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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara 

Pemilik Family Guest House Omah 

Joglo Semarang 

Pemilik Guest House WISMA 

TNB 

Pertanyaan umum 

Jelaskan tentang bisnis guest house 

anda (sejarah, pemilik, nama guest 

house dan lokasi)? 

Jelaskan tentang bisnis guest house 

anda (pemilik, nama guest house 

dan lokasi)? 

Bagaimana kepengurusan pada guest 

house anda? 

Bagaimana kepengurusan pada 

guest house anda? 

Apa saja fasilitas yang tersedia pada 

guest house anda (termasuk harga 

sewa)? 

Apa saja fasilitas yang tersedia pada 

guest house anda (termasuk harga 

sewa)? 

Pertanyaan terkait dengan faktor internal bisnis 

Value (Bernilai) Value (Bernilai) 

Tangible assets 

a. Apakah guest house ini 

memiliki bangunan yang unik 

sehingga dirasa dapat memberi 

nilai tambah bagi 

perkembangan bisnis anda? 

Mengapa? 

b. Apakah guest house ini 

memiliki fasilitas pendukung 

yang lengkap sehingga dirasa 

dapat memberi nilai tambah 

bagi perkembangan bisnis 

anda? Mengapa? 

c. Apakah guest house ini terletak 

di lokasi yang strategis 

Tangible assets 

a. Apakah guest house ini 

memiliki bangunan yang 

unik sehingga dirasa dapat 

memberi nilai tambah bagi 

perkembangan bisnis anda? 

Mengapa? 

b. Apakah guest house ini 

memiliki fasilitas pendukung 

yang lengkap sehingga 

dirasa dapat memberi nilai 

tambah bagi perkembangan 

bisnis anda? Mengapa? 

c. Apakah guest house ini 

terletak di lokasi yang 
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sehingga dirasa dapat memberi 

nilai tambah bagi 

perkembangan bisnis anda? 

Mengapa? 

d. Apakah guest house ini 

melakukan alokasi keuangan 

yang tepat sehingga dirasa 

dapat memberi nilai tambah 

bagi perkembangan bisnis 

anda? Mengapa? 

 

Intangible assets 

a. Apakah guest house ini 

memiliki human capital yang 

memadai sehingga dirasa dapat 

memberi nilai tambah bagi 

perkembangan bisnis anda? 

Mengapa? 

b. Apakah guest house ini 

memiliki citra yang baik di 

pandangan konsumen sehingga 

dirasa dapat memberi nilai 

tambah bagi perkembangan 

bisnis anda? Mengapa? 

c. Apakah guest house ini 

menetapkan hak paten dan 

merek dagang sehingga dirasa 

dapat memberi nilai tambah 

bagi perkembangan bisnis 

anda? Mengapa? 

d. Apakah pengelola memiliki 

strategis sehingga dirasa 

dapat memberi nilai tambah 

bagi perkembangan bisnis 

anda? Mengapa? 

d. Apakah guest house ini 

melakukan alokasi keuangan 

yang tepat sehingga dirasa 

dapat memberi nilai tambah 

bagi perkembangan bisnis 

anda? Mengapa? 

 

Intangible assets 

a. Apakah guest house ini 

memiliki human capital 

yang memadai sehingga 

dirasa dapat memberi nilai 

tambah bagi perkembangan 

bisnis anda? Mengapa? 

b. Apakah guest house ini 

memiliki citra yang baik di 

pandangan konsumen 

sehingga dirasa dapat 

memberi nilai tambah bagi 

perkembangan bisnis anda? 

Mengapa? 

c. Apakah guest house ini 

menetapkan hak paten dan 

merek dagang sehingga 

dirasa dapat memberi nilai 

tambah bagi perkembangan 

bisnis anda? Mengapa? 
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pengalaman dalam mengelola 

bisnis sehingga dirasa dapat 

memberi nilai tambah bagi 

perkembangan bisnis anda? 

Mengapa? 

 

Organizational capabilities 

a. Apakah guest house ini 

memiliki sistem pengendalian 

internal yang tepat sehingga 

dirasa dapat memberi nilai 

tambah bagi perkembangan 

bisnis anda? Mengapa? 

b. Apakah pada guest house ini 

terdapat sistem koordinasi 

antara pemilik dengan pegawai 

terkait dengan pengelolaannya 

sehingga dirasa dapat memberi 

nilai tambah bagi 

perkembangan bisnis anda? 

Mengapa? 

c. Apakah guest house ini 

memiliki pengelolaan risiko 

yang baik dan tepat sehingga 

dirasa dapat memberi nilai 

tambah bagi perkembangan 

bisnis anda? Mengapa? 

d. Apakah terjalin hubungan yang 

baik antar pihak di dalam 

pengelolaan guest house 

tersebut sehingga dirasa dapat 

d. Apakah pengelola memiliki 

pengalaman dalam 

mengelola bisnis sehingga 

dirasa dapat memberi nilai 

tambah bagi perkembangan 

bisnis anda? Mengapa? 

 

Organizational capabilities 

a. Apakah guest house ini 

memiliki sistem 

pengendalian internal yang 

tepat sehingga dirasa dapat 

memberi nilai tambah bagi 

perkembangan bisnis anda? 

Mengapa? 

b. Apakah pada guest house ini 

terdapat sistem koordinasi 

antara pemilik dengan 

pegawai terkait dengan 

pengelolaannya sehingga 

dirasa dapat memberi nilai 

tambah bagi perkembangan 

bisnis anda? Mengapa? 

c. Apakah guest house ini 

memiliki pengelolaan risiko 

yang baik dan tepat sehingga 

dirasa dapat memberi nilai 

tambah bagi perkembangan 

bisnis anda? Mengapa? 

d. Apakah terjalin hubungan 

yang baik antar pihak di 
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memberi nilai tambah bagi 

perkembangan bisnis anda? 

Mengapa? 

e. Apakah guest house ini 

memiliki perencanaan formal 

dan informal yang baik 

sehingga dirasa dapat memberi 

nilai tambah bagi 

perkembangan bisnis anda? 

Mengapa? 

dalam pengelolaan guest 

house tersebut sehingga 

dirasa dapat memberi nilai 

tambah bagi perkembangan 

bisnis anda? Mengapa? 

e. Apakah guest house ini 

memiliki perencanaan 

formal dan informal yang 

baik sehingga dirasa dapat 

memberi nilai tambah bagi 

perkembangan bisnis anda? 

Mengapa? 

Rarity (Langka) Rarity (Langka) 

Tangible assets 

a. Apakah konsep guest house 

unik hanya diterapkan oleh 

sebagian kecil dari pesaing? 

Jelaskan. 

b. Apakah penyediaan fasilitas 

pendukung yang lengkap hanya 

diterapkan oleh sebagian kecil 

dari pesaing? Jelaskan. 

c. Apakah penetapan lokasi yang 

strategis diterapkan oleh 

sebagian kecil dari pesaing? 

Jelaskan. 

d. Apakah penetapan alokasi 

keuangan pada bisnis yang 

bersangkutan diterapkan oleh 

sebagian kecil dari pesaing? 

Tangible assets 

a. Apakah konsep guest house 

unik hanya diterapkan oleh 

sebagian kecil dari pesaing? 

Jelaskan. 

b. Apakah penyediaan fasilitas 

pendukung yang lengkap 

hanya diterapkan oleh 

sebagian kecil dari pesaing? 

Jelaskan. 

c. Apakah penetapan lokasi 

yang strategis diterapkan 

oleh sebagian kecil dari 

pesaing? Jelaskan. 

d. Apakah penetapan alokasi 

keuangan pada bisnis yang 

bersangkutan diterapkan 
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Jelaskan. 

 

Intangible assets 

a. Apakah penetapan human 

capital yang memadai 

diterapkan oleh sebagian kecil 

dari pesaing? Jelaskan. 

b. Apakah kesan citra yang baik 

dari guest house diciptakan dan 

diterapkan oleh sebagian kecil 

dari pesaing? Jelaskan. 

c. Apakah guest house yang 

memiliki hak paten dan merek 

dagang diterapkan oleh 

sebagian kecil dari pesaing? 

Jelaskan. 

d. Apakah pemahaman bahwa 

pengelola guest house harus 

memiliki pengalaman bisnis 

telah diterapkan oleh sebagian 

kecil dari pesaing? Jelaskan. 

 

Organizational capabilities 

a. Apakah penerapan sistem 

pengendalian internal yang 

tepat telah dilakukan oleh 

sebagian kecil dari pesaing? 

Jelaskan. 

b. Apakah adanya sistem 

koordinasi yang baik antara 

pemilik dengan pegawai telah 

oleh sebagian kecil dari 

pesaing? Jelaskan. 

 

Intangible assets 

a. Apakah penetapan human 

capital yang memadai 

diterapkan oleh sebagian 

kecil dari pesaing? Jelaskan. 

b. Apakah kesan citra yang 

baik dari guest house 

diciptakan dan diterapkan 

oleh sebagian kecil dari 

pesaing? Jelaskan. 

c. Apakah guest house yang 

memiliki hak paten dan 

merek dagang diterapkan 

oleh sebagian kecil dari 

pesaing? Jelaskan. 

d. Apakah pemahaman bahwa 

pengelola guest house harus 

memiliki pengalaman bisnis 

telah diterapkan oleh 

sebagian kecil dari pesaing? 

Jelaskan. 

 

Organizational capabilities 

a. Apakah penerapan sistem 

pengendalian internal yang 

tepat telah dilakukan oleh 

sebagian kecil dari pesaing? 

Jelaskan. 
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diterapkan oleh sebagian kecil 

dari pesaing? Jelaskan. 

c. Apakah pengelolaan terhadap 

risiko diterapkan oleh sebagian 

kecil dari pesaing? Jelaskan. 

d. Apakah penciptaan hubungan 

yang baik antar pihak 

diterapkan oleh sebagian kecil 

dari pesaing? Jelaskan. 

e. Apakah perencanaan bisnis 

secara formal maupun informal 

sudah diterapkan oleh sebagian 

kecil dari pesaing? Jelaskan. 

b. Apakah adanya sistem 

koordinasi yang baik antara 

pemilik dengan pegawai 

telah diterapkan oleh 

sebagian kecil dari pesaing? 

Jelaskan. 

c. Apakah pengelolaan 

terhadap risiko diterapkan 

oleh sebagian kecil dari 

pesaing? Jelaskan. 

d. Apakah penciptaan 

hubungan yang baik antar 

pihak diterapkan oleh 

sebagian kecil dari pesaing? 

Jelaskan. 

e. Apakah perencanaan bisnis 

secara formal maupun 

informal sudah diterapkan 

oleh sebagian kecil dari 

pesaing? Jelaskan. 

Imitability (Sulit ditiru) Imitability (Sulit ditiru) 

Tangible assets 

a. Apakah guest house lain yang 

tidak memiliki konsep unik 

menghadapi biaya yang sangat 

mahal dalam 

mengembangkannya? Jelaskan. 

b. Apakah guest house lain yang 

tidak memiliki fasilitas 

pendukung yang lengkap 

Tangible assets 

a. Apakah guest house lain 

yang tidak memiliki konsep 

unik menghadapi biaya yang 

sangat mahal dalam 

mengembangkannya? 

Jelaskan. 

b. Apakah guest house lain 

yang tidak memiliki fasilitas 
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menghadapi biaya yang sangat 

mahal dalam 

mengembangkannya? Jelaskan. 

c. Apakah guest house lain yang 

tidak berada di lokasi yang 

strategis menghadapi biaya 

yang sangat mahal dalam 

mengembangkannya? Jelaskan. 

d. Apakah guest house lain yang 

tidak menetapkan alokasi 

keuangan menghadapi biaya 

yang sangat mahal dalam 

mengembangkannya? Jelaskan. 

 

Intangible assets 

a. Apakah guest house lain yang 

tidak memiliki human capital 

yang memadai menghadapi 

biaya yang sangat mahal dalam 

mengembangkannya? Jelaskan. 

b. Apakah guest house lain yang 

tidak memiliki kesan citra baik 

menghadapi biaya yang sangat 

mahal dalam 

mengembangkannya? Jelaskan. 

c. Apakah guest house lain yang 

tidak memiliki hak paten dan 

merek dagang menghadapi 

kesulitan serta permasalahan 

terkait biaya yang sangat mahal 

dalam mengembangkannya? 

pendukung yang lengkap 

menghadapi biaya yang 

sangat mahal dalam 

mengembangkannya? 

Jelaskan. 

c. Apakah guest house lain 

yang tidak berada di lokasi 

yang strategis menghadapi 

biaya yang sangat mahal 

dalam mengembangkannya? 

Jelaskan. 

d. Apakah guest house lain 

yang tidak menetapkan 

alokasi keuangan 

menghadapi biaya yang 

sangat mahal dalam 

mengembangkannya? 

Jelaskan. 

 

Intangible assets 

a. Apakah guest house lain 

yang tidak memiliki human 

capital yang memadai 

menghadapi biaya yang 

sangat mahal dalam 

mengembangkannya? 

Jelaskan. 

b. Apakah guest house lain 

yang tidak memiliki kesan 

citra baik menghadapi biaya 

yang sangat mahal dalam 
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Jelaskan. 

d. Apakah pengelola guest house 

lain yang tidak memiliki 

pengalaman bisnis menghadapi 

kesulitan dan permasalahan 

terkait biaya yang sangat mahal 

dalam mengembangkannya? 

Jelaskan. 

 

Organizational capabilities 

a. Apakah guest house lain yang 

tidak memiliki sistem 

pengendalian internal yang 

tepat menghadapi kesulitan 

dalam mengembangkannya? 

Jelaskan. 

b. Apakah guest house lain yang 

tidak memiliki sistem 

koordinasi yang baik antara 

pemilik dengan pegawai 

menghadapi kesulitan dalam 

mengembangkannya? Jelaskan. 

c. Apakah guest house lain yang 

tidak memiliki pengelolaan 

risiko yang baik menghadapi 

biaya yang sangat mahal dalam 

mengembangkannya? Jelaskan. 

d. Apakah guest house lain yang 

tidak memiliki hubungan yang 

baik antar pihak menghadapi 

kesulitan dalam 

mengembangkannya? 

Jelaskan. 

c. Apakah guest house lain 

yang tidak memiliki hak 

paten dan merek dagang 

menghadapi kesulitan serta 

permasalahan terkait biaya 

yang sangat mahal dalam 

mengembangkannya? 

Jelaskan. 

d. Apakah pengelola guest 

house lain yang tidak 

memiliki pengalaman bisnis 

menghadapi kesulitan dan 

permasalahan terkait biaya 

yang sangat mahal dalam 

mengembangkannya? 

Jelaskan. 

 

Organizational capabilities 

a. Apakah guest house lain 

yang tidak memiliki sistem 

pengendalian internal yang 

tepat menghadapi kesulitan 

dalam mengembangkannya? 

Jelaskan. 

b. Apakah guest house lain 

yang tidak memiliki sistem 

koordinasi yang baik antara 

pemilik dengan pegawai 

menghadapi kesulitan dalam 
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mengembangkannya? Jelaskan. 

e. Apakah guest house lain yang 

tidak memiliki perencanaan 

bisnis secara formal maupun 

informal menghadapi biaya 

yang sangat mahal dalam 

mengembangkannya? Jelaskan. 

mengembangkannya? 

Jelaskan. 

c. Apakah guest house lain 

yang tidak memiliki 

pengelolaan risiko yang baik 

menghadapi biaya yang 

sangat mahal dalam 

mengembangkannya? 

Jelaskan. 

d. Apakah guest house lain 

yang tidak memiliki 

hubungan yang baik antar 

pihak menghadapi kesulitan 

dalam mengembangkannya? 

Jelaskan. 

e. Apakah guest house lain 

yang tidak memiliki 

perencanaan bisnis secara 

formal maupun informal 

menghadapi biaya yang 

sangat mahal dalam 

mengembangkannya? 

Jelaskan. 

 

Organization (Dieksploitir oleh 

organisasi) 

Organization (Dieksploitir oleh 

organisasi) 

Tangible assets 

a. Apabila ditinjau dari konsep 

guest house yang unik, Apakah 

kebijakan-kebijakan dan 

prosedur-prosedur dari 

Tangible assets 

a. Apabila ditinjau dari konsep 

guest house yang unik, 

Apakah kebijakan-kebijakan 

dan prosedur-prosedur dari 
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organisasi dikelola untuk 

mendukung pemanfaatan 

terhadap sumber daya yang 

bernilai/berharga, langka dan 

mahal untuk ditiru? Jelaskan. 

b. Apabila ditinjau dari 

kelengkapan fasilitas 

pendukung house yang unik, 

apakah kebijakan-kebijakan dan 

prosedur-prosedur dari 

organisasi dikelola untuk 

mendukung pemanfaatan 

terhadap sumber daya yang 

bernilai/berharga, langka dan 

mahal untuk ditiru? Jelaskan. 

c. Apabila ditinjau dari 

keberadaan guest house di 

lokasi yang strategis, apakah 

kebijakan-kebijakan dan 

prosedur-prosedur dari 

organisasi dikelola untuk 

mendukung pemanfaatan 

terhadap sumber daya yang 

bernilai/berharga, langka dan 

mahal untuk ditiru? Jelaskan. 

d. Apabila ditinjau dari adanya 

penetapan alokasi keuangan, 

apakah kebijakan-kebijakan dan 

prosedur-prosedur dari 

organisasi dikelola untuk 

mendukung pemanfaatan 

organisasi dikelola untuk 

mendukung pemanfaatan 

terhadap sumber daya yang 

bernilai/berharga, langka dan 

mahal untuk ditiru? Jelaskan. 

b. Apabila ditinjau dari 

kelengkapan fasilitas 

pendukung house yang unik, 

apakah kebijakan-kebijakan 

dan prosedur-prosedur dari 

organisasi dikelola untuk 

mendukung pemanfaatan 

terhadap sumber daya yang 

bernilai/berharga, langka dan 

mahal untuk ditiru? Jelaskan. 

c. Apabila ditinjau dari 

keberadaan guest house di 

lokasi yang strategis, apakah 

kebijakan-kebijakan dan 

prosedur-prosedur dari 

organisasi dikelola untuk 

mendukung pemanfaatan 

terhadap sumber daya yang 

bernilai/berharga, langka dan 

mahal untuk ditiru? Jelaskan. 

d. Apabila ditinjau dari adanya 

penetapan alokasi keuangan, 

apakah kebijakan-kebijakan 

dan prosedur-prosedur dari 

organisasi dikelola untuk 

mendukung pemanfaatan 
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terhadap sumber daya yang 

bernilai/berharga, langka dan 

mahal untuk ditiru? Jelaskan. 

 

Intangible assets 

a. Apabila ditinjau dari adanya 

human capital yang memadai, 

apakah kebijakan-kebijakan dan 

prosedur-prosedur dari 

organisasi dikelola untuk 

mendukung pemanfaatan 

terhadap sumber daya yang 

bernilai/berharga, langka dan 

mahal untuk ditiru? Jelaskan. 

b. Apabila ditinjau dari adanya 

kesan citra baik dari guest 

house tersebut, apakah 

kebijakan-kebijakan dan 

prosedur-prosedur dari 

organisasi dikelola untuk 

mendukung pemanfaatan 

terhadap sumber daya yang 

bernilai/berharga, langka dan 

mahal untuk ditiru? Jelaskan. 

c. Apabila ditinjau dari 

kepemilikan hak paten dan 

merek dagang guest house, 

apakah kebijakan-kebijakan dan 

prosedur-prosedur dari 

organisasi dikelola untuk 

mendukung pemanfaatan 

terhadap sumber daya yang 

bernilai/berharga, langka dan 

mahal untuk ditiru? Jelaskan. 

 

Intangible assets 

a. Apabila ditinjau dari adanya 

human capital yang 

memadai, apakah kebijakan-

kebijakan dan prosedur-

prosedur dari organisasi 

dikelola untuk mendukung 

pemanfaatan terhadap 

sumber daya yang 

bernilai/berharga, langka dan 

mahal untuk ditiru? Jelaskan. 

b. Apabila ditinjau dari adanya 

kesan citra baik dari guest 

house tersebut, apakah 

kebijakan-kebijakan dan 

prosedur-prosedur dari 

organisasi dikelola untuk 

mendukung pemanfaatan 

terhadap sumber daya yang 

bernilai/berharga, langka dan 

mahal untuk ditiru? Jelaskan. 

c. Apabila ditinjau dari 

kepemilikan hak paten dan 

merek dagang guest house, 

apakah kebijakan-kebijakan 

dan prosedur-prosedur dari 

organisasi dikelola untuk 
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terhadap sumber daya yang 

bernilai/berharga, langka dan 

mahal untuk ditiru? Jelaskan. 

d. Apabila ditinjau dari adanya 

pengelaman bisnis dari 

pengelola guest house, apakah 

kebijakan-kebijakan dan 

prosedur-prosedur dari 

organisasi dikelola untuk 

mendukung pemanfaatan 

terhadap sumber daya yang 

bernilai/berharga, langka dan 

mahal untuk ditiru? Jelaskan. 

 

Organizational capabilities 

a. Apabila ditinjau dari adanya 

sistem pengendalian internal 

yang tepat, apakah kebijakan-

kebijakan dan prosedur-

prosedur dari organisasi 

dikelola untuk mendukung 

pemanfaatan terhadap sumber 

daya yang bernilai/berharga, 

langka dan mahal untuk ditiru? 

Jelaskan. 

b. Apabila ditinjau dari adanya 

sistem koordinasi yang baik 

antara pemilik dengan pegawai, 

apakah kebijakan-kebijakan dan 

prosedur-prosedur dari 

organisasi dikelola untuk 

mendukung pemanfaatan 

terhadap sumber daya yang 

bernilai/berharga, langka dan 

mahal untuk ditiru? Jelaskan. 

d. Apabila ditinjau dari adanya 

pengelaman bisnis dari 

pengelola guest house, 

apakah kebijakan-kebijakan 

dan prosedur-prosedur dari 

organisasi dikelola untuk 

mendukung pemanfaatan 

terhadap sumber daya yang 

bernilai/berharga, langka dan 

mahal untuk ditiru? Jelaskan. 

 

Organizational capabilities 

a. Apabila ditinjau dari adanya 

sistem pengendalian internal 

yang tepat, apakah 

kebijakan-kebijakan dan 

prosedur-prosedur dari 

organisasi dikelola untuk 

mendukung pemanfaatan 

terhadap sumber daya yang 

bernilai/berharga, langka dan 

mahal untuk ditiru? Jelaskan. 

b. Apabila ditinjau dari adanya 

sistem koordinasi yang baik 

antara pemilik dengan 

pegawai, apakah kebijakan-

kebijakan dan prosedur-
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mendukung pemanfaatan 

terhadap sumber daya yang 

bernilai/berharga, langka dan 

mahal untuk ditiru? Jelaskan. 

c. Apabila ditinjau dari adanya 

pengelolaan risiko yang baik 

dan tepat, apakah kebijakan-

kebijakan dan prosedur-

prosedur dari organisasi 

dikelola untuk mendukung 

pemanfaatan terhadap sumber 

daya yang bernilai/berharga, 

langka dan mahal untuk ditiru? 

Jelaskan. 

d. Apabila ditinjau dari 

terciptanya hubungan yang baik 

antar pihak, apakah kebijakan-

kebijakan dan prosedur-

prosedur dari organisasi 

dikelola untuk mendukung 

pemanfaatan terhadap sumber 

daya yang bernilai/berharga, 

langka dan mahal untuk ditiru? 

Jelaskan. 

e. Apabila ditinjau dari adanya 

perencanaan bisnis baik secara 

formal maupun informal, 

apakah kebijakan-kebijakan dan 

prosedur-prosedur dari 

organisasi dikelola untuk 

mendukung pemanfaatan 

prosedur dari organisasi 

dikelola untuk mendukung 

pemanfaatan terhadap 

sumber daya yang 

bernilai/berharga, langka dan 

mahal untuk ditiru? Jelaskan. 

c. Apabila ditinjau dari adanya 

pengelolaan risiko yang baik 

dan tepat, apakah kebijakan-

kebijakan dan prosedur-

prosedur dari organisasi 

dikelola untuk mendukung 

pemanfaatan terhadap 

sumber daya yang 

bernilai/berharga, langka dan 

mahal untuk ditiru? Jelaskan. 

d. Apabila ditinjau dari 

terciptanya hubungan yang 

baik antar pihak, apakah 

kebijakan-kebijakan dan 

prosedur-prosedur dari 

organisasi dikelola untuk 

mendukung pemanfaatan 

terhadap sumber daya yang 

bernilai/berharga, langka dan 

mahal untuk ditiru? Jelaskan. 

e. Apabila ditinjau dari adanya 

perencanaan bisnis baik 

secara formal maupun 

informal, apakah kebijakan-

kebijakan dan prosedur-
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terhadap sumber daya yang 

bernilai/berharga, langka dan 

mahal untuk ditiru? Jelaskan. 

prosedur dari organisasi 

dikelola untuk mendukung 

pemanfaatan terhadap 

sumber daya yang 

bernilai/berharga, langka dan 

mahal untuk ditiru? Jelaskan. 

 

Karyawan Family Guest House Omah 

Joglo Semarang 

Karyawan Guest House WISMA TNB 

Pertanyaan umum 

Jelaskan tentang bisnis Family Guest 

House Omah Joglo Semarang secara 

umum! (meliputi sejarah singkat, nama 

pemilik, dan lokasi) 

Jelaskan tentang bisnis Family Guest 

House Omah Joglo Semarang secara 

umum! (meliputi sejarah singkat, nama 

pemilik, dan lokasi) 

 

 

 

Apa saja fasilitas yang tersedia pada 

Family Guest House Omah Joglo 

Semarang (termasuk harga sewa)? 

Apa saja fasilitas yang tersedia pada 

Guest House WISMA TNB (termasuk 

harga sewa)?  

 

 

Pemilik Family Guest House Omah Joglo Semarang 

Pertanyaan umum 

Jelaskan tentang bisnis guest house anda (sejarah, pemilik, nama guest house dan 

lokasi)? 

Bagaimana kepengurusan pada guest house anda? 

Apa saja fasilitas yang tersedia pada guest house anda (termasuk harga sewa)? 

Pemilik Family Guest House Omah 

Joglo Semarang 

Karyawan Family Guest House 

Omah Joglo Semarang 

Pertanyaan terkait dengan faktor eksternal bisnis 

Ancaman pesaing/pendatang baru 

1. Menurut anda bagaimana 

Ancaman pesaing/pendatang baru 

1. Apa yang menjadi kekuatan 
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kebijakan pemerintah serta 

dampak kebijakan tersebut 

terkait dengan 

pesaing/pendatang baru? 

2. Apa yang menjadi kekuatan 

yang akan ditonjolkan oleh 

guest house anda untuk 

menghadapi para 

pesaing/pendatang baru? 

3. Apa yang membedakan guest 

house anda dengan guest house 

lainnya? 

4. Apa yang akan anda lakukan 

jika banyak pendatang baru 

yang berfokus pada bisnis guest 

house? 

5. Bagaimana loyalitas pelanggan 

terkait dengan munculnya 

pesaing/pendatang baru? 

6. Apakah dengan adanya 

pesaing/pendatang baru dapat 

membentuk loyalitas 

pelanggan? 

yang akan ditonjolkan oleh 

guest house anda untuk 

menghadapi para 

pesaing/pendatang baru? 

2. Apa yang membedakan guest 

house anda dengan guest house 

lainnya? 

3. Bagaimana loyalitas pelanggan 

terkait dengan munculnya 

pesaing/pendatang baru? 

 

 

Kekuatan pemasok 

1. Apakah guest house memiliki 

banyak pemasok? 

2. Apakah anda memiliki seorang 

pemasok tetap dalam 

menjalankan bisnis guest house 

anda (contoh: laundry, suplier 

bahan makanan)? 

Kekuatan pemasok 

1. Apakah guest house memiliki 

banyak pemasok? 

2. Apakah anda memiliki seorang 

pemasok tetap dalam 

menjalankan bisnis guest house 

anda (contoh: laundry, suplier 

bahan makanan)? 
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3. Bagaimana hubungan anda 

dengan pihak pemasok 

tersebut? 

4. Apakah ada alternatif pemasok? 

5. Bagaimana tanggapan anda 

tentang kualitas pemasok? 

6. Adakah kendala yang anda 

hadapi ketika berhubungan 

dengan pihak pemasok? 

7. Bagaimana cara mengatasi 

kendala tersebut? 

3. Apakah ada alternatif 

pemasok? 

4. Bagaimana tanggapan anda 

tentang kualitas pemasok? 

 

Kekuatan konsumen 

1. Apa permasalahan yang biasa 

muncul dari para pelanggan? 

2. Bagaimana cara mengatasi 

permasalahan tersebut? 

3. Sejauh ini, seberapa besar 

kekuatan pelanggan dapat 

mempengaruhi 

keberlangsungan bisnis guest 

house anda? 

4. Apakah konsumen sudah 

memahami informasi guest 

house yang anda tawarkan? 

5. Dengan melihat keadaan pasar, 

apakah selama ini konsumen 

lebih cenderung didominasi 

oleh produsen bisnis 

penginapan kategori guest 

house? dan mengapa? 

Kekuatan konsumen 

1. Apa permasalahan yang biasa 

muncul dari para pelanggan? 

2. Bagaimana cara mengatasi 

permasalahan tersebut? 
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Produk substitusi 

1. Terkait dengan banyaknya hotel 

dan apartemen yang disewakan 

harian, apakah banyak 

pengunjung yang lebih tertarik 

untuk menginap di wisma, kost 

harian atau hotel budget? 

2. Apakah mudah untuk 

mendapatkan atau mengakses 

penginapan dalam bentuk 

wisma, kost harian atau hotel 

budget harian? 

3. Bagaimana cara anda mengatasi 

adanya ancaman-ancaman 

bisnis yang dalam hal ini dapat 

menggantikan posisi bisnis 

anda yang bergerak dalam jasa 

penyewaan guest house? (misal 

permunculan wisma, kost 

harian atau hotel budget) 

4. Bagaimana cara anda 

meningkatkan kapasitas dan 

penetrasi pasar dari guest house 

anda? 

Produk substitusi 

1. Bagaimana pendapat anda 

tentang maraknya wisma, kost 

harian atau hotel budget yang 

marak dibangun pada saat ini? 

 

Persaingan antar perusahaan 

1. Ada berapa pesaing dalam area 

ini? 

2. Bagaimana peningkatan dan 

pertumbuhan pesaing dari 

Family Guest House Omah 

Joglo Semarang? 

Persaingan antar perusahaan 

1. Ada berapa pesaing dalam area 

ini? 

2. Siapakah yang menjadi pesaing 

berat dalam bisnis guest house 

bagi anda? 
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3. Siapakah yang menjadi pesaing 

berat dalam bisnis guest house 

bagi anda? 

4. Menurut anda, selama ini 

bagaimana bentuk persaingan 

yang mereka gunakan sehingga 

dirasa dapat mengancam bisnis 

anda? 

5. Bagaimana cara anda mengatasi 

persaingan yang ada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 2. Hasil Wawancara 

Deskripsi Umum 

Deskripsi Umum (Pemilik Family Guest House Omah Joglo Semarang) 

Sebenarnya guest house ini dibangun karena saya menyukai hal-hal yang bersifat unik. Dulu ketika kecil, saya bercita-cita 

ingin mempunyai sebuah rumah Jawa dengan halaman yang luas. Jadi, ketika ada orang yang menjual tanah seluas 2.000 m2 

dimana guest house itu berdiri, di tengahnya ada rumah Joglonya seakan-akan menjadi jawaban bahwa impian saya sejak 

kecil itu bisa tercapai. Waktu itu tahun 2010, saya membeli lokasi itu karena saya melihat bahwa lokasi itu bagus, tanahnya 

datar, kemudian tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan besar banyak tumbuh di situ sehingga menambah kesan suasana 

pedesaan yang dapat dirasakan oleh penghuni.  

Omah Joglo adalah milik saya sendiri. Alasan kenapa namanya Omah Joglo karena di tengahnya berdiri Joglo. Untuk 

lokasinya berada di Desa Cempaka, Jalan Raya Gunungpati Manyaran No. 88. 

Untuk kepengurusan Omah Joglo masih sederhana. Hanya satu manajernya yaitu saya sendiri, sekaligus pemilik kemudian 

dibantu oleh istri saya yang mengatur masalah operasional termasuk keuangan dan dua orang karyawan. Satu untuk 

pemeliharaan dan yang kedua sebagai staff bagian dapur (catering). Saat ini, kita masih dalam tahap awal, kemungkinan ke 

depannya apabila semua sudah maju baik secara organisasi maupun infrastruktur maka akan kita bangun dan kita 

kembangkan sistem manajemen yang lebih memadai untuk menghadapi segala tantangan. 

Kemudian untuk fasilitas yang tersedia pada guest house dibuat sesuai dengan standar yang ada di hotel. Jadi setiap 

pelanggan atau customer yang datang dapat menikmati layaknya tinggal di sebuah hotel, minimal hotel bintang 3 dengan 

kamar mandi, air hangat, wifi dll. Di situ juga disediakan pemanas air untuk membuat teh, kopi dan sebagainya. Semua 

standard seperti hotel bahkan tersedia juga meeting room. Di meeting room, kita menyediakan sound system dan LCD beserta 

dengan meja-meja dan peralatan meeting pada umumnya. 
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Deskripsi Umum (Pemilik Wisma TNB) 

Wisma TNB saya dirikan karena memang untuk tujuan bisnis. Saya melihat peluang dan prospek dalam bisnis penginapan 

semacam ini. Saya menggeluti bisnis penginapan ini sudah lima tahun dan ingin selalu mengembangkannya. Wisma ini milik 

saya sendiri, saya Pak Syamsul. Untuk lokasinya, wisma ini berada di Gang Cendrawasih No. 7 RT 03/RW 04 Patemon-

Gunungpati Semarang. konsepnya sendiri lebih pada modern karena menurut saya agar terlihat elegan bentuk bangunannya. 

Sejauh ini saya masih berusaha untuk membuat wisma atau guest house ini lebih nyaman. 

Kepengurusan Wisma TNB itu hanya ada saya selaku pemilik sekaligus pengelola utama kenudian ada dua orang pegawai, 

masing-masing mengurus bagian teknisi dan kebersihan. Memang belum terlalu kompleks untuk kepengurusannya. 

Fasilitas yang disediakan di Wisma TNB antara lain kamar berjumlah 14 buah, kamar mandi dalam untuk tiap-tiap kamar, 

meja, lemari, spring bed, rak sepatu, dapur, lobby dan wifi. Untuk biayanya, kami mematok harga Rp 500.000,00 per bulan. 

 

Faktor Internal (Teori Resource Based View) 

 Komponen Pemilik Omah Joglo Semarang Pemilik Wisma TNB 

Value Tangible Assets 

Di dalam pengelolaan bisnis, kita 

menerapkan sebuah konsep 

diferensiasi yaitu sebuah konsep 

yang beda dengan homestay atau 

gues house yang ada di sekitar kami. 

Kalau guest house yang ada pada 

umumnya merupakan rumah-rumah 

penduduk biasa dengan desain 

sederhana, guest house Omah Joglo 

menerapkan konsep yang benar-

benar bangunan tradisional. 

Wisma TNB mempunyai konsep 

modern yaitu sebuah konsep yang 

menekankan konsep mewah tetapi 

simpel, berbeda dengan homestay 

atau guest house yang ada di sekitar 

kami. Kalau guest house yang ada 

pada umumnya merupakan rumah-

rumah penduduk biasa dengan 

desain sederhana, Wisma TNB 

menerapkan konsep yang benar-

benar bangunan modern minimalis. 
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Bangunan Omah Joglo itu 

merupakan bangunan yang kita beli 

dari daerah Wonogiri di sebelah 

selatan berbatasan dengan Pacitan. 

Itu kita ambil benar-benar dari rumah 

tradisional yang ada di Pulau Jawa. 

Usianya juga sudah lama sehingga 

segi-segi unik dari sebuah bangunan 

tersebut dapat dimunculkan. Itu 

kelebihan dari Omah Joglo yang 

merupakan diferensiasi dibandingkan 

dengan penginapan-penginapan atau 

guest house yang ada. 

 

Kami jelas memiliki fasilitas 

pendukung dan pelengkap. Misalnya, 

untuk penyajian makanan, kami 

menyajikan makanan bukan dengan 

biasa tetapi kami menggunakan 

tempat atau wadah tradisional berupa 

grabah-grabah. Biasanya ada tempat 

sayur, tempat nasi dan sebagainya. 

Itu mungkin yang membedakan kami 

dengan guest house yang ada di 

sekitar Gunungpati. 

Itu kelebihan dari Wisma TNB 

yang merupakan dapat menambah 

nilai dari wisma TNB. 

 

 

 

 

Sehubungan dengan fasilitas yang 

dipunyai wisma TNB, kamar–

kamar di sini ada wifi, kemudian 

air hangat dan dilengkapi juga 

dengan balkon, ruang tamu, dapur 

dll. Itulah kelebihan kami 

dibandingakan dengan yang ada di 

sekitar. 
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Kalau fasilitas pendukung sama 

seperti hotel-hotel berbintang 

lainnya. Jadi kami ada wifi, tv, 

kemudian air hangat dan sebagainya. 

Itulah kelebihan kami dibandingakan 

dengan yang ada di sekitar. 

 

Lokasi Omah Joglo sangat-sangat 

strategis karena guest house kami 

terletak di jalan nasional yang 

merupakan jalan alternatif kalau 

terjadi kemacetan di Semarang. 

Biasanya kendaraan akan lewat 

Gunungpati atau lewat di depan 

guest house kita. Kemudian sekarang 

sedang dibangun shelter bus yang 

berada di depan Omah Joglo. Shelter 

untuk pemberhentian Bus Trans 

Semarang, jadi baik kita dari dan ke 

Semarang akan mudah dijangkau 

karena sekarang disana ada dua 

shelter yaitu shelter yang menuju ke 

Gunungpati dan yang ke Semarang. 

Jadi semuanya itu saya kira bisa 

mendukung prospek bisnis kita. 

 

Wisma TNB terletak tidak jauh dari 

jalan utama. Jadi lokasi ini saya 

kira bisa mendukung prospek bisnis 

dari wisma TNB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wisma TNB masih menegelola 

keuangan hanya secara catatan – 

catatan saja. 
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Kalau alokasi keuangan, untuk 

sebuah bisnis tentunya harus 

menerapkan sebuah manajemen-

manajemen seperti pada umumnya. 

Jadi kita akan mengalokasikan dana 

untuk pengembangan juga. Kita akan 

menyisihkan sebagian dari 

keuntungan untuk pengembangan. 

Seperti halnya jika tanah di samping 

Omah Joglo itu dijual maka akan kita 

beli untuk kita bangun sebagai 

pengembangannya. Mungkin nanti 

aka nada kolam renang dan 

sebagainya sehingga Omah Joglo 

semakin menarik. 

 

Selama ini kalau kita lihat pada 

komentar-komentar yang muncul 

seperti komentar dari tamu, komentar 

yang muncul di google atau pun 

instagram itu kesan-kesannya positif, 

bahkan tidak ada sama sekali kesan 

negatif meskipun barangkali hal 

tersebut juga diperlukan sebagai 
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sebuah kritik yang menjadikan kita 

menjadi lebih baik. 

 

Intangible Assets 

Saya kira human capital di Omah 

Joglo itu dapat menambah, dalam 

arti memberi nilai positif, nilai 

tambah atau value added dari Omah 

Joglo. Tentunya dengan pengelolaan 

human capital yang baik, Omah 

Joglo akan semakin berkembang.  

 

Selama ini kalau kita lihat pada 

komentar-komentar yang muncul 

seperti komentar dari tamu, komentar 

yang muncul di google atau pun 

instagram itu kesan-kesannya positif, 

bahkan tidak ada sama sekali kesan 

negatif meskipun barangkali hal 

tersebut juga diperlukan sebagai 

sebuah kritik yang menjadikan kita 

untuk lebih baik. Sejauh ini citra 

Omah Joglo di mata para tamu baik. 

Hal ini menjadi dampak positif bagi 

Omah Joglo sendiri khususnya dalam 

mendapatkan kepercayaan 

Saya pikir itu penting sekali, dalam 

arti memberi nilai positif bagi 

Wisma TNB. Tentunya dengan 

pengelolaan human capital yang 

baik, Wisma TNB dapat bersaing 

dalam hal kualitas. 

 

Selama ini testimoni pelanggan 

baik–baik saja, ada sedikit keluhan 

memang. Namun hal ini dapat 

diatasi dengan baik oleh para 

karyawan. 
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pelanggan. 

 

Untuk arah penetapan hak paten atau 

merek dagang pasti ada. Bisnis yang 

semakin berkembang, tentu kita 

mencoba berpikir bagaimana Omah 

Joglo itu akan berkembang menjadi 

sebuah brand dimana brand tersebut 

akan melekat. Ketika orang berbicara 

Omah Joglo yang muncul adalah 

sebuah rumah penginapan yang unik 

dan cukup familiar bagi semua 

tamunya. Jadi ke depannya, kita akan 

menentukan bagaimana Omah Joglo 

itu dapat menjadi sebuah brand dan 

kemudian akan kita daftarkan ke 

HaKI sebagai sebuah paten yang 

menjadi milik kita. 

 

Dalam menjalankan bisnis dengan 

modal yang besar pasti tiap pebisnis 

akan melalui sebuah proses dan 

tahapan yang didasarkan atas 

pengalaman. Di sini saya telah 

melihat berbagai macam bentuk 

Wisma TNB belum mendaftarkan 

hak paten, namun saya sempat 

terpikir untuk suatu hari nanti akan 

mendaftarkannya agar branding 

wisma TNB dapat hadir secara 

legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendirikan wisma TNB ini juga 

membutuhkan sebuah pengalaman, 

dulu saya memulai dari sebuah 

kos–kosan yang kecil, dengan 

melihat adanya sebuah peluang 

yang menarik dalam bisnis 

penginapan, oleh karena itu saya 

mendirikan skala yang lebih besar 

yaitu wisma TNB. 
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bisnis dan telah mengamatinya 

dalam jangka waktu yang cukup 

panjang sampai akhirnya saya 

menetapkan untuk memilih bisnis 

penginapan dengan konsep etnik 

sesuai cita-cita saya. Mengenai 

pengalaman dulu saya bekerja pada 

PT. Indomarco Prismatama dengan 

posisi branch manager, lalu saya 

resign. Selanjutnya saya menggeluti 

bisnis kontraktor sampai sekarang. 

Melihat peluang pada Desa Kandri 

untuk mendirikan bisnis penginapan, 

maka lahirlah sebuah konsep bisnis 

penginapan yang unik dan masih 

tergolong jarang pada area Kota 

Semarang. 

 

Organizational 

Capabilitie 

Meskipun sistem pengendalian 

internalnya masih sederhana, 

tentunya hal itu akan kita terapkan. 

Mengelola dengan baik dan dengan 

pengetahuan yang kita punya 

tentunya kita akan mencoba sebuah 

sistem dan konsep yang baik untuk 

sebuah pelayanan. Kemudian untuk 

Sistem pengendalian dari wisma 

TNB masih sederhana namun 

dengan sistem yang sederhana saya 

sudah dapat memberikan 

pengendalian secara keseluran 

dengan baik. 
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sebuah sistem keuangan dan sistem 

pengembangannya seperti apa. 

Tentunya meskipun masih 

sederhana, kita mencoba sebuah 

sistem untuk perkembangan dari 

Omah Joglo itu. 

 

Kalau berbicara tentang sistem 

koordinasi yang memberi nilai 

tambah, sebenarnya kalau di Omah 

Joglo itu kita menyebutnya bukan 

sistem koordinasi, tetapi lebih pada 

bagaimana kita membuat sebuah 

sistem atau prosedur. Misalnya 

bagaimana menerima seorang tamu. 

Jadi ketika tamu akan datang atau 

tiba dengan jam check-in yang sudah 

ditentuka, kemudian apa saja yang 

harus disiapkan oleh karyawan yang 

bagian kamar dan menyiapkan kamar 

standar seperti apa. Misalnya, semua 

sprei harus sudah diganti dengan 

yang baru, kemudian diberi 

minuman, diberi handuk, sabun, dan 

sebagainya. Itu merupakan sistem 

 

 

 

 

 

Tentu saja koordinasi yang baik 

diantara saya dan karyawan akan 

membuat hal–hal yang bersifat 

teknis maupun non teknis menjadi 

lebih baik. 
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atau prosedur yang kita bangun. Jadi 

karyawan bekerja by sistem atau 

prosedur bukan koordinasi, tetapi 

kita mencoba membuat sebuah 

sistem untuk mempermudah 

pelayanan terhadap konsumen-

konsumen atau tamu-tamu yang akan 

datang. 

 

Berbicara tentang pengelolaan risiko. 

Sebuah bisnis pasti akan ada risiko-

risiko yang harus ditanggung, tidak 

ada bisnis yang mulus-mulus saja. 

Tentunya atas risiko-risiko itu, kita 

membuat sebuah perencanaan 

bagaimana risiko-risiko itu akan kita 

buat sistem untuk menguranginya. 

Apapun risiko-risiko itu, kita akan 

minimalisir dengan membuat sistem 

yang baik sehingga risiko-risiko 

yang negatif dapat kita kurangi. 

Namun demikian, ada beberapa hal 

yang diluar kepuasan pelanggan. 

Misalnya, risisko-risiko kehilangan 

atau kebakaran. Berdasarkan hal itu 

 

 

Risiko yang mungkin terjadi pada 

setiap bisnis pasti tetap ada, namun 

bagaimana cara kita menyikapinya 

itulah hal terpenting. Saya selaku 

owner wisma TNB selalu berpesan 

kepada para karyawan yang ada 

agar selalu teliti agar risiko–risiko 

yang mungkin terjadi dapat 

dihindari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Wisma TNB menerapkan 

kekeluargaan antar pegawai dan 

juga pemilik. Maka saya rasa hal 

ini dapat menjadi nilai tambah yang 
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kita mencoba meminimalisirnya 

dengan menggandeng sebuah 

asuransi untuk mengcover risiko 

yang mungkin timbul karena proses 

operasional Omah Joglo. 

 

Sebuah bisnis yang baik harus 

memiliki hubungan yang baik pula 

dengan seluruh pegawai dan berlaku 

pula bagi pemilik. Pada Omah Joglo 

ini, saya berusaha menerapkan 

kekeluargaan serta profesionalitas 

antar pegawai dan juga pemilik. 

Maka saya rasa hal ini menjadi nilai 

tambah yang baik bagi Omah Joglo 

sendiri.  

 

Sebuah sistem tentunya tidak akan 

berhenti. Sistem itu akan terus 

berubah mengikuti perkembangan 

jaman. Untuk mendapatkan sebuah 

sistem yang baik, kita tentu harus 

sering melakukan studi banding atau 

melihat ke suatu usaha yang sama 

dengan kita. 

baik bagi Wisma TNB sendiri. 

 

 

 

Perencanaan untuk wisma TNB 

memang sudah kami siapkan 

sedemikian rupa. Sebenarnya hal 

ini sudah kami siapkan sejak lama 

untuk menambah jumlah unit 

kamar, dari hal ini maka dapat 

dikatakan bahwa perencanaan 

adalah hal yang penting dan harus 

diperhitungkan secara tepat. 
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Saya hobi berjalan-jalan, missal 

sampai ke Bali atau ke luar negeri 

untuk melihat sebuah pengelolaan 

resort atau guest house yang baik 

seperti apa. Kalau kita menginap di 

Ubud, misalnya. Kita bisa melihat 

bagaimana pelayanan yang baik. 

Hal-hal yang baik itu akan kita ambil 

dan kita jadikan sebuah sistem dan 

menjadi pedoman dari pengelolaan 

bisnis di Omah Joglo. 

 

Rarity Tangible Assets 

Ada beberapa atau mungkin hanya 

satu yang agak besar seperti Omah 

Joglo, hanya kita mempunyai 

kelebihan bahwa lokasi kita itu 

paling mudah dijangkau, itu yang 

pertama. Kemudian yang kedua, kita 

juga mempunyai sebuah meeting 

room yang cukup besar. Itu yang 

membedakan dengan penginapan-

penginapan di sekitar situ. Kalau di 

sekitar situ mungkin untuk rapat 

orang banyak tidak bisa. Tempat kita 

bisa. Itulah kelebihan-kelebihan dari 

Wisma TNB telah saya konsep  

agar menjadi sebuah penginapan 

yang nyaman dan berkonsep 

modern. Hal ini sekiranya dapat 

menjadikan wisma TNB unggul 

dan sulit ditiru oleh pesaing. 
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Omah Joglo yang bisa membuat 

Omah Joglo berbeda dengan guest 

house yang ada di Desa Kandri pada 

umumnya.  

 

Banyak penginapan – penginapan 

pada daerah desa Kandri yang masih 

berkonsepkan homestay sehingga 

dapat diketahui bahwa spesifikasi 

homestay tentu berbeda dengan 

fasilitas yang ditawarkan oleh Omah 

Joglo. Sehingga penyediaan fasilitas 

yang modern dan lengkap tentu 

Omah Joglo lebih unggul. 

 

Banyak penginapan yang tidak 

berlokasi pada akses utama jalan 

raya Gunungpati, oleh karena itu 

Omah Joglo yang berada pada akses 

jalan raya utama Gunungpati 

menjadi nilai tambah yang baik. 

 

Tentu setiap bisnis penginapan 

memliki alokasi keuangannya, tapi 

dikembalikan lagi bahwa alokasi dari 

 

 

Mengenai fasilitas wisma TNB 

tentu berbeda dengan pesaing–

pesaing disekitar karena kami 

memiliki fasilitas pendukung yang 

lengkap serta modern. 

 

 

 

 

Akses yang dekat pada jalan utama 

membuat wisma TNB diminati oleh 

pelanggan. 

 

 

 

Sementara ini wisma TNB 

memiliki sebatas catatan simpel 

keuangan berupa buku catatan. 
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setiap usaha pasti berbeda dan 

menyesuaikan dengan bisnis 

penginapan terkait. 

Intangible Assets 

Terkait human capital pada setiap 

bisnis pasti memiliki pengaturan 

terkait dengan human capital, namun 

pengaturan tersebut pasti berbeda–

beda antar usaha. Penerapan standar 

human capital yang memadai pada 

Omah Joglo mungkin belum tentu 

ditetapkan oleh penginapan lainnya 

di daerah sekitar Desa Wisata 

Kandri. 

 

Citra yang baik menurut saya belum 

banyak diterapkan pada penginapan–

penginapa pada daerah sekeliling 

Omah Joglo. Hal ini terbukti dari 

banyaknya pelanggan atau konsumen 

Omah Joglo yang lebih tertarik untuk 

menginap pada Omah Joglo. 

 

Mengenai hak paten, beberapa 

penginapan disekitar Omah Joglo 

cenderung belum memiliki hak paten 

Human capital bawasanya wisma 

TNB menerapkan standar yang 

berbeda dengan pesaing, kami lebih 

unggul karena pengelolaan human 

capital yang baik. 

 

 

 

 

 

Citra Wisma TNB telah kami 

banguntahap per tahap sejak kami 

berdiri, oleh karena itu banyak 

pelanggan telah mengerti tentang 

hal ini. 

 

 

 

Hak paten saya kira belum banyak 

diterapkan oleh pesaing–pesaing 

wisma TNB, karena bisnis 

penginapan mereka pun masih 
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atas nama. Hal ini dapat dibuktikan 

adanya beberapa nama yang sama 

dengan kepemilikan serta 

manajemen yang berbeda. 

 

Penginapan–penginapan disekitar 

Omah Joglo yang relatif kecil 

mungkin belum 

mengimplementasikan pemahaman 

bahwa pemilik harus mempunyai 

pengalaman bisnis yang baik, karena 

penginapan–penginapan di sekeliling 

Omah joglo masih dalam skala kecil. 

tergolong kecil. 

 

 

 

Para pesaing di sekitar Wisma TNB 

saya kira belum memahami arti 

sesungguhnya dari pengalaman 

karena pemilik mereka mayoritas 

hanya berdasarkan feeling dalam 

berbisnis. 

 

Organizational 

Capabilitie 

Sistem pengendalian internal 

harusnya ada pada usaha penginapan, 

namun pasti disetiap sistem 

pengendalian internal harus 

menyesuaikan dengan skala usaha 

yang terkait. Jadi sistem 

pengendalian internal pada setiap 

usaha yang ada pasti akan berbeda-

beda. 

 

Sistem koordinasi antar pemilik dan 

pegawai yang baik tentu telah 

Menurut saya pengendalian internal 

penting juga untuk diterapkan pada 

bisnis penginapan. Meskipun 

sederhana mereka tetap memiliki 

sistem pengendalian internal. 

 

 

Kooordinasi yang baik dari wisma 

TNB saya kira belum banyak 

dimiliki oleh beberapa pesaing pada 

area ini. Saya mengamati adanya 

keluhan–keluhan dari konsumen 



110 
 

dilakukan oleh penginapan–

penginapan yang ada di sekitar 

Omah Joglo karena mereka  juga 

mendapat tamu yang menginap. Hal 

ini diperlukan sistem koordinasi 

yang baik pula. 

 

 

Pengelolaam risiko tentu saja 

diterapkan pada setiap usaha yang 

ada termasuk pada penginapan–

penginapan di sekeliling Omah 

Joglo. Mereka tetap memerlukan 

pengelolaan resiko yang bertujuan 

untuk mengatasi atau meminimalisir 

adanya risiko yang terjadi. 

 

Tentu saja, hubungan yang baik antar 

pihak harus tercipta untuk 

kelangsungan bisnis tersebut tanpa 

terkecuali. 

 

Perencanaan bisnis informal maupun 

formal tentu saja telah tercipta, tanpa 

adanya perencanaan maka bisnis 

yang mengatakan ada beberapa 

kesalahan dalam berkomunikasi 

antar pemilik dan pegawai. 

 

Saya pikir mereka tetap 

memerlukan pengelolaan risiko 

yang bertujuan untuk menghindari 

adanya resiko yang terjadi. 

 

 

 

 

Hubungan, koordinasi dan 

komunikasi adalah hal yang penting 

bagi saya dalam berbisnis 

 

Bisnis yang baik dan yang 

berkembang dengan baikpun pasti 

memerlukan perencaan yang baik 

pula, baik formal maupun informal.  
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mustahil untuk dapat tercipta dengan 

baik. 

Imitability Tangible Assets 

Tentu saja tidak, hanya Omah Joglo 

yang menerapkan konsep unik 

berupa bangunan Joglo dengan 

segala fasilitas penunjang yang 

modern juga. 

 

Saya kira homestay–homestay di 

sekitar Omah Joglo belum 

menerapkan fasilitas yang sebanding 

dengan Omah Joglo. 

 

Tidak, lokasi mereka lebih berada 

pada perkampungan dan tidak 

terdapat pada akses jalan utama. 

 

Saya kira alokasi keuangan tentu saja 

diatur apalagi berhubungan dengan 

menghadapi pengembangan biaya 

yang mahal. 

Wisma TNB yang menerapkan 

konsep unik berupa bangunan 

modern dengan segala fasilitas 

yang cukup memadai. 

 

 

Wisma TNB berusaha untuk terus 

memberikan inovasi yang baik 

sehingga dapat bersaing.   

 

Banyak pesaing yang berlokasi 

pada area yang lebih dalam dari 

wisma kami. 

 

 

Alokasi keuangan memang penting, 

oleh karena itu harus diatur 

sedemikian rupa. 

 

 

Intangible Assets 

Human capital tentu saja akan 

diterapkan oleh setiap usaha apalagi 

dalam konteks untuk pengembangan 

usaha. 

Dalam pengembangan usaha, 

human capital akan menjadi sebuah 

hal yang penting. 

 



112 
 

 

Saya ragu terkait dengan citra baik. 

Pesaing akan mendapatkan banyak 

tamu apabila ada citra baik, namun 

kenyataannya tidak. Oleh sebab itu 

apabila tamu yang datang sedikit 

maka pemasukan untuk 

mengembangkan bisnis akan tidak 

optimal. 

 

Belum tentu, karena tanpa adanya 

hak paten mereka masih dapat 

beroperasi sampai sekarang. 

 

 

Mungkin dalam hal ini pemilik guest 

house yang belum mempunyai 

pengalaman bisnis tentu akan sulit 

untuk menentukan alokasi dana 

terkait pengembangan. 

Citra baik dari wisma kami akan 

sulit untuk ditiru oleh pesaing, 

karena citra baik wisma kami telah 

dinilai oleh kepuasan konsumen. 

 

 

 

Hak paten memang penting, namun 

untuk saat ini belum terlalu saya 

pikirkan karena saya masih fokus 

pada pengelolaan dan 

pengembangan Wisma TNB. 

Untuk masalah pemilik penginapan 

yang belum mempunyai 

pengalaman bisnis, mereka akan 

mengalami kesulitan untuk 

mengelola bisnis mereka apalagi 

menentukan alokasi dana. 

 

Organizational 

Capabilitie 

Tentu saja apabila mereka tidak 

menggunakan sistem pengendalian 

internal maka akan kesulitan dalam 

pengembangan usaha. 

 

Saya kira kalau tidak ada sistem 

tentu saja akan kesulitan dalam 

mengelola bisnis. tapi memang 

nyatanya masih banyak bisnis 

kecil-kecil itu belum memiliki 
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Sejauh yang saya amati beberapa 

penginapan disekitar Omah Joglo 

tidak berkembang secara signifikan 

dalam artian mungkin mereka tidak 

berkoordinasi dengan baik antar 

pemilik dengan pegawai. 

 

Secara umum iya, namun apabila 

diamati dari pesaing–pesaing di 

sekitar Omah Joglo pengelolaan 

resikonya tergolong sederhana 

sehingga akan memunculkan biaya 

yang lumayan besar apabila mereka 

melakukan kesalahan. 

 

 

Tentu saja akan mengalami 

kesulitan. Sejauh yang saya amati, 

pesaing–pesaing di sekitar Omah 

Joglo mungkin belum mewujudkan 

hubungan yang baik antar pihak 

karena mereka belum menciptakan 

sebuah pengembangan usaha. 

sistem khusus. 

 

Penginapan lain belum tentu 

memilikinya. Dari beberapa hal 

yang saya amati dari konsumen 

memang masih terjadi beberapa 

kesalah pahaman dalam 

berkomunikasi 

 

Pengelolaan risiko dari bisnis 

penginapan di sekitar saya 

sepertinya masih sangat sederhana 

malah mungkin tidak ada. Jad 

kendalanya mereka akan banyak 

mengeluarkan biaya dan tenaga 

yang cukup besar ketika risiko itu 

muncul, begitu misalnya. 

 

Untuk pesaing dari wisma TNB 

saya kira telah menerapkan 

hubungan yang baik antar pihak 

tetapi belum semuanya menerapkan 

hubungan yang baik. 
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Beberapa pesaing–pesaing di sekitar 

Omah Joglo mungkin belum 

menerapkan perencanaan formal dan 

informal secara tepat sehingga 

munculnya biaya dalam 

pengembangan cukup besar. 

 

 

Perencanaan formal dan informal 

yang telah saya amati dari pesaing 

wisma TNB beberapa tahun  ini 

cenderung belum ada. Jadi apabila 

mereka akan melakukan 

pengembangan bisnis, biaya yang 

mereka keluarkan akan besar karna 

tidak dirancang secara bertahap. 

Organization Tangible Assets 

Tentu saja, keunikan yang 

dimunculkan oleh Omah Joglo ini 

apabila tidak diolah melalui 

kebijakan dan juga prosedur yang 

telah dibuat maka akan membuat 

sumber daya berbernilai, langka dan 

juga mahal untuk ditiru menjadi 

tidak tepat. 

 

Tentu saja, dengan adanya 

kelengkapan fasilitas pendukung 

yang unik dan juga modern adalah 

bukti bahwa sumber daya bernilai, 

langka, dan juga mahal untuk ditiru 

adalah hal yang mendukung fasilitas. 

Konsep modern yang dimunculkan 

oleh Wisma TNB ini apabila tidak 

diolah melalui kebijakan dan juga 

prosedur yang telah dibuat maka 

akan membuat sumber daya 

berbernilai bagi wisma TNB, 

langka dan juga mahal untuk ditiru 

oleh pesaing. 

 

Kelengkapan fasilitas pendukung 

yang modern adalah sumber daya 

bernilai, dan juga mahal untuk 

ditiru adalah hal yang mendukung 

fasilitas. 
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Tentu saja, lokasi strategis dipilih 

oleh Omah Joglo guna meningkatkan 

sumber daya bernilai, langka, dan 

juga mahal untuk ditiru. 

 

 

 

Alokasi keuangan dirancang dengan 

tepat agar nilai, kelangkaan, dan juga 

mahal untuk ditiru menjadi 

kombinasi yang baik dalam hal ini. 

 

Lokasi Wisma TNB yang strategis 

dekat dengan jalan utama dapat 

meningkatkan nilai dari sumber 

daya wisma TNB, langka, dan juga 

mahal untuk ditiru oleh pesaing. 

 

Jika alokasi keuangan memang 

sudah dirancang dengan baik, 

namun masih menggunakan metode 

lama. 

 

Intangible Assets 

Human capital yang terlatih dengan 

baik juga menjadi nilai, kelangkaan, 

dan juga mahal untuk ditiru oleh 

pesaing karena Omah Joglo 

menetapkan standar yang baik. 

 

Dengan adanya citra baik Omah 

Joglo dikalangan pelanggan, maka 

hal ini dapat menambah nilai, 

kelangkaan, dan juga mahal untuk 

ditiru dari citra baik Omah Joglo itu 

sendiri. Citra baik harus tetap 

dipertahankan akan pelanggan akan 

Humsn cspital pada wisma TNB 

menurut saya sudah baik. 

 

 

 

Citra baik Wisma TNB dapat 

menambah kesan dari penginapan 

yang baik pula dari wisma TNB. 
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terus datang dan singgah di Omah 

Joglo. 

 

Mengenai hak paten tentu saja 

dengan adanya hak paten atas nama 

Omah Joglo makan akan membuat 

sumber daya bernilai, langka, dan 

juga mahal untuk ditiru oleh pesaing.  

 

 

Pengalaman dari pemilik tentu saja 

menentukan, karena dengan adanya 

pengalaman makan pemilik akan 

dapat mengambil keputusan yang 

tepat dan berdasarkan dari 

pengalaman guna mendapatkan 

sumber daya bernilai, langka, dan 

juga mahal untuk ditiru oleh pesaing. 

Saat ini hak paten balum ada, 

namun dimasa mendatang akan 

saya buatkan. Hak paten ini bagus 

untuk menambah keresmian wisma 

TNB. 

 

 

Saya kira pengalaman yang telah 

saya punya pada bisnis penginapan 

ini cukup untuk menetapkan 

strategi. 

 

Organizational 

Capabilitie 

Sistem pengendalian internal di 

Omah Joglo merupakan hal yang 

penting dalam usaha yang berfungsi 

untuk menetapkan kebijakan dan 

prosedur guna mewujudkan sumber 

daya bernilai, langka, dan juga mahal 

untuk ditiru oleh pesaing Omah 

Selama ini wisma TNB sudah 

menerapkan sistem pengendalian 

Internal, agar mudah dan lancar 

dalam menjalankan bisnis ini. 
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Joglo. 

 

Dengan adanya koordinasi yang baik 

diantara saya dan juga pegawai maka 

hal ini akan menambah sumber daya 

bernilai, langka, dan juga mahal 

untuk ditiru oleh pesaing, karena 

koordinasi menurut saya merupakan 

salah satu kunci penting untuk 

mencapai hal itu. 

 

 

Pengelolaan risiko bertujuan untuk 

menyelesaikan masalah dan juga 

meminimalisir masalah sesuai 

dengan prosedur yang ada. Hal ini 

saya lakukan dengan tujuan untuk 

mewujudkan sumber daya bernilai 

bagi Omah Joglo, langka, dan juga 

mahal untuk ditiru oleh pesaing 

Omah Joglo. 

 

Menurut saya hubungan yang baik 

antar pihak dapat diartikan sebagai 

sebuah relasi kekeluargaan yang 

Wisma TNB telah menetapkan 

sistem koordninasi yang baik. 

Tentu saja hal ini dibangun sudah 

sejak awal sekali. 

 

 

 

 

 

Menyelesaikan masalah dan juga 

meminimalisir masalah sesuai 

dengan prosedur yang ada, 

merupakan mengatasi resiko. Hal 

ini saya lakukan agar wisma TNB 

dapat menghadapi masalah dengan 

baik. 

 

 

Dari wisma TNB sendiri telah 

menerapkan sebuah hubungan yang 

baik dengan semua pihak 
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saling berkesinambungan sesuai 

prosedur yang ada, hal ini tentu dapat 

menguatkan sumber daya bernilai 

bagi Omah Joglo, langka, dan juga 

mahal untuk ditiru oleh pesaing 

Omah Joglo. 

 

Perencanaan dalam segala aspek 

tentu harus sesuai kebijakan dan 

prosedur yang telah ditetapkan, oleh 

karena itu bisnis Omah Joglo yang 

telah saya rancang, saya harapkan 

dapat melakukan perencanaan bisnis 

yang baik sehingga dapat 

mewujudkan sumber daya bernilai 

bagi Omah Joglo, langka, dan juga 

mahal untuk ditiru oleh pesaing 

Omah Joglo. 

 

Wisma TNB selama ini melakukan 

perencaan bsinis sehingga kami 

dapat membuat perkembangan 

yang baik untuk wisma TNB. 

 

 

Faktor Eksternal (Teori Five Forces) 

Komponen Pemilik 

(Pak Natalis) 

Bagian Operasional 

(Bu Arinta) 

Staff Pemeliharaan 

(Pak Soni) 

Staff  Bagian Dapur 

(Bu Yekti) 

Ancaman Pendatang Sebuah persaingan Kekuatan yang kami Menurut saya tempat Omah Joglo ini berada 
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Baru akan membuat orang 

menjadi semakin 

kreatif.  

Jadi, dengan 

datangnya pesaing 

bukan menjadi sebuah 

hambatan, tetapi 

menjadi suatu 

tantangan bagi semua 

pengelola bisnis untuk 

lebih berkembang. 

Untuk lebih 

mengembangkan 

inovasi terhadap 

bisnis yang sedang 

digelutinya.  

Omah Joglo sudah 

menerapkan konsep 

bahwa family guest 

house Omah Joglo 

merupakan suatu 

guest house yang 

mempunyai ciri–ciri 

tradisional. Jadi, itulah 

kekuatan dari Omah 

miliki dan akan 

ditonjolkan terletak 

pada: 

Pertama, lokasi. 

Lokasinya berada di 

jalan raya Gunungpati 

Semarang. Sejauh ini 

tidak ada hotel 

ataupun guest house di 

lokasi tersebut dan 

hanya tempat kami 

saja. Selain itu, 

aksesnya lebih mudah 

bagi para konsumen 

yang akan mencari 

penginapan disekitar. 

Kedua, tempat kami 

bersinergi dengan 

catering sehingga 

ketika ada acara 

seperti reuni bahkan 

pernikahan dapat kami 

konsep sekaligus 

beserta dengan 

penginapannya dan 

ini untuk akses ke 

kota juga tidak 

terlalu jauh, dekat 

dengan jalan raya 

lalu suasananya juga 

cukup nyaman dan 

agak sejuk. 

Setidaknya jika 

dibandingkan 

dengan Kota 

Semarang, suasana 

di Omah Joglo lebih 

nyaman. Kemudian 

tempatnya juga luas 

dan bangunannya 

menarik. Cukup 

unik. Tempatnya 

juga strategis, tidak 

terlalu jauh. 

Sebenarnya di sini 

ada penginapan lain 

tetapi tampaknya 

kita cukup menonjol. 

 

Dari segi loyalitas 

di pinggir jalan, suasana 

dan hawanya sejuk, 

mudah dicari dengan 

google. Akses yang 

mudah dicari. Keunikan 

bangunan model Omah 

Joglo di sini sangat 

jarang. Jadi, pelanggan 

tetap memilih Omah 

Joglo karena unik. 
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Joglo. Kami berbeda 

dengan penginapan–

penginapan yang ada 

disekitar. Kami juga 

mampu menampilkan 

sebuah suasana 

pedesaan. Di sekitar 

kita, ada beberapa 

atau banyak homestay 

tepatnya di Kandri. 

Penginapan di Kandri 

berbeda dengan 

tempat kita yang 

dilihat dari sisi lokasi 

yang sangat strategis, 

dan juga keunikan dari 

model Omah Joglo 

menjadi kekuatan kita 

untuk menghadapi 

pesaing–pesaing yang 

ada. 

 

Dari segi loyalitas 

pelanggan, loyalitas 

harus kita pupuk dan 

tentunya acara 

tersebut akan dikemas 

dalam satu lokasi di 

tempat kami. 

Ketiga, bangunan 

Omah Joglo dengan 

nuansa etnis Jawa 

sehingga memberi 

kesan unik dan 

memang hal itu yang 

membedakannya 

dengan hotel di tengah 

Kota Semarang.  

 

Sejauh ini, pelanggan 

kami tetap loyal 

walaupun banyak 

guest house lain. Hal 

ini dikarenakan 

mungkin mereka puas 

dengan pelayanan 

kami. 

pelanggan, menurut 

saya kita cukup 

familiar, artinya 

banyak beberapa 

pendatang yang 

sudah mengenal, 

bahkan sudah pernah 

menggunakan 

tempat kita beserta 

dengan fasilitasnya. 

Mereka juga 

memberi kesan baik 

dan cukup puas. 

Pelanggannya juga 

merasa nyaman 

ketika menginap. 
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pelihara sehingga 

pelanggan selalu 

kembali ke tempat 

kita. Jadi pelanggan 

membuat kita untuk 

selalu berinovasi. Cara 

dari Omah Joglo 

untuk menjaga 

loyalitas pelanggan 

yaitu, 

Pertama, menerapkan 

sistem 3S yaitu 

senyum, salam, sapa. 

Jadi di semua orang 

yang datang akan kita 

beri senyuman, kita 

beri salam, kemudian 

kita sapa dengan 

segala keramahan 

yang ada oleh staf 

Omah Joglo tersebut. 

Itulah yang membuat 

perbedaan kita dengan 

homestay–homestay 

yang ada di sekitar 



122 
 

kita. Saya yakin 

semua pelanggan– 

pelanggan itu akan 

selalu kembali ke 

Omah Joglo. Sekali 

lagi unik dan 

keramahan staff dan 

pengelola Omah joglo 

menjadi kunci 

utamanya. 

 

Terkait dengan 

kebijakan pemerintah, 

sebenarnya 

pemerintah Kota 

Semarang sudah 

sedemikian lama 

gencar menggembar–

gemborkan bahwa 

Desa Wisata Kandri 

yang terkait juga 

dengan 

pengembangan wisata 

di Gua Kreo dan 

Waduk Jatibarang 
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menjadi kawasan 

wisata di kota 

Semarang. 

Menyambut kebijakan 

yang sudah ditetapkan 

oleh Pemerintah 

Semarang, kita itu 

juga harus membuat 

suatu fasilitas 

penginapan dimana 

orang itu dapat merasa 

benar-benar seperti di 

rumahnya sendiri. 

Ketika orang 

menginap dirumah 

kita, dia bisa 

merasakan hal yang 

berbeda ketika dia 

menginap tempat lain, 

melalui kenyamanan 

dan keunikan, mereka 

menjadi betah dan 

semakin menjadikan 

Omah Joglo seperti 

rumahnya sendiri. 
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Kekuatan Pemasok Omah Joglo tidak 

hanya mengkhususkan 

bisnisnya pada 

penginapan saja tetapi 

juga menyediakan 

menu untuk sarapan, 

makan siang, dan 

makan malam. Untuk 

pemasok bahan 

makanan, kita 

upayakan untuk 

melibatkan penduduk–

penduduk di sekitar 

yang dapat diajak 

bekerja sama. 

Misalnya, pembelian 

ayam potong dari 

peternak yang ada di 

sekitar Omah Joglo, 

kemudian sayur-

mayur dibeli di pasar 

Gunungpati dimana 

orang–orang itu juga 

tinggal disekitar 

Omah Joglo. Kita 

Untuk pemasok tetap 

memang ada. Kalau 

laundry kami juga 

sudah punya dan 

supplier untuk bahan 

makanan catering pun 

masing-masing sudah 

ada baik itu supplier 

sayur, ikan, maupun 

daging sapi dan ayam. 

Pemasok kami tidak 

sepenuhnya menjadi 

yang utama. Jadi kami 

punya beberapa 

alternatif pemasok, 

tidak hanya satu dan 

sampai saat ini baik 

dari sisi kualitas 

maupun harga masih 

baik. 

Tentu. Kami 

menggunakan 

langganan laundry. 

Sehabis ada tamu 

biasanya kita pasti 

laundrykan. Nanti 

siap dipakai lagi.  

Lalu juga mengenai 

makanan untuk 

catering, kita juga 

punya pemasok 

tetap. Pemasoknya  

dari pasar yang dekat 

sini, tentunya dengan 

barang bagus pula. 

Untuk alternatif 

pemasok kita juga 

punya. Hal ini untuk 

mencegah trouble 

yang muncul. 

Misalnya, kebetulan 

langganan laundry 

berhalangan dan 

tidak dapat 

dipaksakan maka 

Ada. Kalau di pasar itu 

saya biasanya tinggal 

telepon saja, pesan ini 

dan itu, nanti langsung 

diambil. Kadang juga 

diantar kalau banyak 

pesanannya. Kalau 

laundry juga tinggal 

ambil dan diantar juga. 

Untuk pemasok yang 

tetap hanya satu, tetapi 

tidak menutup 

kemungkinan ada 

alternatifnya. Saya juga 

banyak kenalan di 

pasar, kalau bshsn ini 

tidak ada ya tinggal 

ambil yang lainnya. 

Kalau lihat dari 

kualitasnya, barangnya 

bagus kerena saya juga 

memilihnya yang 

bagus. 

Kalau laundry juga 

yang pelayanannya 
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harapkan dengan 

kerjasama seperti ini, 

sinergisitas antara 

Omah Joglo dengan 

pemasok–pemasok 

sekitar menjadi 

semakin baik. Artinya, 

kita semakin 

berkembang bersama–

sama antara pemasok 

dan Omah Joglo 

sebagai penerima 

pasokan dari mereka. 

Sebenarnya pemasok 

kita tidak hanya 

berdasrkan pada satu 

pemasok saja. Setiap 

pebisnis tentu akan 

mencari pemasok 

yang benar-benar 

handal. Artinya, 

pemasok yang dapat 

memasok apa yang 

dibutuhkan baik dari 

segi kualitas barang 

kita akan memakai 

laundry yang lain. 

Kemudian untuk 

pemasok bahan 

makanan juga selalu 

ada alternatif dari 

yang utama. Jadi jika 

yang utama tidak 

dapat memenuhi, 

kita pasti akan 

mencari yang 

lainnya. 

Untuk kualitas dari 

pemasok bagus dan 

cukup tanggung 

jawab terutama 

untuk pemasok 

bahan makanan. 

Contohnya, daging 

tidak sesuai dengan 

pesanan kita, maka 

mereka juga berani 

untuk mengganti. 

bagus, seperti baju atau 

hasil laundry yang rapi-

rapi dan wangi-wangi. 



126 
 

yang akan dipasok 

maupun dari sisi 

kuantitasnya. Sebagai 

contoh, mungkin 

pasokan baik dari sisi 

kualitas tapi kalau 

kurang dari sisi 

kuantitasnya. 

Tentunya kita akan 

mencari ke pemasok 

lain di sekitar yang 

mana dapat 

mencukupi 

permintaan kita. 

Kemudian, jika 

kuantitasnya banyak 

tetapi harganya juga 

mahal atau terlalu 

tinggi bahkan 

kualitasnya kurang 

dibandingkan dengan 

pemasok–pemasok 

lain, maka kita juga 

akan membuat 

perbandingan-
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perbandingan 

sehingga kita secara 

bisnis juga akan 

mendapatkan harga 

yang terbaik. 
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Kekuatan Konsumen Selama ini tidak 

ditemukan kendala 

yang berat terkait 

dengan pelanggan 

kami. Kalau terkait 

dengan tawar-

menawar dari 

pelanggan, di sini 

tidak ada tawar-

menawar karena harga 

sudah ditetapkan 

semua sesuai dengan 

tarif yang ada. 

Kalaupun ada yang 

menawar biasanya 

hanya untuk orang 

terdekat. Istilahnya 

yang sudah dianggap 

seperti kerabat sendiri. 

Jika dari sisi 

pelanggan atau 

konsumen yang 

menginap di Omah 

Joglo, tentunya 

mereka dapat 

Masalah dengan 

pelanggan ya pasti 

ada. Sejauh ini 

biasanya masalah 

harga. Kami bukan 

hotel seperti Aston, 

Ritz Carlton yang 

memang sudah patok 

harga dan tak ada 

nego lagi. Kalau di 

tempat kami 

cenderung 

kekeluargaan. Jadi 

biasanya untuk 

mahasiswa atau OMK 

atau kegiatan gereja 

sudah kami diskon. 

Bagi kami harga 

nomor sekian yang 

penting konsumen 

dapat berkegiatan 

terlebih dahulu. 

Selama ini kami bisa 

profit walaupun kecil 

karena saya memang 

Masalah yang 

muncul dari 

customer 

dikarenakan sifatnya 

yang bermacam-

macam, lalu juga 

datang dari berbagai 

tempat yang 

berbeda. Kalau 

customernya yang 

dari orang Jawa 

Tengah misalnya 

begitu, mereka 

cenderung bisa 

menyesuaikan. 

Tetapi kalau 

konsumennya datang 

dari Jakarta, 

terkadang saya juga 

maklum karena 

perlakuannya juga 

berbeda.  

Kalau begitu, saya 

probadi memaklumi 

saja. Saya sebagai 

Selama ini tidak ada. 

Saya selalu 

menanyakan terkait 

apakah ada keluhan 

atau ada hal yang 

kurang cocok. Namun 

jawaban mereka 

mengatakan kalau 

semua sudah cocok, 

sudah pas. 
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merasakan 

perbedaanya. 

Meskipun 

bangunannya terlihat 

sederhana, tetapi 

Omah Joglo itu 

menerapkan standar 

yang mirip dengan 

hotel bintang tiga 

sehingga saya yakin 

konsumen dapat 

merasakan perbedaan 

ketika dia tinggal di 

homestay Desa Kandri 

dengan tinggal di 

Omah Joglo. 

Terkadang emang ada 

komplain, contoh 

sederhananya adalah 

apabila seluruh 

konsumen telah 

masuk ke Omah Joglo 

dan waktu itu sudah 

larut malam. Biasanya 

staf kami mengunci 

tidak menjadikan 

profit sebagai hal 

nomor satu. 

Kemudian masalah 

berikutnya tentang 

waktu check-in dan 

check-out. 

Sebelumnya saya 

sudah pastikan, saya 

juga sudah bicara 

dengan mereka kalau 

check-in jam 12.00 

dan check-out jam 

13.00, tetapi selama 

ini tetap molor. 

Kemudian biasanya 

saya beri tenggat 

waktu 2 jam sampai 3 

jam karena keterkaitan 

dengan pihak lain 

yang akan check-in. 

Namun kalau memang 

tidak ada yang 

menginap lagi, saya 

akan longgarkan 

orang yang melayani 

mereka ya sebisa 

mungkin, sebaik 

mungkin supaya 

orang itu bisa merasa 

nyaman 

menggunakan 

tempat kita. 

Harapannya kelak 

mereka bisa 

menginap lagi. 
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pintu gerbang utama 

untuk keamanan, 

namun konsumen ada 

yang ingin pergi 

keluar, sehingga mau 

tidak mau staf kami 

akan membuka 

kembali pagarnya. 

Terkadang pula 

mereka merasa agak 

kurang bebas. 

Memang agak berbeda 

dengan hotel yang 

bisa setiap waktu. 

Alasannya mengapa 

prosedurnya seperti 

ini dikarenakan tamu 

itu kami perlakukan 

sebagai penghuni 

rumah sendiri 

sehingga keamanan 

harus benar–benar 

harus dijaga. 

 

Konsumen menjadi 

peraturan itu.  
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yang utama juga bagi 

Omah Joglo sehingga 

segala informasi pun 

harus tersampaikan 

dengan baik kepada 

mereka. Misalnya 

seperti kemarin ada 

tamu dari Solo dan 

Yogyakarta. Ketika 

mereka masuk malam 

hari tepatnya jam 

10.00, staf kami 

langsung  

menanyakan kepada 

tamunya apakah 

mereka akan keluar 

lagi atau tidak? Jika 

mereka menjawab 

tidak pergi keluar 

maka pintu gerbang 

besar akan kita kunci. 

Mungkin pada suatu 

waktu tertentu, 

terkadang tamu ingin 

pergi keluar maka 
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mereka harus 

memanggil staf kami 

untuk membukakan 

gerbang. Secara 

keseluruhan, setiap 

informasi dan fasilitas 

yang ada akan kita 

beritahukan kepada 

tamu. 

 

Untuk masalah 

menjamurnya bisnis 

penginapan, di Kandri 

Gunungpati sendiri 

yang konsep-

konsepnya mungkin 

berbeda dengan 

konsep hotel di kota-

kota besar atau di 

Bali. Jadi memang di 

kawasan Kandri lebih 

banyak semacam 

homestay dimana 

tamu akan tinggal 

bersama dengan 
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pemilik rumah. Hal ini 

agak berbeda dengan 

tempat kita, di tempat 

kita bisa dikatakan 

70% hotel kemudian 

30% itu seperti 

homestay. Jadi ada 

kombinasi antara 

pendekatan secara 

homestay tetapi 

fasilitas-fasilitas dan 

kamar dengan konsep 

hotel pada umumnya. 
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Produk Substitusi Ada beberapa segmen 

konsumen. 

Konsumen-konsumen 

yang biasa seperti para 

mahasiswa atau 

backpacker akan lebih 

suka tinggal di rumah-

rumah penduduk yang 

memiliki homestay, 

tetapi family guest 

house lebih disukai 

oleh keluarga-

keluarga karena di 

depan family guest 

house terdapat 

halaman luas dengan 

tanaman-tanaman 

hijau. Hal itulah yang 

membedakan. Jadi, 

kebanyakan tamu 

yang datang ke Omah 

Joglo adalah keluarga, 

ada bapak ibu dan 

anak atau ada 

beberapa keluarga 

Saya kira memang 

banyak homestay 

tepatnya di sekitar 

kampung belakang 

yaitu di Kandri. 

Sepertinya memang 

dijadikan oleh Pemkot 

sebagai desa wisata, 

tetapi kalau saya lihat 

sepertinya apabila 

dibandingkan dengan 

Omah Joglo 

kemungkinan agak 

jauhlah. Mulai dari 

bangunannya, adanya 

tempat parkir luas, 

kemudian fasilitas 

yang terkait dapat 

dikatakan bahwa 

Omah Joglo masih 

lebih unggul. Dengan 

kata lain, tidak ada 

pengaruhnya sampai 

saat ini. 

Ada guest house 

tetapi jauh disana, 

tepatnya di 

Mapagan. Tetapi 

kalau di tempat 

sekitar kita 

cenderung 

homestaynya 

menjadi satu rumah 

dengan pemiliknya. 

Keunikannya masih 

unggul tempat kita. 

Mungkin dari 

bentuknya unik lalu 

lebih terpisah dari 

perkampungan. 

Nampaknya mereka 

lebih enak dan 

nyaman, apalagi di 

tempat kita ada 

fasilitas misalnya 

aula, di sini kita bisa 

bernyanyi ria 

sehingga lebih 

nyaman dan lebih 

Tidak karena orang-

orang memilih disini 

karena mudah 

aksesnya, rumahnya 

juga lain daripada yang 

lain. Kalau homestay 

biasanya hanya rumah 

biasa. 
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entah 2 atau 3 

keluarga. Mereka 

biasanya mengadakan 

gathering dan 

sebagainya. 

 

Apabila dibandingkan 

dengan Desa Wisata 

Kandri mungkin 

secara fasilitas dan 

pelayanan tentunya 

family guest house 

Omah Joglo lebih 

unggul. Kami sebagai 

orang yang berbisnis 

di bidang yang sama 

tentunya sering 

melihat-lihat 

kompetitor itu seperti 

apa. Jadi kita tidak 

hanya melihat diri kita 

sendiri, tetapi kita 

melihat kompetitor itu 

bagaimana. Setelah 

kita melihat-lihat, 

bebas. 
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maka akan timbul 

inovasi-inovasi yang 

kemungkinan akan 

kita terapkan di Omah 

Joglo, sehingga Omah 

Joglo menjadi sesuatu 

yang berbeda.  

Dalam bisnis, kita 

memang harus 

menerapkan 

diferensiasi. 

Diferensiasi dalam arti 

bahwa kita berbeda 

dengan homestay atau 

guest house yang lain 

yang berada di Desa 

Wisata Kandri. Kita 

selalu ingin menjadi 

yang diingat oleh 

konsumen. Misalnya 

adalah kalau 

konsumen menginap 

tiga keluarga secara 

bersama-sama untuk 

kegiatan gathering, 
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kemudian mereka 

ingin membuat 

semacam BBQ party 

maka kita pun akan 

siap untuk 

menyiapkannya. 

Sepertinya itu hal 

yang mungkin di 

tempat-tempat lain 

tidak ada, sehingga 

membuat konsumen 

akan selalu kembali 

lagi menikmati hal-hal 

unik yang ada di guest 

house Omah Joglo. 

Persaingan Antar 

Perusahaan 

Pesaing secara umum 

cukup banyak, tetapi 

yang mirip dengan 

Omah Joglo di sekitar 

Kandri tidak ada. 

Untuk peningkatan 

kualitas atau 

pertumbuhan bisnis 

tidak hanya dilihat 

dari inovasi dalam 

Hitungannya masih 

sedikit pesaingnya, 

paling di daerah 

Kandri itu biasanya di 

perkampungannya 

atau rumah penduduk 

dijadikan sebagai 

homestay. Tetapi 

kalau guest house 

model seperti ini tidak 

Masih sedikit. 

Pesaingnya lebih 

pada guest house di 

Mapagan. Kalau kita 

sudah standar hotel, 

sejauh yang saya 

tahu. Paling tidak ini 

sudah sesuai standar 

bagi mereka yang 

terbiasa 

Jarang sekali, yang 

paling dekat hanya 

yang ada di Mapagan. 
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menghadapi 

persaingan, tetapi juga 

menghadapi 

konsumen-konsumen 

yang ada. Jadi 

istilahnya, bukan 

hanya fokus pada 

pesaingnya  seperti 

apa dan saya harus 

berbeda dalam hal 

yang lebih baik saja 

tetapi juga melakukan 

inovasi yang memberi 

nilai tambah.  

Kalau saya itu hobi 

pergi ke Bali 

kemudian kita melihat 

bagaimana resort-

resort yang ada di 

Bali. Setelah itu baru 

kita berusaha untuk 

kembangkan di Omah 

Joglo. Saya ada ide 

atau pemikiran kalau 

suatu saat nanti secara 

ada. Kalaupun ada 

yang mirip seperti 

agak jauh tempatnya, 

di daerah Sekaran 

dekat dengan Unnes. 

Tetapi tetap unggul 

kami. 

menggunakan 

fasilitas hotel pada 

umumnya. 
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bersama-sama kita 

hadirkan di Desa 

Wisata Kandri, 

khususnya secara 

periodik sebuah 

pertunjukkan seni dan 

kemudian bersama-

sama kita pergi 

kesana. Kalau perlu 

nanti kita sajikan seni 

Jaran Eblek (kuda 

lumping) untuk 

bermain di halaman 

Omah Joglo. Jadi 

tamu atau konsumen 

dapat menikmati 

secara langsung di 

tempat. Kurang lebih 

seperti itu inovasi-

inovasi yang kita 

kembangkan sehingga 

kita bisa bertahan di  

persaingan. 
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