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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penjabaran dari informasi tersebut, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Family Guest House Omah Joglo memiliki keunggulan 

internal yang strategis antara lain dalam hal bangunan yang unik dimana konsep 

bangunan yang cenderung berbeda dari guest house atau homestay yang ada di 

sekitarnya. Hal ini juga didukung dengan suasana lingkungan yang asri dan 

nyaman. Terkait dengan keuangan, pihak Family Guest House Omah Joglo sudah 

melakukan pengelolaan yang cukup baik melalui perencanaan alokasi dana serta 

membuat laporan pencatatan atau pembukuan. Dalam hal hak paten, Family Guest 

House Omah Joglo saat ini sedang masuk dalam proses pengurusan hak paten 

dimana identitas dan brand dari Family Guest House Omah joglo akan semakin 

kuat. Sedangkan 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, para tamu maupun dengan pesaing sekalipun.  

Selain itu, dari segi lingkungan eksternal Family Guest House Omah Joglo 

ada beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu guest house ini memiliki ancaman 

pendatang baru yang rendah karena Family Guest House Omah Joglo merupakan 

guest house yang unik dengan mengangkat konsep penginapan tradisional. 

Kemudian dalam hal kekuatan pemasok yang rendah, Family Guest House Omah 

Joglo mempunyai banyak pilihan pemasok dengan kualitas yang baik. Dengan 

kata lain Family Guest House Omah Joglo tidak terikat hanya dari satu pemasok 
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saja. Untuk kekuatan konsumen, adapun kekuatan konsumen pada Family Guest 

House Omah Joglo cenderung rendah. Mengingat bahwa secara umum konsumen 

cenderung tidak mempermasalahkan terkait harga yang ditetapkan oleh pihak 

guest house karena segala fasilitas dan pelayanan yang diberikan sudah sesuai 

dengan harapan dan memuaskan mereka. Kemudian untuk produk subtitusi yang 

tergolong rendah, hal ini dikarenakan beberapa produk subtitusi seperti homestay, 

kos harian, dan hotel budget tidak terlalu berpengaruh terhadap eksistensi Family 

Guest House Omah Joglo. Sedangkan, untuk persaingan antar perusahaan 

tergolong rendah karena konsep penginapan yang unik dari Family Guest House 

Omah Joglo ini menjadi hal yang menonjol sehingga guest house ini dapat 

bersaing dengan guest house lainnya.   

Adapun penetapan rencana strategi yang tepat dalam pengembangan bisnis 

pada Family Guest House Omah Joglo adalah strategi diferensiasi yang dipadukan 

dengan inovasi. Dalam hal ini, pemilik Family Guest House Omah Joglo 

Pengadaan sebuah sistem yang mempermudah pengelolaan harus dikembangkan 

pula. Melalui kerjasama dengan platform OTA (Online Travel Agent) maka akan 

sangat membantu membentuk sebuah sistem yang lebih praktis serta dapat 

bertujuan untuk memperoleh pelanggan baru sehingga dapat memperluas jaringan 

promosi dari Family Guest House Omah Joglo. Sehingga, secara tidak langsung 

hal ini akan semakin menguatkan branding dari Family Guest House Omah Joglo. 

Family Guest House Omah Joglo juga dapat menambahkan area galeri 

untuk menyajikan atau menampilkan berbagai kebudayaan tradisonal Jawa.  

Galeri ini nantinya akan dibuat melalui kerjasama dengan beberapa pengrajin 
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yang menjual pernak-pernik atau hiasan tradisional Jawa. Selain itu, dapat pula 

ditampilkan segala macam hasil karya dari seniman Jawa. Dengan demikian, hal 

tersebut akan selaras dengan konsep awal yang mengangkat bangunan tradisional.  

Family Guest House Omah Joglo 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 memalui berbagai macam 

foto yang diunggah oleh para pelanggan. 

Hal yang perlu diperhatikan lagi adalah pemilik Family Guest House 

Omah Joglo adalah dari segi penampilan karyawan, yaitu dengan 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. 

Hal ini dimaksudkan agar Family Guest House Omah Joglo tidak hanya 

menonjolkan hal yang berbeda saja tetapi juga melakukan berbagai inovasi baik 

dari segi fasilitas maupun pelayanannya. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang diberikan untuk 

memajukan dan mengembangkan Family Guest House Omah Joglo ke depannya 

adalah sebagai berikut: Menerapkan strategi diferensiasi yang dipadukan dengan 
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inovasi baik dari segi fasilitas maupun pelayanan. (1) Menjalin kerjasama dengan 

platform OTA (online travel agent) yang dapat meningkatkan jangkauan 

pemasaran dan sekaligus meningkatkan profit Family Guest House Omah Joglo 

(2) Menciptakan sebuah konsep baru berupa pembuatan galeri yang menampilkan 

beberapa kebudayaan khas Jawa. (3) Penambahan fasilitas-fasilitas seperti kolam, 

area bermain dan juga restaurant minimalis dimana semuanya akan dibalut 

dengan sentuhan gaya tradisional. (4) Pihak Family Guest House Omah Joglo 

mengalokasikan dana untuk pembuatan seragam bagi karyawan yang mana dapat 

menjadi ciri khas dari Family Guest House Omah Joglo.   
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