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ABSTRACT

“APPROPRIATE STRATEGIC LODGING SERVICE BUSINESS

WITH USES OF APPROACH BUSINESS MODEL CANVAS

(Study In Guesthouse Nuwono Tasya, Rajabasa, Bandar Lampung)

By

UMI LESTARI

This research aimed to determine how the aplication of business model canvas to
create alternative business strategies for the development of lodging servive business
Nuwono Tasya and to determine the appropriate strategic alternatives for business
development in lodging srvice business Nuwono Tasya it self. Type of this research
was a descriptive sudy with qualitative approach and informants as a subject. The
data was was used came from directly informants (primary data) and camme from a
website or reference books (secondary data). Data collection technique was used by
interview, obsevations and dokumentation

This reserch result that the Nuwono Tasya Guesthouse has implemented business
model canvas in carrying out its business activities despite not realized directly. In
addition, the right business strategy to be applied by the Nuwono Tasya Guesthouse
based on SWOT analysis is strategi WO (weaknesses opportunity) or so called turn-
around strategy. So important for Nuwono Tasya Guesthouse pay attention to  two
things if it so succesfully develop their business.

Key word: Business Model Canvas, Nuwono Tasya Guesthouse, Business Strategy
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ABSTRAK

“ STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA JASA PENGINAPAN
DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN BUSINESS MODEL CANVAS

(Studi Pada Guesthouse Nuwono Tasya, Rajabasa, Bandar Lampung)”

Oleh

UMI LESTARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan business model
canvas dalam menciptakan alternatif strategi bisnis untuk pengembangan usaha jasa
penginapan Nuwono Tasya serta mengetahui alternatif strategi yang tepat untuk
pengembangan usaha jasa penginapan Nuwono Tasya itu sendiri. Jenis penelitian ini
adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan informan
sebagai objek penelitian. Sumber data yang digunakan berasal dari informan secara
langsung (data primer) dan berasal dari website atau buku-buku referensi (data
sekunder). Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara,
observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Guesthouse Nuwono Tasya telah
menerapkan business model canvas didalam menjalankan aktivitas usahanya
meskipun tidak disadari secara langsung. Selain itu, strategi bisnis yang tepat untuk
diterapkan oleh Guesthouse Nuwono Tasya berdasarkan analisis SWOT yaitu strategi
WO (Weaknesses opportunity) atau disebut dengan strategi turn-around. Sehingga
penting bagi Nuwono Tasya memperhatikan kedua hal itu jika ingin berhasil
mengembangkan usahanya.

Kata kunci: Business Model Canvas, Guesthouse Nuwono Tasya, Strategi Bisnis
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia berlangsung sangat pesat, khususnya pada

bidang jasa. Sektor jasa yang sedang dikembangkan di Indonesia adalah industri

pariwisata. Indonesia memiliki banyak  pariwisata yang tersebar diseluruh Provinsi.

Perkembangan industri pariwisata membuka peluang kerja, peningkatan pendapatan dan

taraf  hidup masyarakat, serta dapat meningkatkan industri kerajinan tangan, cinderamata,

transportasi, dan penginapan. Salah satu yang berperan dalam perkembangan industri

pariwisata adalah hotel, karena hotel memiliki sarana dan akomodasi serta pelayanan bagi

para wisatawan.

Semakin berkembangnya pariwisata di Indonesia, wisatawan yang datang tidak hanya

dari masyarakat Indonesia saja. Tetapi banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung

ke daerah wisata yang ada di Indonesia. Pengunjung yang datang dari Negara lain dan

masyarakat yang tidak tinggal dilokasi wisata akan membutuhkan tempat untuk mereka

menginap.

Fenomena yang terjadi saat ini, Indonesia sudah mulai berkembang tempat-tempat yang

dapat digunakan untuk menginap seperti Hotel dan juga Guesthouse. Provinsi Lampung
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saat ini sedang mengembangkan sektor pariwisata. Mulai dari wisata pantai, air terjun,

wisata alam dan juga wisata kuliner. Semakin berkembangnya wisata yang ada di Provinsi

Lampung, perkembangan Hotel dan Guesthouse semakin meningkat.

Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Tingkat Penghunian Kamar (TPK)

hotel berbintang di Bandar Lampung selama 2016 mencapai posisi 45,62%. Turun

sebanyak 3.60 poin dibandingkan Februari 2016 yang tercatat 49, 22%. Akan tetapi, TPK

hotel berbintang Maret tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 5,63 poin dari 40,26%.

Tingkat Penghunian Kamar Akomodasi lainnya pada bulan Maret 2016 tercatat 34,43%

mengalami kenaikan sebesar 0,34 poin dibandingkan pada bulan Februari 2016 yang

tarcatat 34,09% . Pada Maret 2016, jumlah tamu yang menginap di hotel berbintang dan

akomodasi lainnya sebanyak 117.778 orang. Tamu yang menginap dari warga asing

sebanyak 683 dan tamu yang menginap dari negara sendiri sebanyak 117.095. jumlah

tamu bulan Maret ini meningkat bila dibandingkan dengan bulan  Februari. Peningkatan

itu sebesar 26,09% sebanyak 24.956 orang, sedangkan bulan Februari 2016 sebanyak

92.822 orang.

Bandar Lampung sebagai Ibukota Provinsi Lampung, sedang meningkatkan taraf

perekonomian kota melalui sektor pariwisata.  Wisata yang sangat populer di Kota Bandar

Lampung adalah wisata pantai dan wisata kuliner. Ketika libur panjang mulai tiba, tempat

wisata pantai dipadati oleh pengunjung mulai dari warga Kota Bandar Lampung sendiri

maupun dari luar kota. Hotel dan Guesthouse semakin berkembang di Bandar Lampung.

Lokasi Hotel dan Guesthouse juga sangat strategis, yaitu terdapat ditengah kota,

perbukitan, dekat lokasi pantai, dan juga dekat dengan terminal induk Lampung. Berikut

ini terdapat beberapa daftar Hotel yang ada di Bandar Lampung menurut sumber yang

peneliti dapatkan yaitu dari Agoda.com.
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Tabel 1. Daftar Hotel dan Guesthouse di Kota Bandar Lampung

No Nama Hotel Jenis
Hotel

Alamat

1 Novotel  Lampung **** Jalan Gatot Subroto 136, Pusat Kota,
Bandar Lampung, Indonesia 35226

2 Sheraton Lampung **** Jl. Wolter Monginsidi No.175
Bandar Lampung, Pusat Kota,
Bandar Lampung, Indonesia 35401

3 Aston Lampung City Hotel *** Jl. Gatot Subroto No 81 Garuntang
Teluk Betung Selatan, Pusat Kota,
Bandar Lampung, Indonesia 35228

4 The 7th Hotel & covention
center

**** Jl. Rasuna Said No 18, Pusat Kota,
Bandar Lampung, Indonesia 35214

5 Emersia Hotel dan resort **** Jl. Wolter Monginsidi No. 70, Pusat
Kota, Bandar Lampung, Indonesia
35116

6 Asoka Luxury *** Jln. Pulau Morotai No.16 B, , Pusat
Kota, Bandar Lampung, Indonesia
35133

7 Horison Lampung *** Jl. Kartini No. 88, Bandar Lampung,
Lmpung, Indonesia 35111

8 Inna Eight Lampung *** Jl. Ikan Hiu No. 1, Teluk Betung
Utara, Pusat Kota, Bandar Lampung,
Indonesia 35211

9 Pop Hotel ** Jl. Wolter Monginsidi, Pusat Kota,
Bandar Lampung, Indonesia 35214

10 Bukit Randu Hotel dan
Restaurant

**** Jl. Kamboja No 1 - 2, Pusat Kota,
Bandar Lampung, Indonesia 35151

11 Hotel Sahid Lampung *** Jln. Yos Sudarso No. 294, Pusat
Kota, Bandar Lampung, Indonesia
35226

12 Grand Anugerah *** Jl. Raden Intan no 132, Pusat Kota,
Bandar Lampung, Indonesia

13 Amalia Hotel Lampung *** Jl. Raden Intan No. 55, Pusat Kota,
Bandar Lampung, Indonesia

14 Hotel Marcopolo *** Jl Dr Susilo No 4, Pusat Kota,
Bandar Lampung, Indonesia 35214

15 Hotel Anugerah Exspress * Jl. Ahmad Yani No. 1, Pusat Kota,
Bandar Lampung, indonesia

16 Harion Hostel Syariah * Jl. Pulau Batam VIII No. 5, Bandar
Lampung. Indonesia 35135, Pusat
Kota, Bandar Lampung, Indonesia
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35135
17 Hotel Pelangi * Jalan Tulang Bawang No. 4, Enggal,

Pusat Kota, Bandar Lampung,
Indonesia 32151

18 Omah Akas Hotel *** Jl.pulau sebuku no.9b antasari
bandar lampung, Pusat Kota, Bandar
Lampung, Indonesia 35133

19 24 Hour Guesthouse ** Jalan Hayam Wuruk No. 1 ABC,
Pusat Kota, Bandar Lampung,
Indonesia 15022

20 De Green City Hotel Lampung * Jl.Let.Jend.Suprapto No.19. Tanjung
Karang Pusat, Pusat Kota, Bandar
Lampung, Indonesia 35116

21 Grand Cityhub Hotel Kartini * Jalan Raden Ajeng Kartini, Pusat
Kota, Bandar Lampung, Indonesia
35119

22 Nuwono Tasya *** Jl. Perwira No. 9, Rajabasa,  Bandar
Lampung, Indonesia

23 Whizz Prime Ahmad Yani *** Jl Jennderal Ahmad Yani No. 21,
Pusat Kota, Bandar Lampung,
Indonesia 35213

Sumber : http://www.agoda.com/id-id/city/bandar-lampung-id.html (data diolah, terbit pada
September 2015, diakses pada 12 April 2016, pukul 13:30 )

Untuk meningkatkan jumlah tamu yang menginap, beberapa hotel telah melakukan

promosi secara luas baik melalui promosi media, advertising, dan  mengadakan event-

event tertu serta melakukan kemitraan dengan aplikasi booking online untuk

mempermudah konsumen menemukan hotel yang mereka inginkan dan memesan kamar.

Guesthouse Nowono Tasya saat ini melakukan kemitraan dengan media online dalam

menjalankan usahanya. Media online yang menjadi mitra adalah Booking.com.

Booking.com adalah situs akomodasi pemesanan online dimulai sebagai sebuah star-up

kecil di Enschede pada tahun 1996. Berpusat di Amsterdam, Belanda dan sejak tahun 2005

dimiliki dan dioperasikan oleh Amerika Serikat berdasarkan Priceline. Pusat operasinya

terletak di Bellevue, WA, USA. Guesthouse Nuwono Tasya bermitra dengan
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Booking.com untuk memperluas promosi dan mempermudah konsumen untuk

menemukan dan memesan kamar.

Tjiptono dan Diana (2001: 93) menyatakan bahwa kemitraan merupakan salah satu cara

untuk membina hubungan kerjasama dalam mencapai suatu tujuan, semua pihak yang

terlibat akan mendapatkan manfaat dan keuntungan yang dapat dijadikan mitra antara lain

pemasok, rekan kerja, pelanggan, dan bisnis pesaing potensial. Bermitra juga bisa

dijalankan dengan perusahaan yang sejenis dan juga jenis usaha yang berbeda.

Meskipun sudah bermitra dengan e-commerce yaitu Booking.com, namun masih terdapat

beberapa masalah yang dihadapi seperti kepuasan konsumen. Jika dilihat dari penilaian

yang diberikan oleh konsumen melalui ulasan Booking.com, permasalahan itu terkait

kurangnya nilai-nilai yang diberikan oleh karyawan Gueshouse. Oleh karena itu, perlu

diadakan pemetaan dalam model bisnis dan analisis strategi yang dapat mengembangkan

usaha jasa penginapan Guesthouse Nuwono Tasya dimasa depan.

Semakin berkembangnya bisnis saat ini, beberapa ahli dari kalangan praktisi maupun

akademisi mengembangkan model bisnis yang dapat digunakan untuk mempermudah

pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Dalam perusahaan, proses pembuatan  model

bisnis merupakan strategi yang dilakukan dalam pembentukan inti bisnis untuk

membangun aspek seperti proses operasional, strategi apa yang ditawarkan, maksud dan

tujuannya, infrastruktur dan lainnya. Salah satu model bisnis yang sering digunakan saat

ini adalah Business Model Canvas. Business Model Canvas (BMC) adalah

menggambarkan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis yang lama

menjadi model bisnis lebih sederhana.

Osterwalder dan Pigneur (2012:14), menyatakan bahwa model bisnis adalah model yang

menggambarkan dasar pemikiran bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan
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dan menangkap nilai. Model bisnis digambarkan dengan sembilan balok elemen untuk

menjelaskan bagaimana perusahaan memiliki tujuan untuk menghasilkan uang. Sembilan

balok elemen meliputi empat bidang utama bisnis yaitu: Komsumen, Penawaran,

Infrastruktur dan Aspek Keuangan (Osterwalder dan Pigneur, 2012:15). Sembilan blok

utama Business Model Canvas yaitu Customer Segmen (Segmen Pelanggan), Value

Proposition (Proposisi Nilai), Channel (Saluran), Customer Relationship (Hubungan

Pelanggan), Revenue Stream (Arus Pendapatan), Key Resources (Sumber Daya Utama),

Key Activities (Aktivitas Kunci), Key Pertnership (Kemitraan Utama), dan Cost Structure

(Struktur Biaya).

Persaingan bisnis penginapan saat ini semakin ketat dan tidak terkendali. Bandar Lampung

sebagai Ibu Kota Provinsi  Lampung, terdapat banyak hotel di kota ini. Bagi pengusaha

kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen adalah hal terpenting untuk meningkatkan

profit perusahaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memberikan kepuasan

kepada konsumen adalah memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam hal ini value

proposition atau proporsi nilai menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Perusahaan akan berlomba memberikan nilai terbaik bagi konsumen. Business Model

Canvas memberikan jawaban bagi perusahaan atas segala kebutuhan konsumen yang

menjadi segmennya. Agar dapat unggul dalam bersaing, perusahaan harus menawarkan

value yang berbeda dari perusahaan lainnya. Setelah mengetahui kesembilan blok

Business Model Canvas, langkah selanjutnya adalah membuat perencanaan strategis dan

analisis SWOT.

Hunger dan Wheelen (2004:63) menjelaskan model manajemen strategi dalam

menjalankan suatu usaha yaitu terdiri dari analisis lingkungan (lingkungan internal dan

lingkungan eksternal), membuat formulasi strategi untuk membangun rencana jangka

panjang, implementasi strategi dan evaluasi strategi. Analisis lingkungan internal dan
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eksternal merupakan analisis SWOT. Analisis SWOT dalam konteks strategi yaitu

merancang, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal, peluang  dan ancaman

eksternal terhadap organisasi sebagai dasar untuk membangun dan mengembangkan

kebijakan menurut  Hill dan Westbrook yang dikutip oleh Hartono (2011:15).

Sedangkan menurut Rangkuti (2006:19),  analisis SWOT adalah identifikasi berbagai

faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis lingkungan

eksternal terdiri dari lingkungan kerja dan lingkungan sosial. Sedangkan lingkungan

internal terdiri dari struktur, sumber daya dan budaya yang ada didalam perusahaan.

Penulis bermaksud untuk merumuskan dan menerapkan strategi pengembangan usaha

yang dapat diterapkan pada Guesthouse Nuwono Tasya agar usaha ini dapat terus

berkembang dan tetap bertahan serta eksis dalam jangka panjang. Strategi dan kebijakan

dalam bisnis biasa dikenal dengan formulasi strategi. Dari uraian diatas, penulis ingin

menganalisis model bisnis pada usaha jasa penginapan, dan memberikan rekomendasi

strategi. Penelitian ini akan dilakukan di Guesthouse Nuwono Tasya, Rajabasa, Kota

Bandar Lampung dan peneliti akan melakukan observasi langsung dilokasi pemilik usaha

penginapan Guesthouse Nuwono Tasya. Dari penjelasan diatas, maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian yang berjudul, “Strategi Pengembangan Usaha Jasa

Penginapan dengan Pendekatan Business Model Canvas (Study pada Guesthouse

Nuwono Tasya, Raja Basa Bandar Lampung)”.

1.2 Rumusan Masalah

1) Bagaimana penerapan Business Model Canvas dalam menciptakan Alternatif startegi

usaha jasa penginapan pada Guesthouse Nuwono Tasya?

2) Alternatif Strategi apa saja yang dapat direkomendasikan untuk Guesthouse Nuwono

Tasya dimasa depan?
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1.3 Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui Penerapan Business Model Cavas dalam menciptakan alternatif

srategi usaha jasa penginapan pada Guesthouse Nuwono Tasya.

2) Untuk memberikan rekomendasi alternatif strategi bagi Guesthouse Nuwono Tasya

dimasa depan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian tentang analisis model bisnis dengan Pendekatan Business

Model Canvas, yaitu:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar bermanfaat bagi pihak manajemen usaha jasa

penginapan guesthouse nuwono tasya. Untuk melihat layak atau tidaknya usaha ini

untuk dijalankan kedepan. Melihat kelemahan dan kekuatan internal, ancaman dan

peluang eksternal dari usaha yang dijalankan. Melihat altefnatif-alternatif strategi

yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha dimasa depan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih lanjut dalam bidang bisnis

dengan pendekatan Business Model Canvas pada usaha jasa tentang cara menganalisis

kelayakan usaha yang sedang dijalankan. Diharapkan dapat menjadi acuan untuk

penelitian selanjutnya tentang Business Model Canvas.



10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Usaha Jasa

2.1.1 Pengertian Jasa

Jasa merupakan setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak

kepada pihak lain yang secara prinsip intangible dan tidak menyebabkan perpindahan

kepemilikan apapun. Produksinya biasanya tidak terikat pada suatu produk fisik Kotler

(1997:476) sedangkan Adrian Payne dalam Yazid (1999:2) jasa adalah aktivitas ekonomi

yang mempunyai sejumlah elemen (nilai atau manfaat) intangible yang berkaitan

dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-

barang milik, dan tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Perubahan dalam kondisi ini

bisa saja muncul dan produksi suatu jasa bisa saja atau bisa tidak berkaitan dengan

produk fisik.

Dari dua definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jasa

merupakan produk yang tidak bisa dimiliki, tetapi bisa dirasakan dan dinikmati. Jasa

dapat berupa produk fisik dan tidak berbentuk produk fisik. Jasa tidak bisa berpindah

kepemilikan, karena itu jasa hanya dapat dirasakan saja.
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2.1.2 Klasifikasi Jasa

Klasifikasi jasa dapat dilihat dalam  bauran pemasaran jasa pada tabel berikut ini:

Tabel 1.   Klasifikasi Jasa

BASIS KLASIFIKASI CONTOH

1). Segmen pasar 1. Konsumen akhir
2. Konsumen

organisasional

1. Salon kecantikan
2. Konsultan

manajemen
2).Tingkat
keberwujudan

1. Rented-goods
services

2. Owned-goods
service

3. Non-goods service

1. Penyewaan mobil

2. Reparasi komputer

3. Penerjemah lisan
3).Ketermpilan
Penyedia jasa

1. Professional
services

2. Non-prefessional
services

1. Dokter

2. Tukang parkir

4).Tujuan
Organisasi Jasa

1. Profit services
2. Non-profit services

1. Hotel; Bank swasta
2. Yayasan sosial

5). Regulasi 1. Reglated-services
2. Non-regulated

services

1. Jasa penerbangan
2. Katering

6).Tingkat
intensitas
karyawan

1. Equipment-based
services

2. People-based
services

1. Mesin ATM

2. Pelatih renang

7). Tingkat kontak
penyedia dan  jasa
pelanggan

1. High-contact
services

2. Low-contact
services

1. Universitas; rumah
sakit

2. Bioskop; jasa pos

Sumber: Data Sekunder

2.1.3 Karakteristik Jasa

Jasa merupakan suatu yang khusus, karena merupakan sesuatu yang tidak nyata dan

tentu saja berbeda dengan produk nyata. Oleh sebab itu ada empat karakteristik

produk jasa menurut Kotler yang dikutip oleh Tjiptono (2006: 15) yang sangat

memengaruhi rancangan program pemasaran yaitu:
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1. Tidak berwujud (Intangible)

Jasa bersifat intangible, artinya tidak dapat dilihat, diraba, dicium, atau di dengar

sebelum dibeli, seseorag tidak dapat menilai hasil dari jasa sebeum dinikmati sendiri.

Bila pelanggan membeli jasa, maka ia akan menggunakan, memanfaatkan, atau

menyewa jasa tersebut. Pelanggan tersebut tidak secara langsung memiliki jasa yang

dibelinya. Konsep intangible ini sendiri memiliki dua pengertian yaitu:

a. Sesuatu yang tidak dapat disentuh atau dirasa

b. Sesuatu yang tidak mudah didefinisikan, diformulasikan, atau difahami secara

rohaniah.

Karena jasa sulit utuk ditafsirkan, untuk mengurangi ketidakpastian, pelanggan harus

memeperhatikan tanda-tanda  atau bukti kualitas jasa tersebut. Pelanggan dapat

menyimpulkan jasa dari tempat (Place), orang (people), peralatan (equipment), bahan-

bahan komunikasi (communication materials), simbol, dan harga yang mereka amati.

Kesimpulan yang dapat diambil oleh pelanggan akan banyak dipengaruhi oleh atribut-

atribut yang bersifat objektif dan dapat dikuantitatifkan mauoun atribut yang bersifat

perseptual.

2. Tidak dapat dipisahkan (Inseparability)

Barang biasanya di produksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. Sedangkan jasa

biasanya dijual lebh dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara

bersamaan. Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan merupakan ciri khusus

dalam pemasaran jasa, keduanya mempengaruhi hasil dari jasa tersebut. Dalam

hubungannya dengan penyedia jasa dan pelanggan, efektivitas individu yang

menyampaikan jasa yang merupakan unsur penting.
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3. Bervariasi (Variabelity)

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan nonstandarized output artinya banyak

variasi, bentuk, kualitas dan jenis jasa. Ini tergantung pada siapa, kapan dan dimana

jasa tersebt diperoleh. Dalam hal ini penyedia jasa yang dapat menggunakan tiga

pendekatan dalam pengendalian kualitasnya, yaitu:

a. Melakukan investasi dalam seleksi dan pelatihan personal yang baik.

b. Melakukan standarisasi proses pelaksanaan jasa (Service-Performance process)

c. Membantu kepuasan pelanggan melalui sistem saran dan keluhan, survei

pelanggan, sehingg pelayanan yang kurang baik dapat dideteksi dan dikoreksi.

4. Daya tahan (Perishability)

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan denagn

demikian bila suatu jasa tidak digunakan, maka jasa tersebut akan berlalu begitu saja.

Kondisi ini tidak akan menjadi masalah jika permintaannya konstan, tetapi

kenyaannya permintaan pelanggan akan jasa umumnya sangat bervariasi dan

dipengaruhi oleh faktor musiman. Oleh karena itu, perusaahn jasa perlu mengevaluasi

kapasitas (substitusi dan persediaan jasa) guna menyeimbangkan penawaran dan

permintaan. Dalam hal ini perlu dilakukan analisis terhadap biaya dan pendapatan bila

kapasitas ditetapkan terlalu tinggi atau terlampau rendah.

2.2 Hotel

2.2.1 Pengertian Hotel

Hotel merupakan salah satu akomodasi komersil. Dilihat dari klasifikasi jasa, hotel

merupakan pelayanan yang menghasilkan profit. Hotel dikenal sebagai sebuah

perusahaan yang menyediakan tempat untuk menginap, makan dan minum bagi siapa
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saja yang membutuhkannya. Menurut Keputusan Dirjen Pariwisata No. 14 tahun 1998,

pengertian Hotel adalah suatu usaha yang mengunakan bangunan atau sebagian

bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang dapat menginap dan

makan serta memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan cara

melakukan pembayaran.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Parpostel No Km 37/PW.304/MPPT 1986 yang

dikutip oleh (Muljadi, 2012:148), Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang

mempergunakan sebagian atau keseluruhan bagian untuk jasa pelayanan penginapan,

penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola

secara komersil. Endar Sri (1996:8) dalam jurnal management menjelaskan bangunan

yang dikelola secara komersil dengan membrikan fasilitas untuk masyarakat yaitu

sebagai berikut:

1) Jasa penginapan

2) Pelayanan makanana dan minuman

3) Pelayanan barang bawaan

4) Pencucian pakaian

5) Penggunaan fasilitas hiasan-hiasan dan perabot yang ada didalamnya

2.2.2 Klasifikasi Hotel

Klasifikasi atau penggolongan hotel merupakan sistem pengelompokan kelas atau

tingkatan hotel-hotel berdasarkan ukuran penilaian tertentu. Klasifikasi hotel berbeda

antara begara yang satu dengan negara yang lainnya. Hotel dapat dikelompokkan dalam

berbagai kriteria menurut kebutuhannya, namun terdapat beberapa kriteria yang lazim

digunakan dalam pengelompokan hotel. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri



15

Perhubungan No. PM.10.PW.301./ Pdb-77 tentang usaha dan klasifikasi hotel ditetapkan

bahwa penilaian klasifikasi hotel secara minimum didasarkan pada:

1) Jumlah kamar

2) Fasilitas

3) Peralatan yang tersedia

4) Mutu pelayanan

2.3 Business Model Canvas

2.3.1 Pengertian Business Model Canvas

Tidak banyak ahli yang memberikan penjelasan tentang pengertian Business Model

Canvas. Ini dikarenakan Business Model Canvas dianggap teori model bisnis yang baru

muncul beberapa tahun lalu. Salah satu referensi Business Model Canvas adalah yang

dipaparkan oleh Osterwalder dan Pigneur. Konsep Business Model Canvas menurut

Osterwalder dan Pigneur (2012:14) adalah model bisnis yang menggambarkan bagaimana

organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Business Model Generation

menjelaskan perusahaan harus mampu memberikan respon cepat dan memberikan nilai-

nilai terbaik perusahaan dalam memenuhi keinginan pelanggan. Business Model

Generation,  menjelaskan ada sembilan blok bangun dasar yang memperlihatkan cara

berpikir  bagaimana sebuah perusahaan dapat menghasilkan uang. Kesembilan blok bisnis

itu mencakup empat pilar utama dalam suatu bisnis, yaitu: pelanggan, penawaran,

infrastruktur dan kelangsungan finansial.

2.3.2 Penerapan Business Model Canvas

Saat ini teknologi informasi dan komunikasi sudah berkembang dengan pesat. Semakin

berkembangnnya teknologi, praktik e-business mulai terkenal dikalangan pengusaha.
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Salah satu contohnya adalah penggunaan e-commerce untuk memperkuat konsep bisnis

yang sedang atau akan dijalani. E-commerce telah mengubah total model bisnis lama

menjadi model bisnis baru yang lebih sesuai bagi praktisi bisnis. Konsep model bisnis

kanvas atau yang lebih popoler Business Model Canvas (BMC) yang dikembangkan oleh

Osterwalder dan Pigneur (2012: ). Model ini telah mengubah model bisnis yang rumit

menjadi sederhana. Model bisnis ini diterapkan dalam selembar kertas yang berisi

sembilan elemen-elemen bisnis, karena konsep ini mudah maka karyawan dapat ikut andil

dalam mengembangakan model bisnis.

Osterwalder dan Pigneur (2012:16) membagi kanvas dalam sembilan komponen model

bisnis sebagai berikut: Segmen Pelanggan (Customer Segment) merupakan suatu

organisasi yang melayani satu atau beberapa segmen pelanggan. Proposisi Nilai (Value

Proposition) merupakan pemecahan masalah-masalah pelanggan dan memuaskan

kebutuhan pelanggan dengan proposisi nilai. Saluran Distribusi (Channels) merupakan

nilai yang sampai kepada pelanggan melalui komunikasi, distribusi dan saluran penjualan.

Hubungan Pelanggan (Customer Relationship) merupakan hubungan pelanggan yang

diterapkan dan dikelola bersama masing-masing segmen pelanggan. Arus Pendapatan

(Revenue Streams) merupakan arus pendapatan yang dihasilkan dari proposisi nilai yang

dengan sukses ditawarkan kepada pelanggan. Sumber Daya Utama (Key Resources)

merupakan aset-aset yang diperlukan untuk menawarkan dan memberikan semua elemen.

Aktivitas Kunci (Key Activities) merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan

agar dapat beroperasi dengan maksimal. Kemitraan Utama (Key Pertnership) merupakan

beberapa aktivitas di outsources dan beberapa sumber daya diperoleh dari luar

perusahaan. Struktur Biaya (Cost Structure) merupakan elemen-elemen bisnis yang

berpengaruh pada struktur biaya.
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2.3.3 Kerangka Business Model Canvas

Busines Model Canvas adalah model bisnis yang paling unik dibandingkan model binis

yang lainnya. Model bisnis dengan menggunakan kanvas yang dikembangkan oleh

Osterwalder dan Pigneur dibuat dalam bentuk visual berupa kanvas yang diberi lukisan

sehingga mudah dimengerti oleh pembaca. Pengguna model kanvas ini digambarkan

sebagai sekelompok orang yang saling bekerja bersama-sama untuk menuangkan ide

atau gagasannya dalam sebuah model bisnis yang akan dibentuk.

Gambar 1. Business Model Canvas

Key
Partnership

Key Activities Value
Proposition

Customer
Relationship

Customer
Segments

Key
Resources

Channels

Cost Structure Revenue Streams

Sumber : Osterwalder & Yves Pigneur (2012:19)

1. Segmen Pelanggan

Osterwalder dan Pigneur (2012:20) Segmen Pelanggan menggambarkan sekelompok

orang atau organisasi berbeda yang ingin dijangkau atau dilayani oleh perusahaan.
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Sebuah perusahaan harus menentukan segmen pelanggan dan menentukan segmen mana

yang akan dijangkau oleh perusahaan. Model bisnis memberikan gambaran kepada

perusahaan tentang satu atau beberapa segmen pelanggan, segmen besar dan segmen

kecil. Dalam model bisnis, pelanggan adalah tujuan utama bagi perusahaan. Jika tidak

ada pelanggan (yang dapat memberikan keuntungan), tidak ada perusahaan yang mampu

bertahan dalam jangka waktu lama. Segmentasi adalah proses memetakan pasar

keseluruhan suatu produk barang atau jasa yang memiliki kesamaan sifat kedalam

beberapa segmen, dimana masing-masing segmennya cenderung memiliki keinginan

yang sama dalam segala aspek (Tjiptono, 2008:69).

Kotler dan Keller (2009), Mengatakan bahwa segmentasi pasar konsumen memiliki

variabel segmentasi utama yaitu :

a. Segmentasi Geografis

Segmentasi geografis mengharuskan pembagian pasar menjadi unit-unit geografis

yang berbeda, seperti negara, negara bagian, wilayah, propinsi, kota, atau lingkungan

rumah tangga. Perusahaan dapat memutuskan untuk beroperasi dalam satu atau

sedikit wilayah geografis atau beroperasi dalam seluruh wilayah, tetapi memberikan

perhatian pada perbedaan lokal.

b. Segmentasi Demografi

Dalam segmentasi demografis, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan

variabel seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin,

penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kewarganegaraan, dan kelas

sosial.
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c. Segmentasi Psikografis

Psikografis adalah ilmu yang menggunakan psikologi dan demografik untuk lebih

memahami konsumen. Dalam segmentasi psikografis, para pembeli dibagi menjadi

kelompok yang berbeda berdasarkan gaya hidup atau kepribadian atau nilai.

d. Segmentasi Perilaku

Dalam segmentasi perilaku, pembeli dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan

pengetahuan, sikap, pemakaian, atau tanggapan mereka terhadap produk tertentu.

2. Proposisi Nilai

Blok bangunan proposisi nilai menggambarkan gabungan antara produk dan layanan

yang menciptakan nilai untuk Segmen Pelanggan Spesifik. Selain itu, proposisi nilai

menawarkan beberapa manfaat perusahaan kepada segmen yang dilayani. Proposisi

nilai sangat berkaitan erat dengan segmen pelanggan, perusahaan menawarkan Value

kepada pelanggan yang telah tersegmen agar pelanggan dapat loyal kepada

perusahaan tersebut. Dengan memberikan Proposisi Nilai yang memuaskan

pelanggan, maka kecil kemungkinan konsumen akan berpindah keperusahaan lain.

Proposisi Nilai yang memuaskan kebutuhan pelanggan dan juga memecahkan

permasalahan pelanggan. Proposisi Nilai merupakan kesatuan manfaat-manfaat yang

ditawarkan perusahaan kepada pelanggan. Value Chain memberikan suatu cara

bagaimana melakukan identifikasi posisi Strategis Bisnis Unit (SBU) dibandingkan

dengan kompetitor serta memberikan langkah-langkah untuk menentukan dan

mempertahankan keunggulan bersaing yang dimilikinya. Untuk mempertahankan

keunggulan bersaing, SBU dibagi menjadi dua aktivitas, yaitu aktivitas utama

(primary activities) dan aktivitas pendukung (secondary activities) (Kodrat, 2012:11).
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Gambar 2. Analisis Value Chain

Sumber: Kodrat, 2012

Dalam hal ini, aktivitas utama adalah aktivitas yang berhubungan dengan proses

produksi, pemasaran, penjualan dan pelayanan purna jual. Sedangkan aktivitas

pendukung yaitu semua aktivitas yang mendukung berjalannya aktivitas utama,

seperti pembelian bahan baku, pengembangan teknologi, penyediaan sumber daya

manusia dan penyediaan infrastruktur perusahaan. Kodrat (2012:11) perusahaan

menciptakan nilai tambah untuk konsumen dengan melaksanakn aktivitas-aktivitas

yang telah dijelaskan diatas. Nilai tambah yang diberikan dari aktivitas tersebut

adalah harga yang harus dibayar oleh konsumen. Jika harga yang dibayar lebih tinggi

dari biaya-biaya aktivitas perusahaan, maka perusahaan akan mendapatkan

keuntungan. Semakin tinggi perbedaan antara harga dengan biaya, maka akan

semakin tinggi margin yang diperoleh perusahaan.

Proposisi nilai merupakan kesatuan, atau gabungan manfaat-manfaat yang ditawarkan

perusahaan kepada pelanggan (Osterwalder dan Pigneur, 2012:22). Proposisi Nilai
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menciptakan nilai untuk Segmen Pelanggan melalui paduan elemen-elemen berbeda

yang melayani kebutuhan segmen tersebut. Nilai memiki dua sifat, yaitu nilai yang

bersifat kuantitatif (misalnya harga dan kecepatan pelayanan) dan nilai yang bersifat

kualitatif (misalnya desain dan pengalaman pelanggan).  Menurut Osterwalder dan

Pigneur (2012:23) berikut ini terdapat daftar elemen-elemen yang sangat panjang dan

dapat berkontribusi pada penciptaan nilai pelanggan.

1. Sifat Baru

Beberapa proposisi nilai memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan yang belum

pernah mereka terima sebelumnya.

2. Kinerja

Meningkatkan kinerja produk atau layanan merupakan cara yang umum untuk

menciptakan nilai.

3. Penyesuaian (kustomisasi)

Menyesuaikan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan

individu atau segmen pelanggan untuk menciptakan nilai.

4. Menyelesaikan Pekerjaan

Nilai dapat diciptakan karena membantu menyelesaikan pekerjaan pelanggan

5. Desain

Desain itu penting tetapi sulit diukur. Desain yang superior akan memperlihatkan

keunggulan produk.

6. Merek/ status

Pelanggan dapat menemukan nilai dalam sebuah tindakan yang sederhana karena

menggunakan atau memasang merek tertentu.
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7. Harga

Menawarkan nilai yang sama pada harga yang lebih rendah sering dilakukan

untuk memuaskan kebutuhan segmen pelanggan yang sensitif terhadap harga.

Akan tetapi, Proposisi Nilai harga murah memberi implikasi penting bagi seluruh

model bisnis.

8. Pengurangan Biaya

Membantu pelanggan mengurangi biaya merupakan cara penting untuk

menciptakan nilai.

9. Pengurangan Risiko

Pelanggan menghargai pengurangan risiko yang muncul ketika mereka membeli

suatu produk atau jasa.

10. Kemampuan dalam Mengakses

Menyediakan produk atau jasa bagi pelanggan yang sebelumnya sulit mengakses

produk atau jasa tersebut merupakan cara lain menciptakan  nilai.

11. Kenyamanan /kegunaan

Menjadikan segala sesuatunya lebih nyaman dan lebih mudah digunakan dapat

menciptakan nilai yang sangat berarti.

3. Saluran

Dalam Osterwalder dan Pigneur dijelaskan bahwa blok bangunan saluran

menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan berkomunikasi dengan segmen

pelanggannya dan menjangkau mereka untuk memberikan proposisi nilai. Saluran adalah

titik sentuh pelanggan yang sangat berperan dalam setiap kejadian yang dialami oleh

perusahaan. Saluran yang biasa digunakan adalah saluran komunikasi, distribusi dan

penjualan. Saluran tersebut merupakan penghubung antara perusahaan dengan
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pelanggannya, untuk mempererat hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Sistem

saluran pemasaran merupakan perangkat saluran pemasaran khusus digunakan oleh

sebuah perusahaan dijelaskan dalam Kotler dan Keller (2007: 122).

Dengan adanya saluran pemasaran, dapat mengubah pembeli menjadi pelanggan

potensial yang dapat menambah laba perusahaan. Saluran pemasaran tidak hanya harus

melayani pasar, melainkan dapat menciptakan pasar. Pemilihan saluran harus

mempertimbangkan dampak yang akan timbul, karena saluran yang telah dipilih

memepengaruhi semua keputusan yang ada di perusahaan. Dalam mengelola saluran

pemasaran, perusahaan harus menetukan siapa saja yang akan menjadi penyalur

produknya. Strategi saluran pemasaran meliputi strategi dorong (push strategy) dan

strategi tarik (pull strategi). Strategi dorong mencakup pengusaha, produsen, atas tenaga

penjualan dan uang promosi perdagangannya untuk membujuk perantara menerima,

mempromosikan, dan menjual produk kepada pengguna akhir.

Strategi tarik mencakup pengusaha produsen terhadap iklan dan promosi untuk

membujuk konsumen bertanya kepada perantara tentang produk tersebut dengan

demikian akan mudah bagi perantara untuk membeli produk keperusahaan. Kotler dan

Keller (2007:128) menjelaskan bahwa saluran pemasaran melaksanakan tugas

memindahkan barang dari produsen kekonsumen. Hal itu dapat mengatasi  kesenjangan

waktu, tempat dan kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari orang-orang yang

membutuhkan dan menginginkannya. Osterwalder dan Pigneur (2012:26) menjelaskan

saluran pemasaran menjalankan fungsi sebagai berikut:

1) Saluran pemasaran meningkatkan kesadaran pelanggan atas produk yang di

tawarkan oleh perusahaan.

2) Membantu pelanggan mengevaluasi proposisi nilai perusahan.
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3) Memungkinkan pelaggan membeli produk yang spesifik

4) Memberikan proposisi nilai kepada pelanggan.

5) Memberikan dukungan purna jual kepada pelanggan, khusus untuk produk

berupa barang.

Sedangkan Kotler dan Keller (2007:129) menjelaskan saluran pemasaran memiliki

anggota-anggota yang menjalankan fungsi saluran yaitu sebagai berikut:

1. Informasi

Mengumpulkan dan mendistribusikan informasi mengenai pesaing, pelaku dan

kekuatan dalam lingkungan pemasaran yang diperlukan untuk membantu

perencanaan dan terjadinya pertukaran

2. Promosi

Mengembangkan dan menyebarkan komunikasi yang bersifat memengaruhi untuk

merangsang konsumen melakukan pembelian.

3. Negosiasi

Mencapai kesepakatan mengenai harga dan ketentuan-ketentuan lain sehingga

produk dapat beralih kepemilikan.

4. Kontak

Menemukan dan melakukan pembelian prospektif

5. Pembiayaan

Memperoleh dana untuk membiayai persediaan pada tingkat yang berbeda dalam

saluran pemasaran.

6. Pengambilan Resiko

Adalah menanggung resiko yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi saluran

tersebut. Dalam hal ini penyalur harus mampu mengambil resiko yang natinya

akan muncul saat melaksanan pemasaran
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7. Pembayaran

Adalah mengatur pelunasan tagihan mereka kepada pembeli melalui bank dan

lembaga keuangan lainnya.

8. Hak Milik

Yaitu mengawasi peralihan kepemilikan aktual dari suatu organisasi atau orang

kepada organisasi atau orang lain.

Tingkat saluran merupakan lapisan peratara yang berfungsi untuk membawa produk

kepada pemilik akhir. Saluran ini ada yang bersifat konsumsi dan ada yang bersifat

bisnis. Saluran yang bersifat konsumsi yaitu saluran distribusi yang ditujukan kepada

konsumen akhir. Sedangkan saluran bisnis yaitu saluran distribusi yang akan dijual

kembali. Kotler dan Keller (2007:130) memberikan penjelasan jenis-jenis saluran

distribusi yaitu sebagai berikut:

a) Saluran Nol Tingkat (Zero Level Channel)

Bentuk saluran distribusi ini merupakan saluran distribusi terpendek dalam

pemasaran, karena produsen secara langsung menjual produknya ke konsumen

akhir. (produsen-konsumen)

b) Saluran Satu Tingkat (One Level Channel)

Bentuk saluran ini menggunakan satu pedagang perantara untuk menyalurkan

produknya yaitu pengecer. Pada saluran ini pengecer merupakan pemasar

paling penting, karena pengecer mengetahui secara detail keinginan

konsumen. (produsen-pengecer-konsumen)
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c) Saluran Dua Tingkat (Two Level Channel)

Bentuk saluran ini terdapat dua tingkat pedagang perantara, yaitu pedagang

besar dan pedagang eceran untuk menyalurkan produknya kepada konsumen

akhir. (Produsen -Pedagang besar - Pengecer - Konsumen)

d) Saluran Tiga Tingkatan

Bentuk saluran ini, proses penyaluran produknya kepada konsumen

menggunakan tiga tingkatan perantara, yaitu pedangan besar, jobber, dan

pengecer. (Produsen – Pedagang Besar – Jobber – Pengecer - Konsumen).

Berdasarkan penjelasan diatas, saluran distribusi adalah hal yang penting bagi

perusahaan-perusahaan besar, akan tetapi perusahaan kecil juga biasanya menggunakan

saluran distribusi meskipun saluran yang digunakan adalah saluran distribusi langsung.

Saluran distribusi jasa biasanya menggunakan salauran distribusi satu, yaitu dari

produsen langsung kekonsumen

4. Hubungan Pelanggan

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2012:28) Customer Relationship adalah blok

bangunan yang menggambarkan berbagai jenis hubungan yang dibangun perusahaan

bersama segmen pelanggan spesifik. Dalam blok bangunan customer relationship ini

menjelaskan bagaimana menjaga hubungan yang baik antara perusahaan dengan

pelanggan agar para pelanggan tetap loyal kepada perusahaan. Menjaga hubungan

dengan pelanggan dengan cara melakukan komunikasi dan memberikan proposisi nilai

yang sesuai keinginan pelanggan.

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2008:15) manajemen hubungan pelanggan

(Customer Relationship Management-CRM) adalah keseluruhan proses membangun dan
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memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan memberikan nilai dan

kepuasan pelanggan yang tinggi, menciptakan, menjaga, meningkatkan hubungan yang

kuat dengan pelanggan, dan pemegang saham lainya. Pemasaran hubungan berorientasi

pada jangka panjang. Tujuan dari pemasaran hubungan dapat diketahui menggambarkan

tentang bagaimana memberikan nilai jangka panjang untuk menghasilkan kepuasan

pelanggan dalam jangka waktu yang panjang.

Dalam menjaga hubungan dengan pelanggan (Osterwalder dan Pigneur, 2012:29)

menjelaskan terdapat beberapa kategori yang bisa dilakukan yaitu sebagai berikut:

a) Bantuan Personal

Hubungan ini didasarkan pada interaksi antara perusahaan dengan pelanggan.

Pelanggan yang berkomunikasi langsung dengan petugas pelayanan pelanggan

untuk mendapatkan bantuan selama proses penjualan atau setelah pembelian

selesai.

Komunikasi ini dapat dilakukan pada penjualan sebagai titik utama dari sebuah

perusahaan, melalui call centre, e-mail, media sosial dan saluran lainnya.

b) Bantuan Personal yang Khusus

Hubungan jenis ini merupakan hubungan yang sangat mendalam, biasanya

hubungan ini dikembangkan dalam jangka panjang.

Perusahaan menugaskan petugas pelayanan pelanggan untuk melayani pelanggan-

pelanggan penting bagi perusahaan secara individu.

c) Layanan Otomatis

Hubungan jenis ini mencampurkan bentuk layanan mandiri yang secara canggih

dengan proses otomatis. Layanan otomatis ini akan mempermudah pelanggan

untuk mengetahui karakteristiknya, mendapatkan informasi yang terkait dengan

pesanan atau transaksi.
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d) Komunitas

Saat ini, perusahaan semakin banyak memanfaatkan komunitas pengguna agar

lebih terlibat dengan pelanggan/ prospek dan dapat memfasilitasi hubungan antar

anggota komunitas. Keberadaan komunitas sangat membantu perusahaan untuk

lebih memahami pelanggannya.

e) Kokreasi

Semakin banyak perusahaan yang melakukan lebih dari sekedar hubungan

konvensional pelanggan-vendor untuk menciptakan nilai bersama. Saat ini banyak

perusahaan yang sudah melibatkan pelanggan untuk membantu menciptakan

produk baru melalui saran dan beberapa ulasan.

5. Arus Pendapatan

Osterwalder dan Pigneur menyatakan revenue stream merupakan blok bangunan arus

pendapatan menggambarkan uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari masing-masing

segmen pelanggan (biaya harus mengurangi pendapatan agar menghasilkan pemasukan).

Arus pendapatan adalah faktor kunci yang perlu dioptimalkan agar perusahaan

memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (Sunyoto, 2013:113).

Osterwalder dan Pigneur (2012:31) mengemukakan cara-cara yang dapat dilakukan

untuk membangun arus pendapatan yaitu sebagai berikut:

a) Penjualan Aset

Pengertian arus pendapatan yang paling luas berasal dari penjualan hak kepemilikan atas

produk fisik.
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b) Biaya Penggunaan

Arus pendapatan dapat diperoleh dari penggunaan layanan tertentu. Semakin sering

layanan digunakan oleh pelanggan, semakin banyak pelanggan yang membayar biaya

penggunaan. Hal ini dapat menjadi pemasukan arus pendapatan bagi perusahaan.

c) Biaya Berlangganan

Arus pendapatan juga dihasilkan dari penjualan akses yang terus-menerus digunakan

oleh pelanggan.  Semakin sering pelanggan menggunakan layanan maka akan semakin

besar pula arus pendapatan perusahaan.

d) Peminjaman/Penyewaan/Leasing

Arus pendapatan tercipta karena memberi seseorang hak eksklusif sementara untuk

menggunkan aset tertentu pada periode tertentu sebagai ganti atas biaya yang ditarik.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Revenue Streams (Arus Pendapatan)

adalah cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola arus pendapat dalam dunia

bisnis agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar.

6. Sumber Daya Utama

Blok bangunan sumber daya utama menggambarkan aset-aset terpenting yang diperlukan

agar sebuah model bisnis dapat berfungsi. Sumber daya utama merupakan aset penting

yang dapat menunjang kegiatan usaha perusahaan. Setiap model bisnis membutuhkan

sumber daya. Sumber daya ini memungkinkan perusahaan menciptakan dan menawarkan

proposisi nilai, menjangkau pasar, mempertahankan hubungan dengan segmen

pelanggan, dan memperoleh pendapatan. Sumber daya utama dapat berbentuk fisik,

finansial, intelektual, atau manusia. Sumber daya utama dapat dimiliki atau disewa oleh

perusahaan atau diperoleh dari mitra utama (Osterwalder dan Pigneur, 2012:34).
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Osterwalder dan Pigneur (2012:35) menjelaskan kategori sumber daya utama bagi

perusahaan yaitu sebagai berikut:

a. Fisik

Meliputi semua bentuk aset fisik seperti fasilitas pabrikan, bangunan, kendaraan,

mesin, sistem, sistem titik penjaulan, dan jaringan distribusi.

b. Intelektual

Sumber daya intelektual seperti merek, pengetahuan yang dilindungi, paten dan

hak cipta, kemitraan, dan data base pelanggan merupakan komponen-komponen

yang semakin penting dalam model bisnis yang kuat.

c. Manusia

Setiap perusahaan memerlukan sumber daya manusia, tetapi orang-orang akan

memahami dalam model bisnis tertentu. Sumber daya ini biasa digunakan untuk

usaha yang erat kaitannya dengan kreativitas tangan manusia, model bisnis yang

sangat tergantung pada sumber daya manusia adalah bisnis yang termasuk

kedalam padat karya.

d. Finansial

Beberapa model bisnis membutuhkan sumber daya finansial dan/ atau jaminan

finanial, seperti uang tunai, kredit, atau opsi saham untuk merekrut karyawan

andalan.

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa key resources adalah segala

sesuatu yang erat kaitannya dengan sumber daya utama yang ada diperusahaan. Sumber

daya utama tersebut dapat menunjang segala aktivitas bisnis perusahaan baik yang

berupa fisik seperti (tanah, bangunan, gedung, dan lain-lain), berupa intelektual (merek,

pengetahuan yang dilindungi, paten, hak cipta, dan database pelanggan), manusia

(karyawan), finansial (modal keuangan).
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7. Aktivitas Kunci

Blok bangunan Aktifitas Kunci menggambarkan hal-hal terpenting yang harus dilakukan

perusahaan agar model bisnisnya dapat bekerja. Didalam aktifitas kunci terdapat

tindakan-tindakan terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar dapat beroperasi

dengan sukses. aktifitas kunci juga berperan dalam menciptakan dan memberikan

proposisi nilai, menjangkau pasar, mempertahankan hubungan pelanggan, dan

memperoleh pendapatan. Setiap aktivitas-aktivitas kunci berbeda antar satu perusahaan

dengan perusahaan lainnya tergantung pada jenis dan model bisnis yang digunakan

(Osterwalder dan Pigneur, 2012:36).

Osterwalder dan Pigneur (2012:37) menjelaskan beberapa kategori aktivitas-aktivitas

kunci adalah  sebagai berikut:

a. Produksi

Aktivitas ini berkaitan dengan perancangan, pembuatan, dan penyampaian produk

dalam jumlah besar dan/ atau kualitas unggul.

Secara umum produksi diartikan sebagai suatu kegiatan/ proses yang

mentransformasi masukan (input) menjadi hasil keluaran (output). Aktivitas

produksi mendominasi model bisnis perusahaan pabrikan.

b. Marketing

Adalah keseluruhan sistem kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan,

menentukan harga, promosi dan mendistribusikan barang-barang yang dapat

memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan.

c. Distribusi

Adalah salah satu  komponen dari bauran pemasaran yang menjalankan fungsi

untuk mentransfer produk dari tempat produksi ketempat pembelian untuk
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pelanggan. Tugas utama manajemen produksi adalah menempatkan barang-barang

di tangan pelanggan potesial pada waktu dan tempat yang tepat.

8. Kemitraan Utama

Kemitraan utama menggambarkan jaringan pemasok dan mitra yang membuat model

bisnis dapat bekerja. Perusahaan membentuk kemitraan dengan berbagai alasan dan

kemitraan menjadi landasan dari berbagai model bisnis  (Osterwalder dan Pigneur,

2012:38). Terdapat empat jenis kemitraan yang berbeda antara lain:

a. Aliansi Strategis antara non-pesaing

b. Competition, kemitraan strategis antar pesaing

c. Usaha patungan untuk mengembangangkan bisnis baru

d. Hubungan pembeli-pemasok untuk menjamin pasokan yang dapat diandalkan

Sedangkan Tjiptono dan Diana (2001:95) menjelaskan terdapat beberapa macam-macam

kemitraan yaitu:

a. Kemitraan Internal

Kemitraan internal biasanya dikenal dengan istilah keterlibatan karyawan,

pemberdayaan karyawan, dan sebagainya. Kemitraan ini dibangun bertujuan

untuk memaksimumkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.

Dengan membangun kemitraan internal, pemilik usaha tidak susah untuk

berkomunikasi secara langsung dengan karyawan dan tim kerja yang ada di

perusahaan.

b. Kemitraan dengan Pemasok

Tujuan diadakan kemitraan dengan pemasok adalah untuk menciptakan dan

memelihara hubungan yang loyal, saling percaya, dan dapat diandalkan sehingga
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akan menguntungkan kedua belah pihak, dan meningkatkan penyempurnaan

kualitas, produktivitas, dan daya saing secara terus menerus.

c. Kemitraan dengan Pelanggan

Pelanggan adalah pemakai akhir suatu produk dan pembeli dari produk yang

dihasilkan pemasok. Menjalin kerjasama dengan pelanggan merupakan cara

terbaik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing perusahaan.

Pelanggan akan merasa puas apabila keinginan dan kebutuhannya dapat dipenuhi

oleh perusahaan. Bermitra dengan pelanggan juga dapat meningkatkan kualitas

produk dan proses pengembangan produk.

d. Kemitraan dengan Pesaing Potensial

Strategi ini lebih banyak diterapkan oleh usaha kecil dan menengah. Bermitra

dengan pesaing potensial bertujuan untuk meningkatkan daya saing antar

perusahaan meskipun berada dipasar yang sama.

9. Struktur Biaya

Struktur Biaya menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan

model bisnis. Menciptakan dan memberikan nilai, mempertahankan hubungan

pelanggan, dan menghasilkan pendapatan menyebabkan timbulnya biaya. Perhitungan

biaya semacam ini relatif lebih mudah setelah sumber daya utama, Aktivitas-aktivitas

kunci, dan kemitraan utama ditentukan. Setiap perusahaan harus meminimalkan biaya-

biaya yang dikeluarkan. Biaya yang rendah menjadi penting bagi beberapa model bisnis

dari pada bisnis yang lainnya.

Oleh karena itu, akan mudah bila struktur biaya model bisnis dibedakan kedalam dua

kelas yaitu terpacu-biaya (cost-driven) dan terpacu pada nilai (Value-driven) banyak
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bisnis yang berada diantara kedua titik ekstrim ini. Nilai dan baiaya-biaya tersebut

sebagai berikut:

a. Terpacu Biaya (cost-driven)

Model bisnis terpacu-biaya berfokus pada peminimalan biaya. Pendekatan ini

bertujuan untuk menciptakan dan memepertahankan struktur biaya seramping

mungkin, menggunakan proposisi nilai dengan harga rendah, otomatisasi

maksimum, dan outsourching secara ekstensif.

b. Terpacu-nilai (value-driven)

Beberapa perusahaan kurang peduli terhadap implikasi biaya desain model bisnis

tertentu, dan berfokus pada penciptaan nilai.

Menurut Osterwalder dan Pigneur (2012:41) struktur biaya dapat memiliki karakteristik

sebagai berikut:

a. Biaya Tetap

Biaya tetap adalah biaya-biaya yang tetap sama walaupun volume barang atau jasa

yang dihasilkan berbeda-beda. Sebagai contoh: gaji, uang sewa, dan fasilitas fisik

pabrik.

b. Biaya Variabel

Biaya variabel adalah biaya-biaya yang bervariasi secara proporsional dengan

volume barang atau jasa yang dihasilkan.

c. Skala Ekonomi

Keunggulan biaya yang dinikmati suatu bisnis ketika produksinya berkembang.

d. Lingkup Ekonomi

Keunggulan biaya yang dinikmati bisnis terkait dengan lingkup operasional yang

lebih besar.
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2.4 Strategi

2.4.1  Pengertian Strategi

Definisi strategi pertama yang dikemukakan Chandler (1962:13) menyebutkan bahwa

strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan serta pendayagunaan dan

alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Pemahaman

tersebut mengenai konsep strategi dan konsep-konsep lain yang berkaitan sangat

menentukan suksesnya strategi yang disusun. Konsep-konsep tersebut adalah (Rangkuti,

2013:5):

1. Distinctive Competence, yaitu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat

melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya.

2. Competitive Advantage, yaitu kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh perusahaan

agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya.

Selain itu, Kotler dalam Sitinjak (2000) juga menyatakan bahwa strategi adalah

sekumpulan cara-cara untuk mencapai tujuan, dan strategi adalah suatu pendekatan logis

yang akan menentukan arah sebuah aksi. Demikian juga Salusu dalam Sitinjak (2000)

menyatakan bahwa strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya

suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan

lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

2.4.2 Tipe-Tipe Strategi

Pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) tipe, yaitu a) strategi

manajemen, b) strategi investasi, dan c) strategi bisnis. Gambaran lengkap dari ketiga

strategi tersebut sebagai berikut (Rangkuti, 2013:7):
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1. Strategi Manajemen

Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan

orientasi pengembangan strategi secara makro. Misalnya strategi pengembangan produk,

strategi penerapan harga, strategi akuisisi, strategi pengembangan pasar, strategi

keuangan, dan sebagainya.

2. Strategi Investasi

Strategi ini merupakan kegiatan berorientasi pada investasi. Misalnya apakah perusahaan

ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi

pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru atau strategi

divestasi.

3. Strategi Bisnis

Strategi bisnis ini sering juga disebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini

berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran,

strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi, dan strategi-

strategi berhubungan dengan keuangan.

2.5 Perencanaan Strategis

2.5.1 Pengertian Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah salah satu bidang ilmu yang banyak dipelajari dalam bidang

akademisi yaitu yang berkaitan dengan kajian bisnis. Hal ini disebabkan karena setiap

saat terjadi perubahan, seperti persaingan yang semakin ketat, peningkatan inflasi,

penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi, perubahan teknologi semakin canggih, dan

perubahan kondisi demografis, yang mengakibatkan berubahnya selera konsumen secara

cepat (Rangkuti, 2006:2). Untuk memenuhi semua tantangan tersebut, perusahaan

membutuhkan analisis perencanaan strategis. Tujuannya adalah untuk memperoleh
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keunggulan bersaing. Tujuan utama perencanaan strategis adalah agar perusahaan dapat

melihat secara obyektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan

dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal.

Umar (2010:16) manajemen strategi menekankan dan mengutamakan pengamatan dan

evaluasi mengenai peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) lingkungan eksternal

perusahaan dengan melihat kekuatan (Strengths) dan kelamahan (Weaknesses) dalam

lingkungan internal perusahaan. Selanjutnya Umar (2010:16) menjelaskan proses

manajemen strategi meliputi empat elemen dasar yaitu pengamatan lingkungan,

perumusan masalah, implementasi strategis dan evaluasi serta pengendalian

2.5.2 Model Manajemen Strategi

Terdapat banyak yang memberikan penjelasan tentang model manajemen stategis

menurut para ahli. Berikut adalah model manajemen stategis yang digambarkan oleh J.

David Hunger dan Thomas L. Wheelen.

Gambar 3. Model Manajemen Strategis

Sumber: Data Sekunder

Analisis lingkungan akan dilakukan menggunakan matrik analisis SWOT. Matrik SWOT

digunakan untuk melakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal

Evaluasi dan
Kontrol

Implementasi
Strategis

Formulasi
Strategi

Analisis
Lingkungan

Kinerja

Program

Anggaran dan
Program
Kerja

Misi

Tujuan

Strategi dan
Kebijakan

Lingkungan
Internal

Lingkungan
Eksternal
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dengan melihat Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weaknesses) untuk memanfaatkan

Peluang (Opportunities) dan meminimalisir Ancaman (Threath) dari lingkungan

eksternal. Dalam melakukan formulasi strategi, perusahaan harus menentukan misi yang

merupakan penjabaran dari visi perusahaan, perusahaan harus membuat tujuan yang akan

dicapai oleh organisasi, menentukan strategi dan kebijakan yang dapat dijadikan

alternatif pengembangan strategi.

Setelah membuat formulasi strategi, tahap selanjutnya yaitu implementasi berupa

program-program yang harus dijalankan, menentukan anggaran yang akan digunakan

untuk menjalankan usaha dan prosedur atau alur kerja perusahaan. Tahap terakhir yaitu

evaluasi dan pengendalian dari semua proses yang sudah dijalankan sebelumnya.

2.5.3 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan

strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan

kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat

meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) (Rangkuti, 2006:19).

Menurut Sun Tzu yang dikutip oleh Rangkuti (2006:1) konsep dasar pendekatan SWOT

ini, terlihat sederhana sekali yaitu bahwa “apabila kita telah mengenal kekuatan dan

kelemahan diri sendiri, dan mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan, sudah dapat

dipastikan bahwa kita akan dapat memenangkan pertempuran.” Dengan demikian,

analisis SWOT tidak hanya digunakan sebagai alat untuk persaingan. Akan tetapi banyak

dipakai dalam formulasi strategi bisnis kerena analisis SWOT menggambarkan secara

jelas peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan secara eksternal dan dapat

menyesuaikan kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam perusahaan.
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Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi,

tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencanaan strategis

(strategic planner) harus melakukan analisis mengenai faktor-faktor strategis perusahaan

(kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini

disebut dengan analisis situasi, model yang paling populer untuk analisi situasi adalah

analisis SWOT (Rangkuti, 2006:19). Analisis SWOT dalam konteks strategis ternyata

bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi yang ada dalam perusahaan, dalam hal

ini kondisi internal didalam menjalankan kegiatan usahanya. Analisis SWOT juga

bertujuan untuk mengetahui kondisi eksternal yang dihadapi oleh perusahaan. Ini

bertujuan untuk memaksimalkan kelebihan faktor internal perusahaan untuk menghadapi

faktor eksternal perusahaan.

SWOT adalah singkatan dari lingkungan internal Strength dan Weaknesses serta

lingkungan eksternal Opportunities dan Threats yang dihadapi dunia bisnis. Analisis

SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (Opportunities) dan ancaman

(Threats) dengan faktor internal kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weaknesses).

Menurut Rangkuti (2006:31) alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis

perusahaan adalah matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas

bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan

dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Dalam matrik ini dapat menghasilkan

empat kemungkinan alternatif strategis.

Gambar 4. Diagram Matrik SWOT

IFAS

EFAS

STRENGTHS (S)
 Tentukan 5-10

faktor-faktor
kekuatan internal

WEAKNESSES (W)
 Tentukan faktor-

faktor
kelemahan
internal
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OPPORTUNITIES (O)

 Tentukan 5-10
faktor peluang
eksternal

STRATEGI SO

Ciptakan strategi yang
menggunakan kekuatan
untuk memanfaatkan
peluang

STRATEGI WO

Ciptakan strategi yang
meminimalkan
kelemahan untuk
memanfaatkan peluang

TREATHS (T)

 Tentukan 5-10
faktor ancaman
ekternal

STRATEGI ST

Ciptakan strategi yang
menggunakan kekuatan
untuk mengatasi ancaman

STRATEGI WT

Ciptakan strategi yang
meminimalkan
kelemahan dan
menghindari ancaman

Sumber: Rangkuti (2006:31)

a) Strategi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan

seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

b) Strategi ST

Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk

mengatasi ancaman.

c) Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara

meminimalkan kelemahan yang ada.

d) Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha

meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini dasar dan acuan berupa temuan-temuan atau teori-teori dari

berbagai hasil penelitian sebelumnya adalah hal yang sangat diperluakan dan dapat
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dijadikan sebagai data pendukung. Terdapat beberapa data pendukung yang sesuai

menurut peneliti untuk dijadikan acuan dari penelitian terdahulu yang sesuai dengan

topik yang dibahas dalam penelitian ini. Fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan

yaitu penerapan Business Model Canvas. Maka dari itu peneliti menggunakan penelitian

terlebih dahulu berupa Jurnal, Skripsi dan Tesis untuk melakukan kajian dari penulisan

ini.

Berdasarkan penelitian ini, dapat dilihat bahwa Business Model Canvas dapat dijadikan

sebagai alat untuk mempertahankan keunggulan produk dengan menganalisis kelemahan

dan mempertahankan kelebihan produk UD Happy (Sinarta, 2014). Selanjutnya

(Dewobroto, 2013) menjelaskan bahwa Business Model Canvas dapat menjadi tools

yang sederhana guna menghasilkan alternatif strategi perusahaan yang berujung pada

kelayakan finansial. Pemikiran yang sama disampaikan oleh (Putri, 2015) menyatakan

penggunaan pendekatan BMC dapat memberikan peluang usaha yang lebih besar untuk

pengembangan usaha dan dengan analisis SWOT perusahaan dapat mengetahui ancaman

apa saja yang dihadapi.

Business Model Canvas dapat dijadikan pemetaan potensi dan kekuatan yang dimiliki

oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dimasa yang akan datang (Asruddin,

2014). Selain itu, (Muliono, 2015) menyatakan bahwa Business Model Canvas dapat

digunakan sebagai pendekatan untuk menciptakan strategi pengembangan bisnis.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No Tahun Peneliti Judul
penelitian

Masalah
penelitian

Temuan/hasil

1 2014 Sinarta Inovasi Model
Bisnis untuk
Perdagangan
Hasil

Strategi apa
yang dapat
digunakan

Business Model
Canvas dapat
dijadikan
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Peternakan untuk
mempertahank
an produk yang
unggul?

sebagai alat
untuk
mempertahank
an keunggulan
produk dengan
menganalisis
kelemahan dan
mempertahank
an kelebihan
produk UD
Happy

2 2013 Dewobr
oto

Penggunaan
Business Model
Canvas sebagai
dasar untuk
menciptakan
alternatif
strategi
bisnis dan
kelayakan
usaha

Bagaimana
menciptakan
alternatif
strategi
bisnis dan
kelayakan
usaha

Business Model
Canvas dapat
menjadi tools
yang
sederhana guna
menghasilkan
alternatif
strategi
perusahaan
yang
berujung pada
kelayakan
finansial.

3 2015 Putri Analisis inovasi
model bisnis
menggunakan
pendekatan
business model
canvas

Bagaimana
mengembangk
an
usaha melalui
inovasi model
bisnis dengan
menggunakan
analisis SWOT
serta
mengguna
kan pendekatan
business model
canvas.

Penggunaan
pendekatan
BMC
dapat memberi
kan
peluang usaha
yang
lebih besar
untuk
Bebek Garang
dan
dengan analisis
SWOT
perusahaan
dapat
mengetahui
ancaman apa
saja
yang dihadapi
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oleh
Bebek Garang.

4 2014 Asruddi
n

Analisis Model
Stategi
Pengembangan
Bisnis
Pada PT.
Semen Tonasa

Bagaimana
strategi dan
model
pengembangan
bisnis yang ada
pada PT semen
Tonasa dimasa
depan

Model bisnis
canvas dapat
dijadikan
pemetaan
potensi dan
kekuatan yang
dimiliki oleh
perusahaan
dalam
menjalankan
bisnisnya
dimasa yang
akan datang

5 2015 Muliono Model Bisnis
pada PT.
Integrasi
Kreatif Semesta
(INCREASE)
Surabaya, Jawa
Timur,
Menggunakan
Business Model
Canvas

Bagaimana
mengembangk
an model
bisnis pada PT.
Integrasi
Kreatif
Semesta
(Increase)
dengan
menggunakan
Business
Model Canvas
(BMC)

BusinessModel
Canvas dapat
digunakan
sebagai
pendekatan
untuk
menciptakan
strategi
pengembangan
bisnis

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menjelaskan tentang bagaimana konsep dari penelitian yang akan

dijalankan. Pembahasan penelian ini dimulai dari melihat persaingan bisnis jasa

penginapan seperti hotel, Guesthouse dan akomodasi lainnya. Berkembangnya usaha jasa

penginapan ini diawali dengan perkembangan pariwisata yang ada di Provinsi Lampung

khususnya Kota Bandar Lampung yang notabene sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung.
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Kita semua sudah mengetahui usaha jasa penginapan di Bandar Lampung sudah sangat

banyak. Dibuktikan dengan banyaknya pembangunan hotel-hotel, Guesthouse dan

Cottage yang tersebar dibeberapa wilayah Bandar Lampung. Saat ini, usaha jasa

penginapan sudah menjadi sangat populer di Bandar Lampung. Banyak wisatawan baik

dari dalam maupun luar negeri yang ingin mengunjungi objek wisata yang ada di

Provinsi Lampung. Wisatawan yang datang pasti membutuhkan tempat untuk beristirahat

selama beberapa hari ataupun hanya untuk transit satu malam saja.

Hotel dan Guesthouse sudah mejadi konsumsi masyarakat, ini terlihat saat musim libur

sekolah tiba. Hotel dan Guesthouse selalu dipenuhi oleh wisatawan yang ingin berlibur

ketempat-tempat wisata seperti pahawang, pantai mutun, pantai klara, kiluan, dan pantai-

pantai yang ada dilampung selatan khususnya Panjang dan Kalianda. Salain wisatawan,

terdapat beberapa tamu yang menginap di Hotel atau Guesthouse untuk melakukan

pekerjaan, atau hanya ingin menikmati suasana yang berbeda. Peneliti akan melakukan

penelitian di Guesthouse Nuwono Tasya yang tergolong Guesthouse baru.

Guesthouse Nuwono Tasya berlokasi didekat terminal Rajabasa dan dekat dengan

lingkungan Universitas Lampung. Pilihan lokasi ini sangat berbeda dengan lokasi hotel-

hotel yang lain, tetapi saat ini Guesthouse Nuwono Tasya sudah mulai berkembang.

Meskipun sudah berkembang tetapi memerlukan model bisnis dan strategi bisnis agar

dapat bersaing dimasa depan. Salah satunya yaitu dengan Business Model Canvas

dengan menggunakan sembilan blok yang menjadi komponennya, yaitu: segmentasi

pelanggan, proposisi nilai, saluran, hubungan pelanggan, arus pendapatan, sumber daya

utama, aktivitas utama, mitra utama dan struktur biaya, untuk mengetahui dan

memetakan bagaimana penerapan kegiatan bisnis jasa penginapan (Guesthouse Nuwono

Tasya) menggunakan Business Model Canvas.
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Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah usaha jasa penginapan (Guesthouse Nuwono

Tasya) sudah menggunakan sembilan blok business model canvas secara keseluruhan

ataupun hanya sebagian saja yang digunakan. Hal ini penting untuk mengevaluasi

jalannya usaha jasa penginapan Guesthouse Nuwono Tasya saat ini dan untuk masa yang

akan datang. Setelah mengetahui bagaimana penerapan Business Model Canvas dalam

kegiatan usaha jasa penginapan Guesthouse Nuwono Tasya, maka selanjutnya yang akan

dilakukan yaitu penyusunan analisis stategi menggunakan analisis SWOT.

Analisis SWOT ini bertujuan untuk menciptakan alternatif strategi bisnis yang akan

menjadi rumusan strategi bagi pengembangan usaha jasa penginapan Guesthouse

Nuwono Tasya dimasa depan. Analisis SWOT berfungsi untuk memetakan apa saja

kekuatan, kelemahan, paluang dan ancaman yang dihadapi usaha jasa penginapan

Guesthouse Nuwono Tasya didalam menjalankan usahanya. Ketika telah mengetahui

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi usaha jasa penginapan

Guesthouse Nuwono Tasya. Langkah  selanjutnya adalah melakukan analisis dari hasil

SWOT untuk menentukan alternatif strategi apa yang layak diterapkan oleh Guesthouse

Nuwono Tasya.
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Gambar 5. Kerangka Pikir
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Usaha

Alternatif
Strategi
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana

menggambarkan strategi pengembangan bisnis dangan menggunakan metode Business

Model Canvas. Menurut Sugiyono (2013:14) menyatakan bahwa penelitian kualitatif

adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen),

dimana peneliti merupakan instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan

secara purposive dan snowball.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi (gabungan), analisis data

bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada

generalisasi. Hasil penelitian ini nantinya hanya mendeskripsikan dan memberikan

penjelasan hasil wawancara yang dilakukan  secara mendalam terhadap subjek penelitian

yang sedang diteliti. Setelah itu memberikan gambaran secara jelas mengenai penerapan

Business Model Canvas didalam pengembangan usaha jasa penginapan (Guesthouse

Nuwono Tasya di Raja Basa Bandar Lampung).
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3.2 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data-data penelitian secara akurat dan dapat dipercaya perlu untuk

mengetahui lokasi penelitian yang akan dilakukan. Lokasi penelitain merupakan tempat

dimana peneliti melakukan penelitiannya terutama dalam menangkap fenomena

peristiwa yang sebenarnya terjadi dilapangan dari objek yang diteliti. Lokasi penelitian

yang diambil ini dilakukan dengan sengaja (purposive), penelitian dilakukan di Kota

Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dalam menentukan lokasi penelitain  memiliki

pertimbangan-pertimbangan yaitu sebagai berikut:

a. Pertimbangan tenaga, waktu dan biaya

Selain lokasi penelitian sangat dekat dengan Universitas Lampung yang merupakan

tempat peneliti kuliah, mudah untuk diakses, penelitian yang akan saya lakukan

berkaitan dengan usaha jasa penginapan (Guesthouse Nuwono Tasya). Usaha jasa

penginapan di Kota Bandar Lampung sangat banyak sehingga memudahkan saya

untuk melakukan penelitian. Selain itu guesthose nuwono tasya juga merupakan

tempat saya magang kerja sehingga saya mudah untuk melakukan observasi,

menghemat tenaga, menghemat waktu dan menghemat biaya.

b. Pertimbangan Tempat.

Kota Bandar Lampung merupakan pusat Ibukota dari Provinsi Lampung. di Kota

Bandar Lampung terdapat banyak usaha jasa penginapan seperti guesthouse, motel

dan hotel baik yang terletak di pusat kota, diperbukitan, dekat dengan laut hingga

dekat dengan terminal dan perguruan tinggi. Saya memilih melakukan penelitian di

Guesthouse Nuwono Tasya yang dekat dengan Universitas Lampung dan dekat

terminal Induk Raja Basa. Lokasi yang saya pilih beralamatkan di Jl. Perwira No. 09
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Kelurahan Raja Basa, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung (pemilik usaha

Bapak Admi Syarif)

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian memiliki kegunaan untuk membatasi objek penelitian yang akan

dilaksanakan. Manfaat lain dari fokus penelitian adalah agar peneliti tidak terjebak pada

banyaknya data yang diperoleh dilapangan. Dalam penelitian ini, penentuan fokus

penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari

situasi sosial (lapangan) (Sugiyono, 2013:377). Penelitian yang akan saya bahas

difokuskan pada penerapan Business Model Canvas didalam menciptakan strategi

pengembangan usaha jasa penginapan Guesthouse Nuwono Tasya di Kota Bandar

Lampung.

3.4 Subjek Penelitian

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan. Informan adalah orang

yang dapat memberikan informsi tentang situasi dan kondisi latar belakang. Penelitian

kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spardley yang di kutip oleh

Sugiyono (2013:377) dinamakan situsai sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat

(place), pelaku (aktor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.

Situasi sosial dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin kita ketahui. Dalam

penelitian ini informan dibagi menjadi dua yaitu: Informan kunci (key Informan), dan

Informan pendukung. Informan kunci pada penelitian ini adalah pemilik usaha

Guesthouse Nuwono Tasya. Sedangkan informan pendukung adalah karyawan,

Stakeholder dan konsumen Guesthouse Nuwono Tasya.

Adapun informan pada penelitian memiliki kriteria sebagai berikut:
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1. Pemilik Guesthouse Nuwono Tasya

2. Karyawan Guesthouse Nuwono Tasya

3. Konsumen yang telah membeli atau memakai jasa Guesthouse Nuwono Tasya

secara tetap atau secara continue.

4. Stakeholder yang berhubungan dengan Guesthouse Nuwono Tasya seperti:

suplier, mitra dan lain sebagainya.

5. Berusia antara 15-50 tahun sehat jasmani dan rohani

6. Karyawan dengan masa kerja 1-2 tahun

7. Dapat diajak berkomunikasi

8. Bersedia menjadi informan.

Berikut ini daftar informan kunci yang menjadi subjek penelitian pada usaha jasa

penginapan Guesthouse Nuwono Tasya:

Tabel 1. Informan Kunci

No Nama Usia Keterangan

1 Dr. Eng, Admi Syarif 49 tahun Pemilik usaha

Daftar informan pendukung yang menjadi subjek penelitian pada usaha jasa

penginapan Guesthuse Nuwono Tasya.

Tabel 2. Informan pendukung (Karyawan)

No Nama Usia Keterangan

1 Siti Qomariyah Musti 22 Karyawan

2 Maya Andriani 20 Karyawan
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3.5 Sumber Data

Menurut Arikuntoro (2010:172) yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian

adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti manggunakan kuesioner

atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden,

yaitu orang yang merespon atau memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan

peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Terdapat tiga sumber data yang

dirumuskan 3P oleh Arikuntoro (2010:172) yaitu sebagai berikut:

a. Person (orang) yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban

lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.

b. Place (tempat) yaitu tempat berlangsungnya kegiatan yang berhubungan

dengan penelitian.

c. Paper (kertas) adalah tempat peneliti membaca dan mempelajari segala

sesuatu yang berhubungan dengan penelitian, seperti arsip, angka, gambar,

dokumen-dokumen, simbol-simbol, dan lain sebagainya.

Menurut Lofland yang di kutip oleh Moloeng (2014:157), sumber data utama dalam

penelitian kulitatif adalah kata-kata dan tindakan yang didapat dari informan melalui

wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokemen dan lain-lain. Untuk

mendapatkan data dan informasi maka informan dalam penelitian ditentukan secara

purposive atau disengaja dimana informa telah ditetapkan sebelumnya.

3.6 Jenis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian berasal dari dua sumber yaitu:

a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui

observasi, dokumentasi maupun melaui wawancara dengan pihak informan.
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Metode pangambilan data primer melalui wawancara langsung kepada

pemilik, karyawan maupun konsumen.

b) Data sekunder adalah berupa dokumen-dokumen atau literatur-literatur dari

Badan Pusat Statistik (BPS), internet, skripsi dan jurnal. Pengumpulan data

sekunder dilakukan dengan cara mengambil atau menggunakan sabagian atau

seluruhnya dari sekumpulan data yang telah dicatat atau dilaporkan.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian,

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sugiyono (2009:402)

menjelaskan ada bermacam-macam teknik pengumpulan data yaitu Observasi,

Wawancara, Dokumentasi dan Triangulasi/gabungan. Dalam penelitian yang akan

dilakukan, peneliti menggunakan tiga metode dalam pengumpulan datanya yaitu:

a) Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2009:410) menjelaskan bahwa wawancara merupakan

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga

dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Sugiyono (2009:411)

menjelaskan wawancara digunakan sebagai teknik pengumpul data apabila peneliti

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan

diteliti, tetapi apabila peneliti ingin mengetahu hal-hal dari responden yang lebih

mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri

sendiri atau self-report, setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan

pribadi.
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Jenis wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara

semiterstruktur. Wawancara ini sudah termasuk kedalam kategori in-dept interview,

dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibanding dengan wawancara

terstuktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara

lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai dimintai pendapat, dan ide-ide yang

dimiliki.

b) Observasi

Observasi adalah  dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui

observasi, Sugiyono (2009:) atau peninjauan secara cermat. Observasi adalah

pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak

langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian (Satori &

Komariah, 2013:105 ). Observasi penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung

terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya

dalam upaya mengumpulkan data penelitian.

c) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.dokumen dapat berbentuk

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambaran hidup, sketsa dan lain-

lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari wawancara dan observasi dalam

penelitian kualitatif. Tujuan dari dokumentasi adalah untuk memberikan bukti nyata

kepada pembaca mengenai observasi dan wawancara yang telah dilakukan untuk

mendukung kredibilitas data yang kita peroleh.
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3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data

berlangsung, dan telah selesai mengumpulkan data dalam periode tertentu (Sugiyono,

2013:430). Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:430) mengemukakan bahwa

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara

terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data

memiliki tiga tingkatan, yaitu data reduction, data display dan conslusion

drawing/verification.

Gambar 1. Teknik Analisis Data

a. Data Reduction (reduksi data)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting, dicari pola dan temanya dan membuang yang tidak diperlukan. Dalam

melakukan penelitian pasti akan banyak data yang ditemui dilapangan. Untuk itu perlu

mereduksi data yang sudah diperoleh bertujuan untuk memilih, merangkum, serta

memfokuskan terhadap data penting yang kita inginkan.

Data
collection

Data
display

Data
reduction

Congclution:
drawing/verifying



55

b. Data display (penyajian data)

Setelah mereduksi data, selanjutnya adalah menyajikan data. Tujuan mendisplay data

yaitu utuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, serta merencanakan kerja

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Miles dan Huberman dalam Sugiyono

(2009: 434) menjelasakn bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data

dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk

uraian dengan teks naratif, dan didukung dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun

gambar.

c. Conclution Drawing/verification

Langkah ketiga dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono

(2009:438) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan

untuk memverifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu

selama proses pengumpulan data. Dalam penelitian yang dilakukan ini, penarikan

kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori  berdasarkan

hasil penelitian berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumnetasi. Dimana peneliti

ingin mengetahui pola hubungan,  tema, serta hal-hal yang sering timbul, hipotesis, dan

sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan.

3.9 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan

(validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi positivisme dan disesuaikan dengan

tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. Derajat kepercayaan atau



56

kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan (Moloeng,

2014:321). Selanjutnya Moloeng menjelaskan beberapa kriteria yang digunakan untuk

memeriksa keabsahan data, antara lain:

1) Ketekunan atau keajegan pengamatan

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan

berbagai cara dalam kaitannya dengan proses analisis yang konstan atau tentatif.

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam

situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan

kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci (Moloeng,

2014:330).

2) Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari

berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu dengan teknik yang

berbeda (Sugiyono, 2013:464). Triangulasi betujuan untuk mengetahui dan

mengecek kebenaran data dengan membandingkan data yang diperoleh dari

sumber lain, baik itu dari beberapa fase penelitian lapangan, atau pada waktu

berbeda dan dengan metode yang berbeda pula.

Jadi triangulasi adalah cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan–perbedaan

konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi pada saat

mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari bebagai

pandangan. Dengan kata lain, dengan menggunakan triangulasi, peneliti dapat me-

recheck temuannya dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber,

metode, atau teori (Moloeng, 2014:332).Terdapat beberapa yang dapat dilakukan

untuk me-recheck triangulasi yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut:
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a) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan

b) Mengeceknya dengan berbagai sumber data

c) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat

dilakukan.

3) Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan

oleh peneliti. Artinya setiap hasil data yang dihasilkan oleh peneliti harus ditunjang

dengan bukti pendukung agar tetap dapat dipercaya. Sebagai contoh data hasil

wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang

interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung dengan foto-foto.

Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti handycam, camera,

alat perekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah

ditemukan oleh peneliti (Sugiyono, 2013:467).

4) Mengadakan member check

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi

data. Tujuan member check untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh

sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data (Sugiyono, 2013:468).
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BAB V

PENUTUP

5.2 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan business model

canvas dalam menciptakan alternatif strategi bisnis di dalam pengembangan usaha

jasa penginapan (Studi pada Guesthouse Nuwono Tasya, Rajabasa, Bandar Lampung)

maka beberapa simpulan dari penelitian ini adalah:

1. Guesthouse Nuwono Tasya dalam menjalankan usaha dan aktivitas penjualan

produknya, memiliki point-point business model canvas. . Meskipun masih

terdapat beberapa blok bangunan yang perlu dilakukan perbaikan untuk

menyempurnakan business model canvas yang diterapkan. Berikut ini penjelasan

singkat penerapan business model canvas pada Guesthouse Nuwono Tasya.

a. Segmen Pelanggan: Nuwono Tasya menjangkau semua kalangan mulai

dari ekonomi menengah kebawah, menengah keatas, masyaraat lokal dan

Internasional.

b. Proposisi Nilai: Nuwono Tasya memberikan proposisi nilai kepada

pelanggan seperti menyediakan Inner Garden, free wifi, potongan harga,

harga murah,kebersihan,lobby, dinding dengan wall paper, dan

kemampuan bahasa asing owner.
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c. Saluran: Nuwono Tasya didalam proses distribusi produknya

menggunakan dua saluran yaitu saluran langsung dan saluran tidak

langsung yaitu, word of mouth, transaksi via telepon, media sosial, surat

kabar online dan juga aplikasi pemesanan online.

d. Hubungan Pelanggan: Nuwono Tasya menerapkan hubungan pelanggan

untuk menjaga agar konsumen dengan melakukan pendekatan

personal,transaksi via online, layanan antar jemput tamu, memberikan 3S

(Senyum, Salam, Sapa) dan menyediakan papan saran bagi tamu.

e. Arus pendapatan: Nuwono Tasya memiliki beberapa arus pendapatan

yaitu: penjualan jasa kamar, penjualan kafe, sewa meeting room, loundry

dan penjualan etalase.

f. Sumber Daya Utama: Nuwono Tasya sudah memiliki ke-4 sumber daya

utama yaitu: sumber daya manusia, sumber daya intelektual, sumberdaya

fisik dan sumber daya finansial.

g. Aktivitas kunci: Nuwono Tasya memiliki beberapa aktivitas utama yaitu

proses penyediaan jasa kamar, proses promosi, continous improvement,

dan proses penyediaan jasa angkutan bagi tamu.

h. Kemitraan utama: Nuwono tasya menjalin kemitraan dengan beberapa

usaha lainnya seperti, dengan taxi/ trevel, ojek, Traveloka dan

Booking.com, Grand, indihome, Bank Mandiri, suplier bahan baku

makanan dan toko AC dan TV.

i. Struktur biaya: Nuwono Tasya memiliki 2 struktur biaya yaitu biaya ariabe

dan biaya tetap.
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2. Alternatif strategi bisnis yang direkomendasikan untuk diterapkan oleh

Guesthouse Nuwono Tasya agar mampu mengembangkan usahanya berdasarkan

hasil analisis SWOT yaitu strategi WO. Strategi WO merupakan alternatif strategi

yang paling tepat karena dapat menekan kelemahan dengan memanfaatka peluang

yang ada. Berikut ini 4 poin dari strategi WO:

a. Sediakan paket wisata agar konsumen mudah untuk wisata di Lampung

b. Sediakan souvenir dan oleh-oleh, untuk membidik tamu lokal dan Asing

c. Mengoptimalkan pembukuan menggunakan teknologi modern

d. Sediakan paket hemat untuk acara wisuda

5.2 Saran

Berikut ini beberapa saran dan pertimbangan yang dapat dipertimbangkan dalam

penelitian  ini antara lain:

1. Untuk mengembangkan usaha jasa penginapan Guesthouse Nuwono Tasya, perlu

menambah investasi untuk jangka panjang yaitu dengan menyediakan paket

wisata, menyediakan souvenir dan oleh-oleh khas Lampung, mengoptimalkan

pembukuan, menyediakan paket hemat wisuda. Selain itu manajemen Nuwono

Tasya perlu memperluas promosi di dalam Provinsi, serta mengadakan event-

event tertentu saat tamu yang datang mulai sepi.

2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji Business Model Canvas

pada bidang jasa selain jasa penginapan. Untuk mengetahui efektivitas dan

efisiensi model bisnis pada usaha jasa.
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