung hal 

tersebut akan membawa nama Family Guest House Omah Joglo menjadi dikenal 

baik di pasaran.   

 Dalam hal paten dan merek dagang, Family Guest House Omah Joglo 

telah mempersiapkannya dan sedang berada pada tahap pemrosesan hak paten. 

Secara lebih lanjut, pihak guest house ini akan menindaklanjuti untuk 

mendaftarkannya ke HaKI. Pemilik dari Family Guest House Omah Joglo 

memiliki anggapan bahwa dengan adanya hak paten atas Family Guest House 

Omah Joglo akan menambahkan legalitas bisnis ini dan meminimalisir tingkat 

plagiarisme terkait nama ataupun merk dari Family Guest House Omah Joglo. 

Pihak Family Guest House Omah Joglo juga ingin membuat sebuah brand yang 

dapat melekat sehingga memiliki ciri khas sebuah penginapan yang unik dan 
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cukup familiar di mata setiap orang. Harapannya adalah suatu saat nanti Family 

Guest House Omah Joglo dapat menjadi pilihan utama dan selalu diingat oleh 

para konsumen. Maka dari itu, melalui hak paten juga dapat meningkatkan 

kepercayaan dari pelanggan serta akan menambah kekuatan brand image dari 

Family Guest House Omah Joglo. Berikut adalah logo yang akan dipatenkan oleh 

Family Guest House Omah Joglo (Gambar 5). 

 

Gambar 4.5. Logo Family Guest House Omah Joglo 

 

Pengalaman pemilik dalam mengelola bisnis guest house menjadi hal yang 

penting pula dalam membuat bisnis ini semakin berkembang dan memiiki 

keunggulan tersendiri. Pengalaman menjadi dasar yang digunakan oleh pemilik 

dalam merencanakan atau pun merancang pengembangan bisnis dari Family 

Guest House Omah Joglo. Pemilik dari Family Guest House Omah Joglo 

mengaku telah melakukan berbagai macam pengamatan dan survei melalui 

beberapa kunjungan pada penginapan–penginapan yang sudah cukup terkenal 

baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Selain itu, pengalaman 

manajemen juga sudah diperoleh oleh pemilik sejak beliau bekerja di PT. 

Indomarco Prismatama sebagai branch manager serta ketika menggeluti bisnis 

kontraktor. Atas dasar tersebut, pemilik Family Guest House Omah Joglo melihat 

peluang dan berkeyakinan untuk membangun bisnisnya sendiri. Selain itu, 

pengalaman bisnis dari pemilik atau pengelola dalam hal ini akan sangat 
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membantu dalam pelaksanaan operasional, pengelolaan internal dan keberlanjutan 

dari guest house tersebut. 

 

4.2.3 Analisis Organizational Capabilities 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan para narasumber, 

pemanfaatan dan pengelolaan organizational capabilities dari Family Guest 

House Omah Joglo dapat dijabarkan sebagai berikut. 

 Sistem pengendalian internal memang harus diterapkan pada setiap bisnis 

yang ada. Family Guest House Omah Joglo juga menerapkan sistem pengendalian 

internal yang berguna untuk mengetahui dan menetapkan hal–hal yang 

berhubungan dengan tingkat pengawasan internal dari Family Guest House Omah 

Joglo secara tepat. Secara keseluruhan sistem pengendalian guest house ini masuk 

dalam kategori yang belum kompleks. Adapun sistem pengendalian yang 

dilakukan lebih pada menjaga agar pengelolaannya sesuai dengan aturan dan tidak 

terjadi kecurangan baik dari segi manajemen maupun keuangan. Dalam 

pengendalian manajemen, peran pemilik sangat besar karena beliau akan 

mengelola secara langsung serta memantau bisnis dan sekaligus mengawasi para 

pegawainya. Proses pengelolaan didasarkan atas aturan dan etika yang sudah 

menjadi pedoman dasar dan sudah ditetapkan sebelumnya. Pemilik akan ikut 

terjun dalam kegiatan yang terjadi di guest house dan juga memantau secara 

langsung segala aktivitas yang dilakukan oleh para pegawai. Selama prosesnya, 

kinerja pegawai akan dilihat dan akan diberi masukan atau teguran apabila dinilai 

masih kurang. Kemudian akan dievaluasi kembali untuk menindaklanjuti adanya 
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perbaikan kinerja dari pegawai tersebut. Sedangkan dari segi pengendalian 

keuangan, pemilik dibantu oleh istrinya yang berperan sebagai pengelola 

keuangan. Dalam hal ini, pos pengeluaran dan pemasukan serta pengalokasian 

dana juga dipantau dengan ketat dimana segala bentuk pengeluaran dan 

pemasukan akan dicatat atau dibukukan secara sistematis, walaupun untuk 

konteks pembuatan laporan keuangan sejauh ini belum dilakukan. Selama 

prosesnya, istri dari pemilik guest house juga akan melakukan pengecekan antara 

bukti pengeluaran dan pemasukan dengan pencatatan yang dilakukan dan 

kemudian juga akan dilakukan penghitungan ulang oleh pemilik. Apabila dilihat 

dengan lebih seksama, sistem pengendalian internal yang telah diterapkan ini 

memang masih dalam kategori yang sederhana. Namun dalam tempo jangka 

waktu yang dekat ini, sistem pengendalian dari Family Guest House Omah Joglo 

akan terus ditingkatkan dan lebih terkomputerisasi, mengingat bahwa semakin 

kompleksnya aktivitas yang ada di guest house tersebut. 

Dalam hal sistem koordinasi, sistem koordinasi antara pemilik dan 

pegawai merupakan hal yang utama bagi segala bisnis. Tanpa adanya sebuah 

koordinasi yang baik maka akan menimbulkan kesalahpahaman pada bisnis 

tersebut. Pemilik Family Guest House Omah Joglo menyatakan bahwa koordinasi 

telah diciptakan sejak Family Guest House Omah Joglo berdiri dan beroperasi. 

Bentuk sistem koordinasi pada guest house ini sebenarnya lebih pada menciptakan 

suatu prosedur yang mempermudah proses pelayanan para tamu yang datang. 

Sebagai contoh, selalu ada briefing baik kepada pengelola maupun para pegawai 

terkait dengan bagaimana menerima tamu dan segala apa yang harus dipersiapkan 
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ketika menyambut tamu tersebut datang. Kalau pun selama prosesnya terjadi 

masalah atau komplain dari tamu, maka harus segera disampaikan kepada pemilik 

agar dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan segera pula. Dengan demikian, 

istem atau prosedur telah diberikan kepada para pegawai Family Guest House 

Omah Joglo agar mereka dapat berkomunikasi dengan baik dan mampu menjalan 

tugas mereka dengan baik, tanpa adanya kesalahan yang dapat mendatangkan 

kerugian bagi Family Guest House Omah Joglo. 

 Pengelolaan risiko pada Family Guest House Omah Joglo telah dibuat 

sedemikian rupa. Hal ini digunakan untuk menghindari atau meminimalisir risiko 

yang dapat membuat kerugian besar bagi Family Guest House Omah Joglo. Untuk 

mengatasinya, pemilik dari Family Guest House Omah Joglo lebih cenderung 

menciptakan sebuah sistem yang tepat dan baik dengan tujuan untuk mengurangi 

risiko atau permasalahan yang muncul. Selain itu, beliau juga mengungkapkan 

bahwa untuk mencegah beberapa risiko–risiko besar yang kemungkinan dapat 

terjadi pada guest house, sebagai contoh misalnya ada bencana alam atau 

kebakaran maka pemilik sudah melakukan kerjasama dengan pihak asuransi 

terlebih dahulu. Dengan demikian, kerugian yang harus dibayar tidak akan terlalu 

besar atau dengan kata lain, risiko yang terjadi dapat tercover atau ditanggulangi 

secara baik pula. 

 Dalam hal hubungan antar pihak, Family Guest House Omah Joglo selalu 

berusaha menciptakan suatu hubungan yang baik terhadap pihak manapun baik itu 

kepada pegawai maupun pelanggan. Tujuannya tak lain adalah menciptakan 

sebuah kenyamanan dan rasa kekeluargaan yang kuat. Family Guest House Omah 
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Joglo telah membudayakan hal tersebut dengan tujuan agar tercipta suatu sinergi 

yang baik dari berbagai pihak. Hal ini tampak dari bagaimana pemilik 

memperlakukan pegawai dan pelanggan dengan sangat baik. Pemilik berusaha 

untuk selalu menganggap para pegawainya sebagai satu keluarga, dimana 

terciptanya toleransi, rasa saling menghargai dan memiliki, serta menghormati 

satu sama lain sehingga mereka diharapkan dapat merasa nyaman dalam bekerja 

tentunya dengan perasaan suka cita dan sepenuh hati. Begitu pula halnya dengan 

pelanggan, pemilik selalu menciptakan suasana yang nyaman dengan menjalin 

komunikasi dan hubungan yang hangat. Para tamu juga disuguhkan dengan 

pelayanan yang tanggap dan perlakuan yang ramah dari pihak Family Guest 

House Omah Joglo. Lebih lanjut pihak Family Guest House Omah Joglo meyakini 

bahwa hubungan yang baik adalah salah satu kunci dari kesuksesan usaha. 

 Perencanaan baik dalam bentuk formal maupun informal tentu saja harus 

dipersiapkan dengan baik. Perencanaan dibuat dengan tujuan untuk membantu 

dalam mengarahkan pengelola untuk mengembangkan bisnisnya. Family Guest 

House Omah Joglo juga telah menerapkan sistem perencanaan yang tepat guna 

menciptakan suatu strategi melalui inovasi–inovasi yang akan memikat pelanggan 

untuk kembali berkunjung. Untuk perencanaan jangka panjang, Family Guest 

House Omah Joglo ingin melakukan ekspansi bisnis dengan mendirikan cabang 

guest house di tempat lain. Sedangkan untuk perencanaan jangka pendeknya 

antara lain pengembangan dan pembangunan fasilitas beserta tata letak (layout) 

dari Family Guest House Omah Joglo serta lebih memberdayakan sumber daya 

manusia dalam arti membangun etos kerja yang lebih tinggi dan mengembangkan 
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keterampilan dari sumber daya manusia yang ada di guest house tersebut. Pemilik 

dari Family Guest House Omah Joglo juga menambahkan bahwa sebuah sistem 

perencanaan juga harus terus berubah mengikuti perkembangan jaman sehingga 

akan terus menghasilkan suatu hal yang baru.  

 

4.2.4 Analisis Berdasarkan Kerangka VRIO (Value, Rarity, 

Imitability, Organization) pada Family Guest House Omah Joglo 

Semarang 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan para narasumber, 

pemanfaatan dan pengelolaan tangible assets, intangible assets, dan 

organizational capabilities dari Family Guest House Omah Joglo secara lebih 

lanjut akan dianalisis dengan menggunakan kerangka VRIO (Value, Rarity, 

Imitability, Organization). 

 Tahap pertama yang akan dilakukan adalah melakukan identifikasi serta 

analisis sumber daya-sumber daya dari Family Guest House Omah Joglo untuk 

menentukan kekuatan dan kelemahan guest house tersebut. Selanjutnya, kekuatan 

dan kelemahan guest house tersebut akan dianalisis kembali berdasarkan 

pendekatan resource based view dengan kerangka analisis VRIO. Adapun dalam 

menentukan analisis kerangka VRIO, Wisma TNB ditetapkan sebagai 

pembanding pesaing dari Family Guest House Omah Joglo. Hasil dari analisis 

untuk pengaplikasian dalam kerangka VRIO dapat dilihat pada matriks berikut ini 

(Tabel berdasarkan hasil rekapitulasi). 
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Tabel 4.5. Matriks VRIO Family Guest House Omah Joglo 

 

 

 
Sumber: Data primer yang diolah, 2019 
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Sedangkan hasil dari matriks kerangka analisis VRIO yang terkait dengan 

kekuatan dan kelemahan Family Guest House Omah Joglo dapat disimpulkan 

pada Tabel 6 berikut ini (Tabel berdasarkan hasil rekapitulasi). 

Tabel 4.6. Kekuatan dan Kelemahan Family Guest House Omah Joglo 

 Weakness Strength Str & distinc 

compt 

Str & sust distnc 

compt 

Tangible Assets -  Fasilitas  

 Lokasi  

 Bangunan 

yang unik. 

 Alokasi 

keuangan  

Intangible Assets -  Human capital 

 Citra baik 

 Pengalaman 

pengelolaan 

bisnis 

  Hak paten  

Organizational 

Capabilities 

-  Sistem 

pengendalian 

internal 

 Sistem koordinasi 

 Perencanaan 

formal dan 

informal bsinis 

  Hubungan yang 

baik antar pihak 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 Berdasarkan hasil analisis, Family Guest House Omah Joglo tidak 

memiliki kelemahan yang cukup berarti ataupun dapat memberi pengaruh besar 

terhadap segala aktivitas operasional dan pengembangan dari guest house 

tersebut. Dalam hal ini, Family Guest House Omah Joglo cenderung memiliki 

beberapa kekuatan yang bersifat strategis antara lain:  

Dalam hal bangunan yang unik, konsep bangunan yang diangkat oleh 

Family Guest House Omah Joglo ini berbeda dari guest house atau homestay yang 

ada di sekitarnya. Konsep tradisonal dengan menonjolkan seni Budaya Jawa 
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menjadikan guest house ini tampak unik, terlebih lagi didukung dengan suasana 

lingkungan yang asri dan nyaman. Bentuk bangunan Joglo yang dilengkapi 

dengan aksen hiasan nuansa Jawa pun menjadi daya tarik tersendiri bagi para 

pengunjung dan hal ini pula yang menjadikan kesan unik tampak pada guest 

house tersebut. Kesan vintage, nyaman dan asri menjadi nilai tambah bagi 

kekuatan Family Guest House Omah Joglo terutama untuk menarik perhatian para 

konsumen. 

Dalam hal keuangan, pihak Family Guest House Omah Joglo sudah 

melakukan pengelolaan yang cukup melalui perencanaan alokasi dana serta 

membuat laporan pencatatan atau pembukuan, walaupun memang masih 

dilakukan dengan cara sederhana, mulai dari pencatatan pengeluaran dan 

pemasukan beserta bukti-buktinya hingga cara atau metode pengalokasian dana 

yang ditetapkan. Mengingat berdasarkan pengamatan, terdapat kecenderungan 

sebuah bisnis skala kecil khususnya bisnis keluarga sangat jarang memiliki 

kesadaran untuk membuat rencana alokasi dana, pembukuan secara tertulis dan 

sistematis. Dengan demikian, hal ini yang juga menjadikan guest house tersebut 

lebih baik khususnya dalam hal pengelolaan keuangan dibandingkan bisnis lain 

yang ada di sekitarnya.  

Dalam hal hak paten, Family Guest House Omah Joglo saat ini sedang 

masuk dalam proses pengurusan hak paten. Meskipun masih dalam proses 

mengurus, hal ini dapat menunjukkan bahwa pihak guest house sangat peduli 

dengan penetapan hak cipta khususnya logo atau brand yang menjadi identitas 

utama bagi Family Guest House Omah Joglo. Terlebih lagi penetapan hak paten 
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sering kali jarang untuk dipikirkan oleh pelaku bisnis yang berada pada tahap start 

up seperti ini, padahal hal tersebut merupakan salah satu komponen yang penting 

dalam bisnis. Dalam hal ini, pihak Family Guest House Omah Joglo berupaya 

untuk mencegah terjadinya plagiarisme branding oleh pihak lain dengan upaya 

mematenkan logo yang selama ini digunakan. Selain itu, dikarenakan pihak 

Family Guest House Omah Joglo juga memiliki pandangan ke depan bahwa bisnis 

guest house mereka nantinya akan berkembang dan semakin dikenal oleh banyak 

orang.  

Dalam hal hubungan yang baik antar pihak, Family Guest House Omah 

Joglo selalu berupaya untuk menciptakan suasana relasi yang kekeluargaan dan 

akrab baik kepada pegawai maupun para tamu. Hal ini tampak pula dari slogan 

yang diterapkan oleh pihak guest house yaitu 3 S (Senyum, Salam, Sapa). Pada 

prinsipnya, pihak Family Guest House Omah Joglo ingin membuat semua pihak 

merasa nyaman untuk berada di Family Guest House Omah Joglo. Sehingga pihak 

guest house selalu berusaha menjalin komunikasi yang baik dan hangat serta 

memberikan pelayanan yang tanggap dan ramah. Di samping itu, pemilik Family 

Guest House Omah Joglo juga ingin menciptakan suatu sinergisitas yang positif di 

antar pihak. Hal semacam ini yang jarang ditemukan pada penerapan budaya 

bisnis yang lain pada umumnya. Dengan demikian, beberapa hal yang sudah 

dijabarkan tersebut dapat digunakan Family Guest House Omah Joglo untuk dapat 

bertahan dalam persaingan dan tetap unggul di bidang bisnis penginapan terutama 

pada area Desa Wisata Kandri.  
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4.3 Analisis Lingkungan Eksternal pada Family Guest House Omah Joglo 

Semarang 

 Berdasarkan analisis Five Forces, sisi eksternal dari Family Guest House 

Omah Joglo digunakan untuk melihat serta menilai peluang dan ancaman yang 

muncul dari pesaing bisnis penginapan lain. Hal ini akan dijabarkan sebagai 

berikut. 

 

4.3.1 Pendatang Baru 

 Saat ini mulai banyak bermunculan penginapan baru layaknya guest house 

atau homestay di sekitar Family Guest House Omah Joglo dengan berbagai 

macam tingkat harga sewa. Terlebih lagi hal ini didukung dengan adanya program 

pengembangan Desa Wisata Kandri oleh Pemerintah Kota Semarang, sehingga 

memang tidak dapat dipungkiri bahwa prospek penginapan akan berkembang 

cukup pesat dan persaingan juga semakin ketat. Tingkat ancaman pendatang baru 

dinilai cukup rendah bagi Family Guest House Omah Joglo. Hal ini dikarenakan 

bagi pihak guest house, ancaman pendatang baru bukan sebuah ancaman maupun 

hambatan tetapi menjadi suatu tantangan untuk lebih berkembang.  

 Pada kenyataannya, Family Guest House Omah Joglo tetap memiliki 

pelanggan yang setia dan tamu yang banyak sehingga cukup sulit bagi pendatang 

baru untuk mengambil pelanggan setia dari guest house tersebut. Selain itu, untuk 

mengembangkan bisnis dan tetap mempertahankan pelanggannya maka pendatang 

baru harus menunjukkan sesuatu yang berbeda dari pesaing lainnya baik dari segi 

bangunan, fasilitas, maupun kualitas pelayanan. Oleh sebab itu, apabila pendatang 
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baru tidak memiliki suatu hal yang membedakan antara penginapannya dengan 

penginapan yang lain maka hal itu dapat menjadi hambatan bagi mereka masuk ke 

dalam industri ini. 

Konsep semacam ini juga diterapkan oleh Family Guest House Omah 

Joglo dimana guest house ini memberikan suatu hal yang berbeda. Dengan kata 

lain, pengelola guest house selalu berusaha menampilkan sesuatu yang unik 

dibandingkan dengan konsep guest house atau homestay lain yang cenderung 

seperti rumah penduduk biasa dan fasilitas standar seperti pada umumnya.  

Keunikan dari guest house ini terletak pada bangunannya yang terkonsep 

tradisional Jawa dengan menonjolkan sebuah bangunan besar berbentuk Joglo di 

tengah halaman dan dilengkapi dengan atribut atau hiasan yang bernuansa khas 

Jawa. Hal ini berbeda dengan penginapan seperti guest house atau homestay di 

sekitarnya yang cenderung seperti rumah penduduk biasa dan desainnya 

sederhana. Keunggulan dari Family Guest House Omah Joglo didukung pula 

dengan kesan vintage dan suasana lingkungannya yang asri serta sejuk, serta 

lokasi yang strategis yaitu terletak di jalan alternatif tepatnya jalan raya utama 

Semarang-Gunungpati. 

Dari segi fasilitas, Family Guest House Omah Joglo menyediakan fasilitas 

pendukung yang lengkap dengan standar hotel berbintang. Adapun fasilitas 

tersebut terdiri dari 4 unit kamar tidur termasuk dengan kamar mandi dalam, 

water hitter, perabotan meja-kursi, pemanas air untuk teh/kopi, terdapat 1 unit 

cottage, meeting room (termasuk dengan sound system, LCD, dan peralatan 

meeting), akses wifi, dapur dan perabotannya, serta parking area. Sedangkan dari 
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segi kualitas pelayanan, guest house ini selalu memberikan pelayanan yang 

optimal bagi semua tamunya karena prinsip mereka adalah kepuasan pelanggan 

menjadi hal utama. Hal ini tampak dari slogan yang mereka terapkan yaitu 3S. 3S 

yang dimaksud adalah sebuah singkatan dari senyum, salam, sapa dimana setiap 

orang yang datang akan diberi senyuman, kemudian diberi salam dan disapa 

dengan segala keramahan. Selain itu, Family Guest House Omah Joglo juga 

menjadikan setiap kritik dari konsumen sebagai bentuk feedback dari pelayanan 

yang diberikan sehingga akan dijadikan masukan untuk pengelolaan guest house 

ke depan.  

Hal terakhir yang penting pula untuk pendatang baru yang ingin masuk 

dalam industri penginapan adalah mereka harus memiliki pengetahuan dan 

pengalaman dalam bisnis. Para pemilik dan pengelola dari sebuah penginapan 

perlu memiliki pengalaman dan pengetahuan khusus terutama yang berkaitan 

dengan bidang penginapan dan sumber daya manusianya. Adapun tujuannya 

adalah agar pengelolaan guest house optimal dan pelayanan yang diberikan 

kepada tamu juga maksimal. 

  

4.3.2 Kekuatan Pemasok 

 Pihak Family Guest House Omah Joglo juga memiliki ketergantungan 

dengan pihak pemasok, walaupun kekuatan pemasok tersebut terbilang rendah. 

Dalam arti, pihak pemasok terutama pihak pemasok tetap tidak mendominasi 

secara menyeluruh terhadap aktivitas operasional Family Guest House Omah 

Joglo. Peran pihak pemasok dalam konteks ini sebagai pemenuh kebutuhan bahan 
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makanan dan laundry. Family Guest House Omah Joglo membutuhkan pemasok 

bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan dalam penyediaan konsumsi bagi 

para tamu. Mengingat bahwa penyediaan konsumsi baik sarapan, makan siang dan 

makan malam dikelola sendiri oleh pihak guest house tanpa bekerjasama dengan 

pihak catering luar. Sedangkan untuk pihak laundry lebih pada penyedia jasa 

untuk mencuci seperti sprei, bed cover, handuk, atau pun pakaian para tamu jika 

diperlukan.  

 Dalam hal ini, Family Guest House Omah Joglo tidak sepenuhnya 

memiliki pemasok tetap baik dari penyedia bahan makanan maupun laundry. 

Mereka tidak selalu menjadi pemasok utama dikarenakan Family Guest House 

Omah Joglo juga memiliki alternatif pemasok lain. Penentuan alternatif pemasok 

juga didasarkan pada kemampuan pemenuhan kuantitas dan kualitas yang sesuai 

dengan kebutuhan guest house. Selama ini, pihak pengelola Family Guest House 

Omah Joglo mengakui bahwa mereka tidak menghadapi kendala yang berarti 

ketika berhubungan dengan pihak pemasok. Mereka cenderung berupaya untuk 

dapat menciptakan sinergisitas melalui jalinan kerjasama dengan para pemasok, 

terlebih pula mereka melibatkan para pemasok yang berasal dari penduduk-

penduduk di sekitar Family Guest House Omah Joglo. 

 Sejauh ini untuk kualitas bahan pasokan yang diberikan oleh pihak 

pemasok kepada Family Guest House Omah Joglo telah sesuai dengan harapan 

pengelola, sehingga membantu dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi 

para tamu yang menginap. Selain itu, pihak pemasok juga sangat bertanggung 

jawab dan loyal terhadap Family Guest House Omah Joglo. Hal ini tampak ketika 
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pihak pemasok selalu siap sedia memenuhi kebutuhan guest house serta selalu 

memberikan bahan pasokan dan pelayanan yang baik sesuai harapan pengelola 

Family Guest House Omah Joglo.  

 

4.3.3 Kekuatan Konsumen 

 Konsumen atau para tamu menjadi fokus utama bagi Family Guest House 

Omah Joglo dan selama ini tidak ditemukan kendala yang berarti terkait dengan 

konsumen. Mereka selalu berusaha memenuhi permintaan-permintaan dari para 

tamu sehingga kekuatan konsumen menjadi bagian yang penting bagi guest house 

tersebut. Terkait dengan kekuatan konsumen, Family Guest House Omah Joglo 

termasuk dalam kategori yang rendah. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan 

dari para konsumen yang jarang melakukan tawar-menawar baik dari segi harga 

maupun pelayanan. Dalam kenyataannya, para konsumen atau tamu cenderung 

langsung setuju dengan harga yang ditetapkan oleh pihak guest house. Hal ini 

dikarenakan para konsumen sudah cukup puas dengan apa yang diperoleh dari 

pelayanan guest house tersebut. Istilahnya adalah andai kata harus membayar 

dengan jumlah tertentu, para konsumen tetap merasa tidak dirugikan karena 

mereka juga mendapat serta menikmati fasilitas lengkap dan pelayanan yang 

memuaskan sehingga mereka merasa nyaman ketika menginap di Family Guest 

House Omah Joglo. Terlebih lagi konsep bangunan yang unik menambah kesan 

artistik yang vintage ala pedesaan dan suasana yang sejuk serta asri dimana hal 

tersebut juga menjadi sesuatu yang menarik bagi para tamu dan juga menjadi 

pembeda dari guest house lain di sekitar Family Guest House Omah Joglo. di 
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samping itu, kalau pun dalam praktiknya terjadi negosiasi harga, pihak guest 

house akan menyetujuinya namun tetap ada hal yang harus disepakati 

sebelumnya. Sebagai contoh dalam kasus berikut, semula harga sewa menginap 

per kamar selama satu hari dan termasuk dengan sarapan adalah Rp 250.000,00. 

Kemudian konsumen menawar harga tersebut menjadi Rp 200.000,00 dan 

penawaran disetujui namun ada syarat yang harus disepakati juga oleh konsumen 

yaitu pihak Family Guest House akan menurunkan biaya di bagian sarapan terkait 

dengan menu yang disajikan dimana dalam hal ini pihak guest house hanya akan 

menyediakan menu sarapan yang sederhana seperti nasi goreng dengan telur dan 

kerupuk serta air mineral saja tanpa ada pelengkap lainnya seperti teh atau kopi, 

buah, sup dan lain-lain. 

 Dalam meningkatkan kekuatan tawar menawar dari konsumen, Family 

Guest House Omah Joglo juga dapat memberikan informasi yang jelas mengenai 

fasilitas yang ditawarkan serta pelayanan yang diberikan oleh guest house 

tersebut. Dengan kata lain, pihak guest house baik pemilik maupun pegawainya 

akan memberikan informasi yang jelas mengenai fasilitas dan pelayanan apa saja 

yang diberikan kepada pelanggan. Kemudian pelanggan juga dapat bertanya 

langsung mengenai informasi yang dibutuhkan sehingga pelanggan memperoleh 

informasi yang jelas pula terkait dengan Family Guest House Omah Joglo. 

 Sejauh ini Family Guest House Omah Joglo jarang mendapatkan keluhan 

dari para tamu, melainkan lebih pada saran-saran yang sifatnya membangun untuk 

perkembangan guest house tersebut. Jika pun ada keluhan dari para tamu, pihak 

Family Guest House Omah Joglo akan dengan segera dan secara langsung 
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menangani keluhan tersebut. Berdasarkan keluhan yang ada, menjadikan Family 

Guest House Omah Joglo harus selalu bersikap professional. Pelanggan Family 

Guest House Omah Joglo pun tetap loyal karena mereka selalu merasa nyaman 

dengan lokasi dan suasana serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh guest 

house tersebut. Di samping itu, upaya yang dilakukan oleh pihak Family Guest 

House Omah Joglo untuk tetap mempertahankan tingkat loyalitas dari 

konsumennya yaitu dengan cara memperlakukan para tamunya secara sopan dan 

ramah serta selalu mengkomunikasikan segala sesuatu dengan baik agar informasi 

yang ada juga dapat tersampaikan dengan baik.  

 

4.3.4 Produk Substitusi 

 Secara umum, kemunculan dari homestay atau hotel budget dan kos harian 

di sekitar Family Guest House Omah Joglo bukan menjadi ancaman besar. Dapat 

dikatakan pula bahwa tingkat produk substitusi dalam area Family Guest House 

Omah Joglo rendah. Sebenarnya apabila dilihat secara keseluruhan, fasilitas yang 

ditawarkan oleh guest house ini sama dengan penginapan pada umumnya. Hanya 

saja yang membedakan adalah penetapan standar dan kualitas baik dari segi 

fasilitas maupun pelayanan.  

Dengan adanya konsep unik dari segi bangunan yang mana memadukan 

keetnisan budaya Jawa dan juga dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang 

modern, semakin menguatkan Omah Joglo dalam menghadapi pesaing dengan 

kategori bisnis sejenis. Pihak guest house pun merasa yakin bahwa konsumen 

akan tetap menginap di tempat mereka. Hal ini dikarenakan adanya suasana 
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lingkungan yang mendukung, serta pelayanan yang maksimal dan tidak asal-

asalan sehingga Family Guest House Omah Joglo tetap akan mampu bersaing 

dengan bisnis penginapan dikategori yang lain.  

 

4.3.5 Persaingan Antar Perusahaan 

 Pihak Family Guest House Omah Joglo beranggapan bahwa pesaing di 

sekitar dengan konsep yang sama masih sedikit bahkan jarang sekali. Adanya 

homestay atau guest house di sekitar Family Guest House Omah Joglo tidak 

mengancam eksistensi dari guest house tersebut. Dengan kata lain, ancaman 

persaingan antar bisnis penginapan di sekitar Family Guest House Omah Joglo 

rendah.  

 Pada umumnya, guest house atau homestay yang ada di daerah Wisata 

Desa Kandri lebih pada menyediakan fasilitas pendukung yang standar seperti 

meja kursi, lemari, tempat tidur, dan kipas atau AC. Bentuk bangunan pun 

cenderung biasa yaitu seperti rumah penduduk pada umumnya yang kemudian 

didesain sebagai guest house, kalau pun sudah modern tentu juga hanya sebatas 

penyedia kamar dengan standar hotel. Hal ini berbeda dari konsep bisnis yang 

ditawarkan oleh Family Guest House Omah Joglo. Keunikan dari konsep bisnis, 

lokasi, pelayanan, dan fasilitas dirasa sudah dapat menguatkan Family Guest 

House Omah Joglo untuk bersaing dalam bisnis penginapan. Guest house tersebut 

tidak hanya menawarkan keunikan yang menjadi ciri khas melekat tetapi juga 

memberikan suasana dan kenyamanan ketika pengunjung menginap. Kemampuan 
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bersaing dari segi harga maupun kualitas juga menjadi kekuatan bagi guest house 

tersebut sehingga pelanggan tetap memilih Family Guest House Omah Joglo.  

 Dalam menghadapi persaingan bisnis antar penginapan, Family Guest 

House Omah Joglo memiliki cara untuk mempertahankan eksistensinya yaitu 

dengan menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanannya serta menciptakan 

suasana yang nyaman kepada para tamu yang menginap. Selain itu, inovasi terus 

dikembangkan baik dalam hal pengadaan fasilitas maupun pelayanan sehingga 

Family Guest House Omah Joglo tetap menjadi pilihan utama bagi para tamu.  

 Adapun berdasarkan penjabaran-penjabaran terkait dengan analisis 

lingkungan eksternal dari Family Guest House Omah Joglo, dapat disimpulkan 

pada tabel 6 berikut ini (Tabel berdasarkan hasil rekapitulasi). 

Tabel 4.7. Matriks Five Forces Family Guest House Omah Joglo 

Komponen Deskripsi Kesimpulan 

Ancaman 

pendatang 

baru 

Dalam menghadapi ancaman pendatang baru, 

Family Guest House Omah Joglo tidak terlalu 

mengkhawatirkan adanya hal  tersebut. Hal ini 

dikarenakan banyak faktor yang membedakan 

antara Family Guest House Omah Joglo 

dengan guest house lain khususnya yang ada di 

sekitar. Dengan kata lain, walaupun banyak 

guest house baru yang muncul, Family Guest 

House Omah Joglo tetap lebih unggul. 

Keunggulan dari guest house ini terletak pada 

konsep bangunannya yang unik yaitu 

tradisional Jawa, lokasi yang strategis, 

kelengkapan fasilitas, dan pelayanan yang 

optimal sehingga membuat pelanggan tetap 

loyal untuk tetap berkunjung ke Family Guest 

House Omah Joglo Semarang. 

Ancaman 

pendatang baru 

rendah 

Kekuatan Untuk kekuatan pemasok, Family Guest House 

Omah Joglo memiliki banyak pilihan pemasok 

Kekuatan 

pemasok rendah 
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pemasok baik untuk kategori laundry maupun pemasok 

bahan makanan di pasar. Tujuannya adalah 

agar dapat memenuhi segala kebutuhan dari 

Family Guest House Omah Joglo apabila 

pemasok utama tidak dapat memenuhinya. 

Dengan kata lain, pemasok-pemasok yang 

lebih dari satu tersebut dijadikan sebagai 

alternatif pilihan. Adapun Family Guest House 

Omah Joglo menentukan pemasoknya tetap 

didasarkan pada kualitas dan pelayanannya 

yang baik. 

 

Kekuatan 

konsumen  
Secara umum, guest house ini selalu berusaha 

memenuhi permintaan-permintaan dari para 

tamunya. Hal ini dikarenakan konsumen 

dijadikan hal yang utama karena mereka 

beranggapan bahwa kepuasan pelanggan 

menjadi tolok ukur keberhasilan dari pelayanan 

yang mereka berikan.  Sejauh ini pula tidak ada 

kendala yang berarti terkait dengan konsumen. 

Kekuatan konsumen dalam hal tawar menawar 

dinilai rendah karena kecenderungan jarangnya 

terjadi tawar-menawar dari konsumen, kecuali 

apabila pada kasus tertentu. Bagi pemilik guest 

house, melalui pemberian informasi yang jelas 

terkait guest house tersebut akan memudahkan 

pelanggan dalam memperoleh informasi yang 

jelas sehingga tidak terjadi informasi yang 

bias.  

Kekuatan 

konsumen rendah 

Produk 

subtitusi 

Munculnya homestay, hotel budget, atau pun 

kos harian di sekitar bukan menjadi ancaman 

besar bagi Family Guest House Omah Joglo. 

Pengelola guest house merasa yakin bahwa 

konsumen akan tetap menginap di tempat 

mereka. Hal ini dikarenakan adanya keunikan 

konsep penginapan, kualitas pelayanan yang 

optimal serta suasana lingkungan yang 

mendukung, sehingga Family Guest House 

Omah Joglo tetap akan mampu bersaing 

dengan bisnis penginapan dikategori yang lain. 

Produk subtitusi 

rendah 

Persaingan 

antar 

perusahaan 

Adanya homestay atau guest house di sekitar 

Family Guest House Omah Joglo tidak 

mengancam eksistensi dari guest house 

tersebut. Pelanggan pun masih tetap memilih 

Family Guest House Omah Joglo sebagai 

pilihan utama mereka. Keunikan dari konsep 

bisnis, lokasi, pelayanan, fasilitas, dan lain-lain 

Persaingan antar 

perusahaan 

rendah 
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sudah dapat menguatkan Omah Joglo untuk 

bersaing dalam bisnis penginapan.  
Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

4.4 Penetapan Strategi Family Guest House Omah Joglo Semarang 

 Dalam menghadapi tantangan persaingan bisnis, pelaku bisnis dituntut untuk 

menetapkan sebuah strategi pengembangan bisnis yang tepat sasaran dan akurat 

dengan tujuan mempertahankan keunggulan kompetitif dari bisnis tersebut 

(Sugiman 2013). Hal ini pula yang terjadi pada Family Guest House Omah Joglo 

yang mana agar dapat membuat bisnisnya tetap unggul dan juga bertahan dalam 

persaingan, maka bisnis guest house tersebut harus menetapkan sebuah strategi 

yang tepat untuk diimplementasikan secara nyata.  

 Berdasarkan dari beberapa keunggulan internal yang dimiliki oleh Family 

Guest House Omah Joglo ini menunjukkan bahwa guest house tersebut 

sebenarnya memiliki dasar kekuatan bisnis yang cukup kuat dan sifatnya strategis. 

Adapun keunggulan tersebut antara lain bangunan yang unik, pengelolaan 

keuangan yang cukup baik, penetapan hak paten, dan penciptaan hubungan yang 

baik antar segala pihak. Namun apabila ditinjau lebih dalam, penerapan konsep 

bangunan yang unik menjadi daya tarik tersendiri bagi para tamu sehingga dapat 

dikatakan bahwa hal ini menjadi kekuatan yang paling menonjol bagi Family 

Guest House Omah Joglo. Model bangunan yang unik dan artistik dengan konsep 

Budaya Jawa tersebut menjadikan guest house ini tampak berbeda dibandingkan 

dengan penginapan atau guest house lain khususnya di sekitar Family Guest 

House Omah Joglo.   



66 
 

 Di samping keunggulan internal yang dimiliki oleh Family Guest House 

Omah Joglo, penilaian dari sisi eksternal juga dipertimbangkan. Hal ini dimaksud 

untuk membantu guest house tersebut dalam melihat peluang dan ancaman yang 

muncul ketika proses pengembangan bisnis akan dilakukan. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa ancaman pendatang baru dinilai rendah, kekuatan pemasok 

rendah, kekuatan yang dimiliki oleh konsumen tinggi, kekuatan munculnya 

produk substitusi rendah, dan persaingan yang muncul antar perusahaan pun 

masuk dalam kategori rendah. Secara keseluruhan, ancaman terhadap eksistensi 

Family Guest House Omah Joglo sejauh ini tidak terlalu tinggi, namun tetap perlu 

mempersiapkan sebuah taktik agar mampu mempertahankan keberadaannya di 

tengah persaingan yang semakin gencar. 

 Atas penjabaran keunggulan internal dan keadaan lingkungan eksternal 

yang mempengaruhi keberadaan dari Family Guest House Omah Joglo, maka 

secara lebih lanjut penetapan strategi yang tepat bagi guest house dalam 

mengarahkan pengembangan bisnisnya adalah strategi diferensiasi yang 

dipadukan dengan inovasi. Bentuk strategi ini akan diterapkan terlebih pada 

pengelolaan terhadap sumber daya yang ada di Family Guest House Omah Joglo 

serta juga mempertimbangkan segala aspek yang menjadi ancaman maupun 

peluang bagi guest house tersebut 

Secara keseluruhan, sistem pengelolaan dari segala aspek yang ada pada 

Family Guest House Omah Joglo perlu terus ditingkatkan lagi. Dalam arti, 

pengadaan sebuah sistem yang mempermudah pengelolaan harus dikembangkan 

pula. Sehingga melalui bentuk strategi diferensiasi yang dipadukan dengan adanya 
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inovasi ini menjadikan Family Guest House Omah Joglo tertuntut untuk selalu 

menyajikan sesuatu yang baru dan memiliki ciri khas yang membedakannya 

dengan guest house yang lain. Sebagai contoh, pihak Family Guest House Omah 

Joglo menjalin kerjasama dengan platform OTA (Online Travel Agent). Melalui 

bentuk kerjasama ini, maka akan sangat membantu untuk mendapatkan pelanggan 

baru serta dapat memperluas jaringan pemasaran dari Family Guest House Omah 

Joglo. Sehingga, secara tidak langsung hal ini akan semakin menguatkan branding 

dari Family Guest House Omah Joglo. Untuk kerjasama dengan OTA ada baiknya 

dilakukan dengan segera tepatnya pada bulan januari tahun 2020. Adapun tahap 

awal yang dapat dilakukan oleh Family Guest House Omah Joglo antara lain 

menghubungi pihak OTA untuk melakukan perjanjian kerjasama. Kemudian 

dilanjutkan dengan melakukan konfirmasi dan pengecekan terhadap standar 

penginapan, serta melakukan penetapan harga bersama. Setelah melakukan 

prosedur tersebut, maka iklan guest house akan muncul pada platform OTA.   

  Perpaduan antara konsep diferensiasi dan inovasi juga menjadi sebuah 

kunci utama dalam mengelola bisnis dimana dapat mendatangkan sebuah 

keuntungan baik secara finansial maupun non finansial. Dalam hal ini, pemilik 

Family Guest House Omah Joglo dapat menambah konsep baru di sekitar ruang 

pertemuan Joglonya dengan menambahkan ornamen-ornamen hiasan atau 

membuat semacam galeri untuk menyajikan atau menampilkan berbagai 

kebudayaan tradisonal Jawa. Galeri ini nantinya akan dibuat dengan berkerjasama 

dengan beberapa pengrajin di daerah desa wisata Kandri yang menjual kerajinan 

tradisional Jawa. Dengan demikian, hal tersebut akan selaras dengan konsep awal 
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yang mengangkat bangunan tradisonal. Untuk ide konsep pengadaan galeri ini 

juga dapat direalisasikan pada awal tahun 2020 dimana sebelumnya dilakukan 

dahulu survei dan kerjasama dengan pengrajin pernak-pernik tradisional Budaya 

Jawa. 

 Dilihat dari sumber daya, fasilitas dan konsep utama dari Family Guest 

House Omah Joglo maka dapat pula dilengkapi dengan pengadaan beberapa 

fasilitas seperti kolam, area bermain dan juga restaurant minimalis yang mana 

semuanya akan dibalut dengan sentuhan gaya tradisional. Adapun dengan 

memanfaatkan banyak tempat yang menarik, maka para tamu dapat semakin 

merasa nyaman dan tertarik untuk menginap di Family Guest House Omah Joglo. 

Secara tidak langsung, hal tersebut akan membuat guest house ini semakin dikenal 

secara luas baik melalui personal maupun social media. Adapun pembangunan 

fasilitas ini sebaiknya dilakukan secara bertahap yang akan dimulai pada bulan 

desember tahun 2019 hingga pembangunan benar-benar selesai. 

 Dari segi sumber daya manusia, Family Guest House Omah Joglo sudah 

mengelolanya dengan baik dari sisi materi dan wawasan pegawainya. Hal yang 

perlu diperhatikan lagi adalah pemilik Family Guest House Omah Joglo dapat 

membuat seragam bagi para pegawainya, sehingga dapat lebih menunjukkan 

identitas dari guest house tersebut. Adapun desain dari seragam tersebut diberi 

sentuhan gaya yang mengangkat konsep tradisional pula. Ide pengadaan seragam 

untuk pegawai dapat mulai diterapkan dalam jangka waktu dekat ini dimana 

terlebih dahulu dibuat desain model seragam yang sesuai dengan konsep dari 

Family Guest House Omah Joglo 
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