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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1. Sejarah Rock Hotel 

Rock Hotel merupakan bagian dari Perusahaan Wahana Cipta Concretindo, 

sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor sipil dengan bisnis utama 

pada industri beton pracetak.  Pemilik perusahaan melihat adanya sebuah peluang 

yang menjanjikan di dalam industri perhotelan di Kota Surabaya, dimana 

banyaknya pengunjung yang datang ke kota Surabaya untuk kepentingan bisnis 

atau sekedar mengunjungi pusat hiburan atau bazaar yang ada. Pengunjung ini 

biasanya menginap selama 1 hingga 2 hari sehingga membutuhkan penginapan 

dengan harga ekonomis namun dengan fasilitas yang memadai. Dalam rangka 

meraih peluang tersebut dan juga sebagai salah satu tujuan perusahaan untuk 

mendiversifikasikan produk bisnisnya, maka dibangunlah Rock Hotel sebagai hotel 

independen. 

 Rock Hotel berdiri pada tahun 2015. Hotel ini berlokasi di Jalan Barata Jaya 

17 No. 55, Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Hotel ini merupakan sebuah hotel 

dengan konsep budget. Konsep budget sendiri merupakan sebuah hotel yang 

menawarkan akomodasi dengan harga yang ekonomis dengan adanya pengurangan 

fasilitas – fasiltas yang biasa hotel berbintang tawarkan seperti telepon di kamar, 

perlengkapan mandi, ruang olah raga atau kolam renang, serta fasilitas – fasilitas 

penunjang lainnya. Dalam hal ini Rock Hotel selalu berusaha menawarkan 
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Sumber: Dokumen Rock Hotel, 2017 

akomodasi murah namun juga memastikan bahwa kebutuhan dasar yang diperlukan 

pelanggan untuk menginap di hotel terpenuhi. 

 Sebagai hotel yang menawarkan segmen utama keluarga, Rock Hotel 

memiliki sebuah peraturan dimana tidak menerima reservasi dari pasangan yang 

belum menikah. Peraturan ini diinformasikan kepada seluruh pelanggan sebelum 

hendak memesan akomodasi di Rock Hotel. Peraturan tersebut akhirnya membuat 

Rock Hotel lebih dikenal oleh pelanggan dengan sebutan hotel syariah. 

Gambar 4.1. 

Logo Perusahaan Rock Hotel 

 

 

4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan  

 Visi, misi dan nilai perusahaan menjadi hal yang sangat penting dalam 

menentukan arah dan keputusan perusahaan dalam jangka panjang. Rock Hotel 

sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang hospitality memiliki visi yaitu 

“To Become The Unforgetable Family Hotel in The City” Sedangkan misi yang 

ditetapkan oleh Rock Hotel adalah “Giving Enlightment to People, Harmonizing 

Life, Peaceful Soul, and Emotional Satisfaction”.  
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Sumber: Dokumen Rock Hotel, 2017 

4.1.3. Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi yang digunakan oleh Rock Hotel merupakan struktur 

organisasi yang berbentuk lini, dimana Rock Hotel dipimpin oleh seorang manajer 

namun dalam melakukan aktivitas bisnisnya dibantu oleh para bawahan. Dalam hal 

ini para bawahan masing – masing mempertanggungjawabkan pekerjaaan kepada 

pimpinan. Struktur organisasi Rock Hotel dapat dilihat pada gambar dibawah 

sebagai berikut: 

Gambar 4.2. 

Struktur Organisasi 
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4.1.4. Akomodasi dan Fasilitas Rock Hotel 

 Rock Hotel menawarkan konsep hotel yang modern untuk keluarga. 

Sebagai hotel dengan konsep budget, Rock Hotel memiliki jumlah akomodasi 

sebanyak 60 kamar yang terbagi kedalam beberapa tipe kamar dan fasilitas. Tipe 

kamar tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan akan tipe kamar dan 

fasilitas yang dibutuhkan. Adapun tipe akomodasi yang ditawarkan oleh Rock 

Hotel adalah sebagai berikut: 

1.  Rock Pitstop 

 Tipe kamar ini dapat ditempati maksimal oleh dua orang. Fasilitas yang 

ditawarkan pada jenis akomodasi ini adalah LCD TV, akses WiFi, dua botol air 

mineral, kamar mandi  dengan air panas dan air dingin serta perlengkapan mandi 

seperi handuk, sabun dan shampoo.  

2. Rock Shelter 

 Tipe akomodasi ini memiliki kamar dengan luas yang sama dengan tipe 

akomodasi Rock Pitstop. Akomodasi ini dapat ditempati maksimal oleh dua orang. 

Fasilitas yang yang ditawarkan pada jenis akomodasi ini adalah LCD TV, akses 

WiFi, dua botol air mineral, teh dan kopi, pemanas air, kupon makan pagi yang 

berlaku untuk dua orang, kamar mandi dengan air panas dan air dingin serta 

perlengkapan mandi yang terdiri dari handuk, shower cap, sandal hotel, dan sikat 

gigi. 

3. Rock Family 

 Tipe akomodasi ini memiliki kamar yang paling luas diantara kedua tipe 

lainnya. Akomodasi ini dapat ditempati maksimal oleh 4 orang. Fasilitas yang yang 

ditawarkan pada jenis akomodasi ini adalah LCD TV, akses WiFi, dua botol air 
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Sumber: Dokumen Rock Hotel, 2017 

mineral, teh dan kopi, pemanas air, kupon makan pagi yang berlaku untuk dua 

orang, kamar mandi dengan air panas dan air dingin serta perlengkapan mandi yang 

terdiri dari handuk, shower cap, sandal hotel, dan sikat gigi.  

 

Gambar 4.3. 

Jenis - Jenis Tipe Akomodasi Kamar Rock Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rock Hotel juga menawarkan beberapa fasilitas umum yang dapat  

digunakan oleh pelanggan hotel maupun umum. Diantaranya adalah sebagai 

berikut: 
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Sumber: Dokumen pribadi, 2017 

1. Rock Cafe 

 Rock Cafe merupakan sebuah kafe dan resto yang dimiliki oleh secara 

langsung oleh Rock Hotel. Rock Cafe menawarkan makanan dan minuman yang 

bercita rasa lokal. Harga makanan yang ditawarkan oleh Rock Cafe sendiri mulai 

dari Rp. 15.000 hingga Rp. 25.000, sedangkan harga minuman yang ditawarkan 

oleh Rock Cafe sendiri mulai dari Rp. 15.000 hingga Rp. 30.000. 

 

Gambar 4.4. 

Fasilitas Umum Rock Cafe 

 

 

2.  Penyewaan Lobi 

 Rock Hotel menyewakan lobi bagi pelanggan yang dapat dialihfungsikan 

menjadi ruang jamuan atau kegiatan dan acara lainnya seperti acara ulang tahun, 

lamaran, buka puasa bersama dan kegiatan formal maupun informal lainnya sesuai 

dengan prefensi pelanggan. Kapasitas lobi di Rock Hotel sendiri dapat menampung 

20 orang hingga 100 orang dengan minimal pemesanan untuk 20 orang. Untuk 

harga yang ditawarkan sendiri, Rock Hotel menawarkan paket yang termasuk 
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Sumber: Dokumen pribadi, 2017 

Sumber: Dokumen Rock Hotel, 2017 

makan dengan sistem buffet, dimana harga yang ditawarkan adalah Rp. 50.000 

hingga Rp. 70.000. Selain itu Rock Hotel juga menawarkan dekorasi secara gratis 

dan sound system jika memesan untuk 50 orang keatas dan menerima pembuatan 

dekorasi sesuai dengan keinginan pelanggan dengan harga yang disesuaikan dengan 

anggaran pelanggan. 

Gambar 4.5. 

Fasilitas Umum Lobi 

  

  

Gambar 4.6. 

Lobi yang Dialihfungsikan Untuk Acara 
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4.2. Business Model Canvas Rock Hotel  

4.2.1. Segmen Pelanggan (Costumer Segments) 

 Blok segmen pelanggan (costumer segments) menggambarkan kelompok 

orang atau organisasi yang ingin dijangkau atau dilayani oleh perusahaan. 

Perusahaan harus mampu menganalisis dan membedakan kelompok – kelompok 

pelanggan tersebut menjadi beberapa segmen berdasarkan kebutuhan, perilaku, 

atau karakteristik lainnya (Osterwalder dan Pigneur, 2013). Blok ini bertujuan 

untuk memudahkan pemilik atau pemegang keputusan untuk mengetahui jenis 

pelanggan yang akan mereka layani.  

 Dalam hal ini, Rock Hotel menawarkan dan melayani segmen pelanggan 

yang spesifik. Pelanggan tersebut adalah orang atau kelompok dengan ekonomi 

menengah kebawah yang membutuhkan akomodasi di Kota Surabaya. Sehingga 

harga akomodasi yang ditawarkan oleh Rock Hotel telah disesuaikan dengan 

keinginan dan kebutuhan pelanggan pada kelompok segmen tersebut, dimana harga 

akomodasi yang ditawarkan sebesar Rp.250.000 hingga Rp.500.000. Rock Hotel 

menyasar segmen pelanggan seperti wisatawan keluarga baik nusantara maupun 

mancanegara dan juga pebisnis dan pekerja yang sedang melakukan kunjungan 

kerja ke Kota Surabaya dengan budget terbatas.  Hal ini dijelaskan oleh manajer 

hotel sebagai berikut, 

 “Dari awal sih memang kita tawarkan ke menengah kebawah. Jadi untuk 

konsumen – konsumen yang mau mencari akomodasi dengan harga yang murah 

namun nyaman. Kita memang fokus jualannya seperti pada wisatawan – wisatawan 

keluarga yang transit, supir yang misalnya membawa mobil box yang belanja 

secara kulakan di Surabaya, terus orang – orang kantor yang dinas ke Surabaya 

yang memiliki budget terbatas. Biasanya sih mereka menginap satu sampai dua 
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hari jadi sehabis itu langsung melanjutkan aktivitasnya.” (Wawancara Manajer 

Rock Hotel, 2017) 

 

Dari pemaparan yang dijelaskan oleh manajer hotel diatas maka didapatkan 

bahwa, salah satu segmen pelanggan yang disasar oleh Rock Hotel adalah 

wisatawan keluarga baik lokal maupun mancanegara yang mencari akomodasi yang 

murah.  

 “Wisatawan – wisatawan lokal sama mancanegara menjadi sasaran kita. 

Terutama wisatawan keluarga. Biasanya kita banyak tamu yang berasal dari 

Malaysia dan Brunei Darusalam karena ya itu kan hidupnya mungkin syariah jadi 

suka menginap disini. Ya itu peraturan hotel kita yang tidak boleh membawa 

pasangan non menikah.” (Wawancara Manajer Rock Hotel, 2017). 

 

“Iya, tapi banyak juga wisatawan bule yang suka menginap disini karena 

suasananya yang nyaman. Ada hotel dulu disitu di belakang kantor, harganya lebih 

mahal dan kelasnya bagus daripada disini, tetapi bulenya lebih suka menginap 

disini. Ya itu karena homie, nyaman dan suasananya positif.” (Wawancara Manajer 

Rock Hotel, 2017). 

 

 “Kita banyak dari keluarga – keluarga yang memang dari luar kota untuk 

liburan ke Surabaya. Kan memang di Surabaya banyak mall dan hiburan – hiburan 

gitu kan yah jadinya banyak keluarga yang menginap satu sampai dua hari disini 

atau biasanya memang mereka ada acara di surabaya jadi mereka bawa 

keluarganya disini semua. Soalnya hotel ini, kalau tamu – tamunya bilang bikin 

nyaman.” (Wawancara Supervisor Front Office Rock Hotel, 2017). 

 

 Selain segmen keluarga yang menjadi fokus utama, Rock Hotel menyadari 

bahwa ada kelompok pelanggan seperti pebisnis dan pekerja yang sedang 

melakukan kunjungan kerja ke Kota Surabaya menginap di Rock Hotel.  
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“Namun ada juga orang – orang kantor yang sebenarnya memiliki budget 

lebih untuk memesan hotel lain, namun lebih prefer kesini karena nyaman dan 

strategis ...” (Wawancara Manajer Rock Hotel, 2017). 

 

 “Ini yah, kebanyakan sih yang datang juga pebisnis, jadi lebih banyak 

tamu – tamu yang seperti itu. Kita kan bisa dibilang seperti hotel transit semacam 

begitu lah. Jadinya kebanyakan untuk transit dan untuk perjalanan kerja ...” 

(Wawancara Supervisor Front Office Rock Hotel, 2017). 

 

Berdasarkan segmen pelanggan yang sudah ditetapkan diatas, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Rock Hotel menggunakan pendekatan segmentasi 

demografi berdasarkan pendapatan konsumen, dimana Rock Hotel menyasar 

pelanggan – pelanggan yang berasal dari kelompok pendapatan menengah kebawah 

dan segmentasi perilaku berdasarkan manfaat yang diberikan produk dimana 

kelompok pelanggan yang disasar pada dasarnya menginap selama satu atau dua 

hari namun membutuhkan akomodasi dengan harga ekonomis dan memiliki 

fasilitas yang memadai sebagai manfaat yang dicari pada sebuah akomodasi. 

Sehingga pasar yang dilayani oleh Rock Hotel merupakan pasar ceruk, dimana 

hotel ini melayani orang atau kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan dan 

keinginan secara spesifik dan terspesialisasi.  

 

4.2.2.  Proposisi Nilai (Value Propositions) 

 Blok proposisi nilai (value propositions) menggambarkan nilai utama pada 

suatu produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada pelanggan. Hal ini yang 

menjadikan pelanggan lebih memilih sebuah produk atau jasa perusahaan dari 

pesaing – pesaing lainnya. 
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Dalam hal ini, Rock Hotel sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di 

bisnis perhotelan memiliki beberapa penawaran nilai kepada pelanggan. Nilai 

pertama yang ditawarkan adalah konsep budget sebagai keunggulan utama, dimana 

Rock Hotel menawarkan dengan harga ekonomis dan fasilitas yang memadai 

sebagai hotel pada kelas ini. Akomodasi yang ditawarkan pada Rock Hotel dimulai 

dari harga Rp. 250.000 hingga Rp. 500.000. 

Sebagai hotel yang memiliki motto comfortable family hotel, Rock hotel 

menawarkan fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan segmen pelanggan utama 

yaitu keluarga. Sejalan dengan konsep tersebut, Rock Hotel juga menawarkan 

akomodasi yang ramah keluarga sebagai keunggulan. Rock Hotel menyediakan 

semua kamar hotel yang berjenis non smoking dengan tujuan agar tidak adanya 

residu – residu dari rokok yang tertinggal di kamar sehingga kamar menjadi nyaman 

dan sehat bagi anak – anak. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu Diana selaku 

supervisor front office, 

“Ya betul, karena kan memang kita terkenalnya family hotel jadi kita 

menerapkan kamar yang No Smoking semua, jadi banyak juga keluarga yang suka, 

jadi bawa anak pun aman.” (Wawancara Supervisor Front Office Rock Hotel, 

2017). 

 

 Selain itu Rock Hotel juga menyediakan air panas secara gratis di lobi 

hotel, hal ini bertujuan bagi keluarga yang membawa anak atau bayi dapat 

menggunakan fasilitas tersebut untuk kepentingan keluarga. 

“Mungkin dari segi fasilitas tambahan yah, kalau di Rock Hotel kita 

sediakan air panas secara gratis untuk tamu – tamu kita di lobi, jadi mereka boleh 

saja membawa kopi dan gelas sendiri.  Kita ya jual tapi kita juga sediakan untuk 

menciptakan kesan comfortnya itu bagi keluarga. Misalnya kan ada keluarga bawa 
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bayi kan pasti butuh air panas, itu kita sediakan secara free.” (Wawancara Manajer 

Rock Hotel, 2017). 

 

Selain dari segi fasilitas, Rock hotel juga selalu berusaha untuk memberikan 

kenyamanan di hotel dengan cara memberikan pelayanan yang maksimal dari 

karyawan dan juga dari segi ukuran lobi sehingga menimbulkan kesan nyaman bagi 

segmen yang dituju. 

”Konsep comfortable family hotel yang kita buat di hotel ini adalah 

menciptakan kenyamanan di hotel, dimulai dari pelayanan yang diberikan oleh 

karyawan, dimana karyawan sebisa mungkin harus memperlakukan pelanggan 

seperti inisiatif dan selalu membantu. Lalu untuk di lobi hotel kita buat besar ya. 

Biasanya kalau hotel budget itu kan lobinya sempit dan minimalis, kita coba buat 

lobi kita besar dan kita menambahkan dekorasi – dekorasi sehingga kesan 

nyamannya pelanggan itu eh.. itu timbul bukan hanya dari fisik melainkan 

perasaan juga yang timbul saat memasuki hotel kami, gitu.” (Wawancara Manajer 

Rock Hotel, 2017). 

 

Nilai selanjutnya yang ditawarkan oleh Rock Hotel adalah pengadopsian 

elemen hotel syariah. Dalam hal ini, Rock Hotel mengadopsi salah satu elemen 

syariah dimana hotel ini memiliki peraturan tertulis yaitu tidak memperbolehkan 

pasangan yang belum menjadi suami istri atau berkeluarga secara sah untuk 

memesan kamar di Rock Hotel. Pasangan suami istri atau berkeluarga yang hendak 

memesan hotel ini juga diwajibkan untuk membawa surat keterangan atau bukti 

yang mendukung seperti Kartu Tanda Penduduk atau surat nikah dan sejenis pada 

saat melakukan check in dan bagi tamu lawan jenis yang ingin bertemu dengan 

tamu hotel, hanya diperbolehkan bertemu di lobi hotel. 

 Peraturan tersebut semakin menguatkan merek Rock Hotel sebagai hotel 

yang menciptakan kesan aman dan nyaman. Hal tersebut juga menyebabkan banyak 
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pelanggan memanggil sebutan Rock Hotel sebagai hotel syariah. Hal ini dijelaskan 

oleh manajer hotel melalui beberapa pernyataan berikut, 

 “Ya, jadi julukan syariah itu dari tamu, karena kita hanya menyebutkan 

aturan kami tidak menerima pasangan di luar nikah. Jadi kita omong di depan 

terlebih dahulu. Takutnya nanti udah masuk nanti kecewa kan. Beberapa kali tamu 

yang menginap disini bilang bahwa ini syariah hotel, karena tamu yang 

memberikan nama tersebut jadi Rock Hotel mengikuti saja. Tapi yah itu jadi banyak 

yang appreciate.” (Wawancara Manajer Rock Hotel, 2017). 

 

“Namun ya itu, dahulu saya sempat ada rapat besar yang diadakan oleh 

dinas pariwisata Surabaya membahas tentang pemasukan hotel ya kalau tidak 

salah. Itu kita pernah disebut sebagai salah satu hotel yang menerapkan benar –

benar syariah, nah dari situ saya jadi tahu bahwa oh... hotel ini jadi sudah banyak 

yang tau ya peraturan yang kita tetapkan tersebut. Jadi ada apresiasi juga yang 

diberikan kepada pemerintah.” (Wawancara Manajer Rock Hotel, 2017). 

 

Penerapan peraturan tersebut bertujuan agar menciptakan kesan keamanan 

bagi pelanggan yang menginap di Rock Hotel.  

“Jadi kami ingin menciptakan rasa aman dan nyaman yang diberikan 

kepada pelanggan, dimana kita kan memiliki peraturan tidak memperbolehkan 

pelanggan yang belum menikah secara sah itu membooking di hotel kita. Jadi hotel 

kita tidak terkesan hotel yang menerima semua pelanggan yang mempunyai tujuan 

negatif kalau menginap di hotel,  jadi ada rasa aman bagi pelanggan yang 

menginap di hotel kita.” (Wawancara Manajer Rock Hotel, 2017). 

 

 “Pelanggan itu sebenernya sih hanya butuh tempat yang nyaman dan aman 

aja. Amannya itu yang diinginkan pelanggan kan sebenernya kalau untuk hotel 

seperti kita ini yah hanya hotel ini bukan menjadi tempat – tempat yang negatif lah. 

Nah itu aja sih kebutuhan yang diinginkan pelanggan, Nah dari situ kita istilahnya 

kolaborasi lah ambil sisi yang dibutuhkan aja dari syariahnya itu yaitu tidak 

menerima pasangan yang belum menikah untuk memesan kamar kita terus tamu 
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lawan jenis juga hanya boleh bertemu di lobi. Dari situ yah pelanggan yah sudah 

senang dan kita konsisten menerapkannya makanya kita jadi punya julukan syariah 

dari pelanggan.” (Wawancara Manajer Rock Hotel, 2017). 

 

Nilai terakhir yang ditawarkan adalah kemudahan akses yang dimiliki oleh 

Rock Hotel. Rock Hotel berada di jalan Barata Jaya 17 No. 55, Gubeng yang 

terletak di Kota Surabaya bagian timur. Kota Surabaya bagian timur merupakan 

salah satu pusat bisnis dan perdagangan di Kota Surabaya.  

“Lokasi kita sangat kuat. Kita berada di dekat daerah industri di Rungkut, 

jadi memang banyak kantor – kantor yang mendatangkan tamu yang cukup banyak. 

Terus kita dekat dengan kantor pendidikan di daerah jemursari ...” (Wawancara 

Manajer Rock Hotel, 2017). 

 

Dari pemaparan yang dijelaskan diatas, maka dapat diketahui bahwa lokasi 

yang dimiliki oleh Rock Hotel sangat strategis. Lokasi menjadi nilai penting bagi 

Rock Hotel karena dapat memenuhi kebutuhan kelompok pelanggan dalam 

melakukan perjalanan dinas ke Surabaya atau keperluan transit. Daerah Gubeng 

yang terletak di Kota Surabaya timur merupakan sebuah daerah yang strategis 

karena menjadi pusat bisnis di kota Surabaya bagian timur. 

Selain itu akses dari hotel yang mudah juga menjadi keunggulan tersendiri 

bagi Rock Hotel. Lokasi hotel dekat dengan beberapa sarana transpotasi publik 

seperti Stasiun Gubeng yang dapat dicapai dalam waktu 25 menit dari hotel, Stasiun 

Wonokromo yang dapat dicapai dalam waktu 20 menit serta Bandara Internasional 

Juanda yang dapat dicapai dalam 30 menit dari hotel. Kemudahan akses menuju 

berbagai macam pilihan sarana transpotasi publik akan membantu pelanggan untuk 

melanjutkan perjalanan ke kota – kota lain dengan nyaman dan mudah, mengingat 

Kota Surabaya merupakan kota yang padat. 
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 Akses menuju wisata kota dan pusat perbelanjaan juga mudah dan cepat 

menjadi salah satu keunggulan Rock Hotel bagi pelanggan yang bertujuan untuk 

menikmati kegiatan lifestyle dan leisure. Atraksi yang terdekat dari Rock Hotel 

adalah Museum De Mata Trick Eye, Taman Flora Bratang, Taman Bungkul, Kebun 

Bibit Wonorejo dan juga wisata kuliner Surabaya, seperti Pecel Bu Kus, Bebek 

Palupi, Soto Madura Wawan, Rawon Nginden dan pusat oleh – oleh Panen Raya. 

Akses menuju pusat perbelanjaan modern Kota Surabaya seperti Galaxy Mall, 

Surabaya Plaza, Mall Central Poin juga sangat terjangkau. 

Berdasarkan pernyataan – pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

elemen – elemen nilai yang membangun proposisi nilai bagi Rock Hotel adalah 

elemen penyelesai pekerjaan, dimana Rock Hotel membantu memenuhi kebutuhan 

utama pada segmen pelanggan yang dilayani. Dalam hal ini Rock Hotel tidak hanya 

menawarkan harga yang ekonomis bagi pelanggan segmen kelas menengah 

kebawah namun juga menawarkan nilai lebih yang dibutuhkan yaitu konsep ramah 

keluarga dan juga rasa aman yang diberikan dari konsep syariah. Selain itu elemen 

kemudahan akses yang ditawarkan juga menjadi keunggulan tersendiri. Dalam hal 

ini lokasi yang ditawarkan oleh Rock Hotel strategis dan mudah dijangkau sehingga 

menghasilkan manfaat yang menguntungkan bagi pelanggan.  

Berdasarkan elemen – elemen tersebut, maka proposisi nilai yang dimiliki 

oleh Rock Hotel ialah sebagai hotel yang menyediakan akomodasi dengan harga 

ekonomis yang menawarkan nilai – nilai kekeluargaan dari segi pelayanan yang 

ramah serta konsep syariah. 
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4.2.3. Saluran (Channels) 

 Blok saluran (channels) menggambarkan bagaimana suatu perusahaan 

menghantarkan nilai yang ingin ditawarkan kepada pelanggan yang disasar saat ini. 

Ada beberapa jenis saluran komunikasi yang digunakan Rock Hotel, yang pertama 

ialah saluran yang dimiliki sendiri (owned channel), yaitu melalui front office di 

hotel. Sama seperti hotel pada umumnya penjualan akomodasi yang dilakukan oleh 

Rock Hotel dapat dilakukan secara langsung. Pelanggan yang ingin menginap dapat 

langsung memesan kamar baik datang langsung ke hotel menemui bagian front 

office ataupun memesan melalui nomor telepon Rock Hotel. 

Rock Hotel juga menyalurkan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan 

melalui saluran komunikasi yang digunakan, dalam hal ini adalah dalam bentuk 

brosur yang diletakan di bagian front office.  Hal – hal yang ditawarkan dapat 

berupa daftar harga akomodasi dan promosi – promosi yang ada saat ini. Tujuan 

dari penggunaan saluran komunikasi ini adalah untuk memberikan informasi dan 

meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap jasa yang ditawarkan kepada 

pelanggan.  

“Lalu secara fisik ada sih kita di hotel langsung kita punya brosur publish 

rate, fasilitas yang ditawarkan sama kartu nama ...” (Wawancara Manajer Rock 

Hotel, 2017). 

 

 Jenis saluran kedua yang digunakan oleh Rock Hotel ialah dengan 

bekerjasama dengan mitra (partner channel), yaitu: 

1. Mitra Online Travel Agent 

 Rock Hotel juga memperluas saluran komunikasinya dengan cara 

mengadakan kerja sama dengan beberapa online travel agent seperti Traveloka, 
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Pegipegi dan Tiket.com. Rock Hotel menggunakan jenis saluran ini karena melihat 

perkembangan era digital semakin maju dan perilaku konsumen yang sudah mulai 

mengarah kepada transaksi secara online. Hal tersebut menjadi sebuah peluang bagi 

Rock Hotel untuk memasarkan dan menjangkau pelanggan yang disasar secara 

lebih luas.  

“Kita sekarang melalui online travel agent atau OTA, itu kita kerja sama 

dengan mereka untuk dapat memasarkan kamar kita ke pelanggan – pelanggan ya, 

karena kan kita tau sekarang ini zamannya sudah teknologi canggih, jadinya kita 

juga mengikuti perkembangan zaman yang ada, dan memang dirasa lebih efektif.” 

(Wawancara Manajer Rock Hotel, 2017). 

 

Dalam hal ini, dengan menggunakan online travel agent sebagai saluran 

komunikasi, Rock Hotel tidak hanya digunakan untuk menjual kamar saja 

melainkan dapat memberikan informasi sebagai nilai tambah yang dapat 

ditawarkan kepada pelanggan, mulai dari kondisi hotel, kondisi kamar, serta 

berbagi fasilitas yang ditawarkan oleh Rock Hotel seperti ruangan kamar dengan 

AC, area parkir, layanan  front office 24 jam, kafe, dan akses WiFi serta ketersedian 

kamar dan harga yang selalu diperbaharui setiap saat. Selain itu dengan 

menggunakan media ini, pelanggan dapat dengan mudah mencari lokasi hotel dan 

atrakasi yang berada dekat dengan lokasi hotel.  

2. Media Sosial 

Rock Hotel juga melakukan promosi melalui berbagai media sosial seperti 

Instagram dengan nama @rockhotel dan Facebook dengan nama ROCK HOTEL. 

Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan dan menjangkau pelanggan secara lebih 

luas. Media ini digunakan untuk menginformasikan promosi yang diadakan oleh 

Rock Hotel saat ini. 
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3.  Loper Koran 

 Saluran yang digunakan oleh Rock Hotel yang terakhir ialah menitipkan 

brosur Rock Hotel ke koran – koran yang ada di Surabaya seperti Jawa Pos dan 

Kompas kepada loper koran. Hal ini seperti yang disampaikan manajer hotel 

sebagai berikut, 

“... Sama kita memakai loper koran sebagai salah satu media pemasaran kita, jadi 

kita titipkan brosur kita melalui loper koran yang ada di Surabaya. Korannya itu 

biasa Kompas dan Jawa Pos sih yang disebar sama loper koran.” (Wawancara 

Manajer Rock Hotel, 2017). 

 

4.2.4. Hubungan Pelanggan (Costumer Relationships) 

 Blok hubungan pelanggan (costumer relationships) menggambarkan jenis 

hubungan yang ditetapkan perusahaan dengan costumer segments yang dituju. 

Dalam hal ini hubungan pelanggan menjadi kunci penting di dalam suatu bisnis. 

 Dalam menjalin hubungan dengan pelanggan, Rock Hotel yang merupakan 

hotel budget tidak melakukan hubungan pelanggan secara khusus seperti pada hotel 

- hotel berbintang pada umumnya.  

“Kita sih yah sesuai standar hotel pada umumnya saja, karena kan kita juga 

hotel segmen budget yah, jadi memang untuk perlakuan yang misalnya hotel – hotel 

berbintang berikan misalnya valet service atau inroom service itu kita tidak 

sediakan. Tapi ya itu saya didik front office untuk dapat membantu tamu lah, 

misalnya butuh rekomendasi tempat – tempat yang menarik di Surabaya, itu 

biasanya pegawai yang memberikan rekomendasi termasuk saya sendiri pun turun 

tangan. Lalu mungkin kalau pelanggan butuh bantuan untuk dibawakan barang – 

barang yah kita harus bantu.” (Wawancara Manajer Rock Hotel, 2017). 

 

 Hal ini juga ditambahkan pernyataan supervisor front office sebagai 

karyawan yang berhadapan langsung melayani pelanggan. 
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 “Umum aja sih sebenernya, semisal pelanggan datang lalu kita greeting, 

kalau mereka mau check in nanti kita tanyakan sudah reservasi atau belum, kalau 

sudah kita cek reservasinya kemudian kita proses. Kalau memang belum reservasi 

nanti kita cek available roomnya ada atau tidak. Lalu untuk hotel kita sendiri 

paymentnya tanpa deposit, jadi langsung payment di depan. Lalu jika kamar sudah 

siap, kita antarkan ke kamar hotel.” (Wawancara Supervisor Front Office Rock 

Hotel, 2017). 

 

Pada dasarnya hubungan pelanggan yang dijalin oleh Rock Hotel pada 

pelanggannya termasuk kedalam bantuan personal (personal assistance), dimana 

melalui front office sebagai wakil penjual berkomunikasi secara langsung kepada 

pelanggan untuk menjelaskan infromasi seputar hotel dan harga kamar yang 

ditawarkan, melakukan proses check – in dan check – out serta membantu 

pelanggan yang membutuhkan informasi seputar atraksi yang ada di kota Surabaya. 

Manajer selaku atasan juga selalu ada untuk memantau keadaan di hotel dan juga 

melayani pelanggan secara langsung dengan cara menanyakan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan selama menginap di hotel. 

 

4.2.5. Arus Pendapatan (Revenue Streams) 

Berdasarkan hasil wawancara, arus pendapatan yang didapatkan oleh Rock 

Hotel bersumber dari tiga aliran yaitu penjualan kamar, penyewaan lobi hotel, dan 

Rock Cafe. Jenis arus pendapatan yang didapatkan tersebut adalah transaction 

revenue, yaitu artinya pendapatan dihasilkan dari satu kali pembayaran pelanggan. 

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh manajer hotel sebagai berikut: 

“Sumber pendapatan yang jelas kita pasti utama berasal dari akomodasi, 

lalu dari sewa lobi untuk acara – acara atau event dan kafe yang terakhir. Bahkan 
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untuk sewa lobi ini pendapatannya lebih besar dari pada pelanggan kafe sih ...” 

(Wawancara Manajer Rock Hotel, 2017). 

 

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penjualan kamar 

merupakan sumber pendapatan utama yang dihasilkan oleh Rock Hotel. Aliran 

pendapatan tersebut didapatkan melalui pemesanan kamar oleh pelanggan melalui 

online travel agent yang bekerja sama dengan pihak hotel ataupun melalui 

pembayaran yang dilakukan secara langsung di hotel.  

Arus pendapatan berikutnya dihasilkan oleh pelanggan yang melakukan 

penyewaan lobi hotel untuk acara formal maupun informal.  

“Ya terus pendapatan selanjutnya itu berasal dari penyewaan lobi untuk 

event – event ulang tahun, engagement, arisan, reuni terus sama halal bihalal. Itu 

kita tawarkan secara paket yah dimulai dengan harga Rp.50.000 per pax atau 

orang” (Wawancara Manajer Rock Hotel, 2017). 

 

 Arus pendapatan terakhir yang dihasilkan oleh Rock Hotel berasal dari 

aktivitas penjualan food & beverage yang berada di Rock Cafe. Harga yang 

ditawarkan mengikuti dengan harga pasar di lingkungan luar hotel karena 

mengingat lingkungan tersebut  merupakan tempat – tempat wisata kuliner terkenal 

yang ada di Kota Surabaya bagian timur. 

“Harganya kita bermain di kelas menengah sih, saya melihat kompetitor 

warung – warung itu harganya seperti itu, kami tawarkan harga yang sama, biar 

tidak lari keluar ...” (Wawancara Manajer Rock Hotel, 2017). 

 

Setiap jenis arus pendapatan memiliki mekanisme pembayaran. Dalam hal 

ini mekanisme pembayaran yang ditetapkan oleh Rock Hotel adalah menggunakan 

harga tetap. Harga tetap yang ditetapkan oleh Rock Hotel merupakan publish rate 
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yang ditawarkan bagi pelanggan yang melakukan pemesanan kamar secara langung 

ke bagian front office atau melalui telepon. Berikut merupakan publish rate yang 

ditetapkan oleh Rock Hotel sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 

Daftar Harga Tetap Rock Hotel 

No Tipe Kamar Fasilitas Harga 

1 Rock Pitstop LCD TV, akses WiFi, complimentary 

water, kamar mandi dengan air panas 

dan air dingin dan basic amenities: 

handuk, sabun dan shampoo. 

Rp. 250.000 

2 Rock Shelter Free breakfast for 2 person, LCD TV, 

akses WiFi, complimentary water, 

Complimentary coffee and tea dengan 

pemanas air, kamar mandi dengan air 

panas dan air dingin, Complete 

amenities: handuk, shower cap, sandal 

hotel, dan sikat gigi, sabun dan 

shampoo. 

Rp. 350.000 

3 Rock Family Free breakfast for 4 person, LCD TV, 

akses WiFi, complimentary water, 

Complimentary coffee and tea dengan 

pemanas air, kamar mandi dengan air 

panas dan air dingin, Complete 

amenities: handuk, shower cap, sandal 

hotel, dan sikat gigi, sabun dan 

shampoo. 

Rp. 500.000 

Sumber: Dokumen Rock Hotel, 2017 
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 Selain itu untuk kerja sama yang dilakukan oleh online travel agent dengan 

Rock Hotel, aturan pembagian hasilnya dilakukan dengan melakukan perjanjian 

kerja sama terlebih dahulu tentang harga yang akan dijual. Sehingga arus 

pendapatan yang didapatkan melalui saluran ini sesuai dengan harga kontrak yang 

sudah ditetapkan sebelumnya. Lalu setiap kamar yang terjual, maka online travel 

agent akan mengambil komisi yang sudah disepakati sebelumnya. Hal ini 

dijelaskan secara lebih lanjut oleh manajer dengan menggambarkan pendapatan 

yang diperoleh oleh Rock Hotel melalui salah satu online travel agent, yaitu 

Traveloka. 

“... pemasukan dari Traveloka itu ada pelanggan beli melalui Traveloka, 

lalu pelanggan dapat kode booking, Traveloka mengirim uang pembayaran ke kita 

sesuai dengan harga kontrak yang sebelumnya sudah disepakati berikut dengan 

bagi komisi yang sudah disepakati tadi. Jadi mereka mau menjual dengan harga 

Rp. 500.000 pun tetap kita dibayar dengan perjanjian harga kontrak. Jadi semisal 

pas ada high season mereka mau menjual dengan harga Rp.600.000 pun yah itu 

terserah pihak sana, kita tetap dapat bayaran harga kontrak” (Wawancara Manajer 

Rock Hotel, 2017). 

 

 Begitu juga dengan halnya penyewaan lobi dan Rock Cafe yang 

menggunakan harga tetap. Dimana Rock Hotel membuat daftar harga kepada 

pelanggan sehingga pelanggan dapat dengan mudah melihat harga dan 

menyesuaikan kebutuhan dan keinginannya. 
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4.2.6. Sumber Daya (Key Resources) 

 Sumber daya utama yang dimiliki oleh Rock Hotel dapat dikategorikan 

sebagai berikut: 

1. Sumber Daya Fisik 

 Berdasarkan wawancara sumber daya fisik yang dimiliki Rock Hotel antara 

lain adalah berupa bangunan hotel dan juga aset – aset pendukung hotel untuk 

menjalankan akomodasi hotel dan kafe. 

2. Sumber Daya Intelektual 

 Sumber daya intelektual meliputi hal – hal yang berupa merek, pengetahuan 

yang dilindungi paten, hak cipta, dan database pelanggan merupakan 

komponen-komponen. Aset intelektual yang dimiliki oleh Rock Hotel adalah merek 

dagang berupa logo tulisan Rock Hotel yang sudah didaftarkan sebagai merek 

terdaftar. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh manajer sebagai berikut: 

“Kalau logo itu dulu memang pas kita rapat membuat logo, banyak sekali 

ide – idenya ada yang bentuknya gunung tapi terlalu country. Akhirnya disepakati 

berbentuk  tulisan dengan bentuk kotak seperti itu. Warnanya dulu biru muda dan 

kuning, namun sekarang berubah menjadi merah dan biru muda.” (Wawancara 

Manajer Rock Hotel, 2017). 

 

3. Sumber Daya Manusia 

 Rock Hotel dalam menjalankan bisnisnya tentu harus memiliki sumber daya 

manusia yang mendukung proses bisnisnya karena tanpa ada sumber daya manusia 

yang berkompeten maka keberlangsungan bisnis Rock Hotel tidak akan berjalan 

dengan baik.  Saat ini tenaga kerja tetap yang bekerja di Rock Hotel berjumlah 19 

orang. Dimana terbagi menjadi beberapa divisi yang terdiri dari divisi Front Office, 

Food & Beverage, House Keeping, Administration, Accounting, dan Security. 
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Sumber: Rock Hotel, 2017 

Tabel 4.2. 

Jumlah Karyawan Rock Hotel 

No Divisi Jumlah 

1 General Manajer 1 

2 Front Office 4 

3 Food & Beverage (2 juru masak dan 3 bartender) 5 

4 Housekeeping 4 

5 Administration 1 

6 Accounting 1 

7 Security 3 

 Total 19 

 

 

Dalam memilih tenaga kerja, Rock Hotel memiliki beberapa persyaratan 

yang harus dipenuhi. Berikut merupakan syarat – syarat yang dibutuhkan Rock 

Hotel untuk tenaga kerja yang dipilih. Syarat untuk menjadi karyawan front office 

adalah sebagai berikut: 

1. Berpendidikan Diploma di bidang pariwisata. 

2. Menguasai bahasa Inggris dan Indonesia. 

3. Berpenampilan menarik dan positif. 

 Sedangkan untuk jabatan lainnya, manajer tidak terlalu memiliki 

persyaratan yang spesifik. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan berikut, 

“Ya tidak spesifik – spesifik sekali sih. Gini kan kita di hotel budget toh, jadi 

yang kita memang butuh pendidikan khusus itu paling hanya di bagian Front 

Office. Sisanya seperti F&B, terus housekeeping, admin, security itu tidak yang 

gimana – gimana. Paling kalau F&B itu kan pastinya harus bisa masak kan ya, 
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karena kan dia sekalian buat makanan untuk breakfast di hotel. Sisanya itu mereka 

belajar – belajar sendiri sih, seperti buat minuman – minuman itu, paling yah saya 

ajarkan basicnya aja.” (Wawancara Manajer Rock Hotel, 2017). 

 

 Saat okupansi sedang tinggi, Rock Hotel juga menyewa tenaga kerja lepas 

untuk membantu kegiatan operasional hotel agar berjalan lancar. Jumlah tenaga 

kerja lepas ini digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keadan okupansi hotel pada 

saat itu.  

“Iya betul. Lalu kalau semisal okupansi kita sedang tinggi biasanya kita 

menyewa tenaga kerja kasual yah, eh.. apa itu namanya tenaga kerja lepas lah, 

biasanya sih di bagian house keeping, karena tidak membutuhkan kualifikasi 

spesifik, jadi yah bersih – bersih saja.” (Wawancara Manajer Rock Hotel, 2017). 

 

4. Sumber Daya Finansial 

 Sumber daya finansial dalam hal ini merupakan modal awal untuk 

mendirikan usaha Rock Hotel. Modal awal ini didapatkan dari modal pribadi dan 

beberapa investor. Menurut keterangan manajer hotel, modal yang diperlukan untuk 

mendirikan dan mengembangkan usaha Rock Hotel adalah sebesar Rp. 

15.000.000.000. Adapun presentase pembiayaan untuk modal usaha dari masing – 

masing investor sebagai berikut: 

Tabel 4.3. 

Presentase Pendanaan Modal Awal Rock Hotel 

Presentase Pendanaan Modal Awal Rock Hotel 

Pemilik 80%  Rp        12,000,000,000  

Investor 1 10%  Rp           1,500,000,000  

Investor 2 10%  Rp           1,500,000,000  

Total Modal Awal  Rp        15,000,000,000  
Sumber: Data diolah, 2017 
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4.2.7. Aktivitas Kunci (Key Activities) 

Aktivitas kunci menggambarkan tindakan yang terpenting yang dilakukan 

perusahaan agar dapat beroperasi dengan lancar. Berdasarkan wawancara yang 

dilakukan dengan manajer hotel dan supervisor front office maka dapat didapatkan 

aktivitas kunci utama yang dilakukan oleh Rock Hotel. Berikut ini adalah aktivitas 

– aktivitas kunci yang terdapat di Rock Hotel,  

1. Aktivitas Akomodasi Kamar 

 Bagian  front office memegang peranan penting dalam aktivitas akomodasi 

kamar. Bagi pelanggan yang memesan kamar melalui online travel agent, maka  

front office dengan bagian administrasi akan memeriksa pemesanan yang dilakukan 

oleh pelanggan beserta kode booking yang dimiliki pelanggan melalui email Rock 

Hotel. Setelah itu pemesanan kamar baru akan di proses sesuai dengan hari dan 

tanggal yang dipesan oleh pelanggan. Hal ini seperti yang dijelasakan oleh Ibu 

Rosdiana selaku supervisor front office sebagai berikut, 

“Ini sih, Kan misalnya Traveloka, pihak tamu atau konsumen memesan 

kamar melalui Traveloka. Jadi Travelokanya sebagai pihak ketiga. Tamu booking 

lalu transfer. Nah, kalau sudah dibayar lalu langsung di transfer ya. Nanti kita ada 

pemberitahuan dari Travelokanya, muncul melalui email kita.” (Wawancara 

Supervisor Front Office Rock Hotel, 2017). 

 

Begitu juga dengan pelanggan yang memesan kamar secara langsung di 

hotel, dimana bagian front office menawarkan harga kamar sesuai dengan publish 

rate kepada pelanggan dan memeriksa ketersediaan kamar sesuai dengan hari dan 

tanggal yang dipilih oleh pelanggan. 

Saat proses pembayaran selesai, maka selanjutnya adalah proses check in 

dimana merupakan proses konfirmasi dan pendaftaran kepada pihak hotel yang 
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dilakukan oleh bagian  front office. Bagian  front office akan mencocokkan 

identitas, jumlah tamu yang menginap dan jenis kamar yang dipesan oleh 

pelanggan. Lalu sebagai salah satu peraturan wajib Rock Hotel, bagi tamu yang 

berpasangan wajib menunjukkan identitas diri atau dokumen penunjungan yang 

membuktikan bahwa pasangan yang dibawa adalah pasangan sah. Proses check in 

yang dilakukan oleh Rock Hotel dimulai pada jam 13:00 siang, pelanggan yang 

sudah melakukan proses check in maka akan mendapatkan keycard hotel dan 

voucher makan jika memesan jenis kamar Rock Shelter atau Rock Family dan 

diarahkan langsung menuju kamar. 

Setelah pelanggan selesai menginap, maka aktivitas selanjutnya adalah 

proses check out dimana merupakan proses pelanggan meninggalkan hotel di hari 

terakhir menginap. Proses check out yang dilakukan oleh Rock Hotel dimulai pada 

jam 12:00 siang. Dalam proses ini pihak hotel akan melakukan pengecekan ke 

kamar 5 menit sebelum tamu melakukan check out. 

Selain melakukan proses check in dan check out, front office juga selalu 

mengecek ketersediaan kamar yang ada di Rock Hotel agar memaksimalkan tingkat 

okupansi yang ada di Rock Hote, bagian front office setiap waktu mengecek 

ketersediaan kamar yang ada saat ini, jika sewaktu – waktu ketersediaan penjualan 

kamar melalui di salah satu online travel agent habis dan tingkat okupansi masih 

rendah, maka front office dapat menambahkan ketersediaan kamar ke online travel 

agent. Hal ini disampaikan oleh Ibu Diana melalui pernyataan – pernyataan sebagai 

berikut, 

“Ya, kalau semisalnya okupansinya masih rendah di hotel namun, di OTA 

sudah full book maka kita bisa mengganti dan menambahkan jumlah kamar yang 

disediakan melalui OTA.” (Wawancara Supervisor Front Office Rock Hotel, 2017). 
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“Bukan tiap hari, malahan tiap jam. Jadi kan kita harus tau keadaan jumlah 

kamarnya berapa di OTA yang sudah terbook, lalu melihat juga kondisi di hotel 

sendiri tingkat okupansinya berapa. Semisal dari OTA seperti Traveloka itu sudah 

full, namun okupansi di hotelnya masih rendah, kita bisa tambahkan.” (Wawancara 

Supervisor Front Office Rock Hotel, 2017). 

 

2. Aktivitas Kafe 

 Selain menjual akomodasi kamar, Rock Hotel juga menyediakan fasilitas 

umum yaitu kafe yang bernama Rock Cafe. Aktivitas kunci yang dijalankan oleh 

Rock Cafe sendiri adalah menyediakan makan pagi untuk para tamu hotel pada jam 

07:00 pagi dan setelah itu menyediakan makanan dan minuman bagi para tamu 

hotel ataupun pelanggan umum sampai dengan jam 22:00 malam.  

“Sama seperti kafe pada umumnya, tamu hotel atau pelanggan dari luar 

masuk ke cafe, lalu memesan menu yang ada di kafe, lalu mungkin pelayan 

memberikan menu paket atau promosi dan sebagainya” (Wawancara Manajer 

Rock Hotel, 2017). 

 

“Kalau pagi itu, persiapan sediakan breakfast, istilahnya melayani  

orderan tamu kamar, terus siang sampai malam melayani pelanggan yang pesan 

makanan atau minuman di kafe.”(Wawancara Supervisor Food & Beverage, 

2017). 

 

3. Aktivitas Pemesanan Lobi  

 Lobi terbuka Rock Hotel dapat dialihfungsikan menjadi acara formal 

maupun informal. Dalam hal ini pelanggan yang ingin memesan lobi maka dapat 

langsung menuju ke front office dan memeriksa ketersediaan tanggal yang ada. 

Setelah itu pelanggan akan diarahkan ke Rock Cafe untuk pembicaraan lebih lanjut 

tentang harga dan konsep acara. 
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4.2.8. Kemitraan Utama (Key Partners) 

 Blok kemitraan utama menggambarkan mitra – mitra yang bekerja sama 

dengan Rock Hotel agar bisnis yang dijalankan Rock Hotel berjalan dengan lancar.  

Kemitraan ini terbentuk dengan tujuan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya 

dan aktivitas yang ada di Rock Hotel itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara, 

Rock Hotel menjalin beberapa hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yaitu: 

1. Online Travel Agent 

 Rock Hotel menjalin hubungan secara formal dengan beberapa online travel 

agent di Indonesia yaitu Traveloka, Pegipegi dan Tiket.com. Perjanjian tersebut 

merupakan perjanjian mengikat selama satu tahun dan memiliki hubungan yang 

saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Perjanjian tersebut meliputi tentang 

kesepatakan antara kedua belah pihak mengenai harga dan komisi yang didapatkan 

dari penjualan kamar melalui online travel agent. 

“Jadi begini untuk OTA sendiri, aku tak coba ambil contoh Traveloka. Kita 

mengadakan perjanjian kerja sama dulu ya. Nah itu sudah ada harga kontrak yang 

ditetapkan, kita menjual harga kamar melalui OTA itu berapa, lalu nanti pihak 

OTAnya sendiri yang publish harganya di aplikasi mereka, nah itu terserah mereka 

mau mereka menaikan harganya berapa atau didiskon berapa. Yang jelas kita nanti 

dapat bagian dari harga kontrak dan mereka dapat komisi yang sudah kita sepakati 

sebelumnya.” (Wawancara Manajer Rock Hotel, 2017). 

 

Alasan Rock Hotel menjalin hubungan kemitraan ini adalah untuk 

memaksimalkan jangkauan pemasaran dan juga melihat perkembangan perilaku 

konsumen yang sudah mulai menggunakan online travel agent sebagai sarana 

membeli akomodasi. 

“Kita sekarang melalui online travel agent atau OTA, itu kita kerja sama 

dengan mereka untuk dapat memasarkan kamar kita ke pelanggan – pelanggan ya, 



86 
 

karena kan kita tau sekarang ini zamannya sudah teknologi canggih, jadinya kita 

juga mengikuti perkembangan zaman yang ada, dan memang dirasa lebih efektif.” 

(Wawancara Manajer Rock Hotel, 2017). 

 

2. Toko Laundry 

 Rock Hotel menjalin hubungan kerja sama dengan toko laundry yang ada 

di Kota Surabaya untuk mencuci dan membersihkan linen pada tiap kamar setelah 

digunakan pelanggan. Rock Hotel saat ini menjalin kerja sama dengan satu toko 

laundry untuk memenuhi kebutuhan akan linen bersih. Hubungan yang dijalin 

dengan toko laundry bersifat formal namun dikarenakan hubungan yang dijalin 

secara terus menerus Rock Hotel dapat menekan biaya mencuci linen mereka 

menjadi lebih murah.  

 “Laundry kemitran juga, he’eh. Kalau laundry itu kan berat sih jadi harus 

memang ada aturan – aturan karena karena kan misalnya kalau ada sobek harus 

digantikan kalau salah cuci harus rewashing gitu. Tapi yah karena hubungannya 

terus menerus jadinya kita murah disitu. Untuk laundry 1 sheet hanya Rp. 2000 

saja.” (Wawancara Manajer Rock Hotel, 2017). 

 

3. Toko Perlengkapan Amenities Kamar Hotel. 

 Untuk menjaga ketersediaan perlengkapan amenities yang ada di setiap 

kamar hotel seperti sabun mandi, pasta gigi, shower cap, sandal dan trash bag maka 

pihak hotel menggunakan satu pemasok sebagai penyedia perlengkapan amenities 

hotel. 

“Lalu untuk perlengkapan kamar di hotel seperti sabun mandi, pasta gigi, 

shower cap, sandal, lalu trash bag itu satu pemasok.” (Wawancara Manajer Rock 

Hotel, 2017). 
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Hubungan kemitraan ini bersifat informal dan lebih didasarkan atas dasar 

kekeluargaan, namun walaupun demikian, harga yang didapatkan pemasok 

merupakan harga yang murah karena Rock Hotel membeli hal tersebut dalam 

jumlah banyak. 

“Oh itu hubungannya biasa saja sih, karena itu kan usaha teman juga yang 

sudah pensiun dari dunia perhotelan, dan harganya sendiri memang lebih murah 

dibanding toko - toko karena kan kita beli secara banyak.” (Wawancara Manajer 

Rock Hotel, 2017). 

 

4. Pemasok Air Minum di Kamar Hotel 

 Rock hotel juga bekerja sama dengan perusahaan air minum dalam kemasan 

merek Club untuk memasok air minum dalam kemasan botol pada tiap kamar hotel. 

 

5. Pemasok Kebutuhan Food & Beverage di Rock Cafe 

 Rock Hotel bekerja sama dengan satu pemasok food & beverage khusus 

kafe untuk menyediakan kebutuhan akan sirup – sirup untuk kopi, kopi, teh, dan 

minuman soda sebagai salah satu bahan dasar beverage di kafe. 

“Kafe? Kafe kita ada bemitra dengan coca cola, air minum Club, dan toffin 

untuk sirup sirup, memang toffin itu ternama untuk sirup – sirup kopi, terus ada air 

minum Cleo. he’eh, namun tidak ada hubungan kontrak juga biasa – biasa saja, 

karena kan kalau sirup dan kopi gitu - gitu kita hanya melihat persediaanya sudah 

habis atau belum jadi kalau habis ya tinggal kita pasok lagi. Lalu ada juga bermitra 

dengan Coca – Cola untuk kita jual di etalase kafe, air minum merek Club.” 

(Wawancara Manajer Rock Hotel, 2017). 

 

4.2.9. Struktur Biaya (Cost Structure) 

 Menurut keterangan yang disampaikan oleh manajer hotel, sebagai hotel 

budget, Rock Hotel berfokus pada cost-driven. Rock Hotel berfokus pada 

meminimalisir biaya – biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan dan 
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mempertahankan struktur biaya yang sefisien mungkin. Hal ini dapat dilihat dari 

kepemilikan sumber daya manusia yang ada dimaksimalkan sedemikian rupa 

sehingga aktivitas hotel dapat berjalan dengan lancar, hal ini yang menyebabkan 

dalam mencari karyawan tetap, Rock Hotel secara tersirat memprioritaskan 

karyawan yang kuat secara fisik dan dapat bekerja di luar job desknya.  

“Tenaga kerja itu jelas kriterianya sih kita banyak ambil tenaga muda, 

berpenampilan menarik, dan kuat secara fisik lah, karena kan kita bergerak di hotel 

budget jadi memang harus dapat mengerjakan segala sesuatu. Front office 

misalnya itu saya training juga menjadi admin untuk mengerti segala tentang 

pembukuan, pembookingan, melihat okupansi yang dilakukan admin, karena kita 

cuman punya satu admin jadinya disitu front office harus belajar tentang itu juga.” 

(Wawancara Manajer Rock Hotel, 2017). 

 

Selain itu agar mengurangi biaya tetap pada gaji karyawan, Rock Hotel 

lebih memilih untuk menggunakan tenaga kerja lepas untuk meminimalisir biaya 

yang timbul. 

“Kalau tenaga kerja kasual itu sesuai kebutuhan, biasanya kalau ada yang 

minta cuti minta pengganti, kalau dia itu sekali pakai hanya Rp. 100.000. Kalau 

kasualnya mau sebulan berarti harganya bisa lebih rendah lagi.” (Wawancara 

Manajer Rock Hotel, 2017). 

 

Selanjutnya dari segi aktivitas akomodasi, Rock Hotel dapat meminimalisir 

biaya – biaya yang timbul dari hotel – hotel pada umumnya. Seperti menghilangkan 

fasilitas inroom service dengan mentiadakan telepon pada setiap kamar dan juga 

menggunakan sabun dan shampoo yang dapat di refill dan memiliki kemitraan yang 

kuat dengan penyedia perlengkapan kamar hotel. 

“... orang itu kan sebenernya kalau di hotel budget itu ngapain sih? Kan 

paling tidur sama mandi. Kita kasih kasur nyaman lah kalau kata tamu yang 
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menginap disini loh, bisa mandi air panas ada tv juga. Nah terus hal – hal yang itu 

eh, kayak telepon di kamar itu kita gak sediakan. Coba aja bayangin kalau ada 

telepon di tiap kamar pasti itu kalau malem bakal telepon ke resepsionis, sedangkan 

kan karyawan disini jaga cuman beberapa saja. Jadi itu kita hilangkan.” 

(Wawancara Manajer Rock Hotel, 2017). 

 

“Nah itu kita juga hemat disitu, Kita itu pakai sabun dan shampoo itu 

dimasukan ke dalam dispenser, jadi tamu itu hanya tinggal pencet saja jadi kita 

bisa beli secara banyak  melalui pemasok ...” (Wawancara Manajer Rock Hotel, 

2017). 

 

 Selain itu, untuk menghemat pengeluaran listrik, manajer hotel juga 

menggunakan lampu – lampu kamar dengan jenis LED karena jenis lampu ini lebih 

hemat daya konsumsi listrik dibandingkan jenis lain. Manajer hotel juga melakukan 

efisiensi penggunaan AC di lobi dan juga mengalihfungsikan lobi menjadi tempat 

penyewaan acara – acara, seperti yang dijelaskan pada pernyataan berikut, 

“Iya betul. Nah itu juga makanya saya menyewakan lobi, soalnya itu, lobi 

kalau kita tidak jual listrik tetap jalan terus AC tetap jalan. Daripada itu tidak 

terpakai, nah makanya kita sewakan. Jadi itu.” (Wawancara Manajer Rock Hotel, 

2017). 

 

 Pengeluaran Rock Hotel terbagi atas tiga karakteristik, yaitu biaya tetap, 

biaya variabel dan biaya semi variabel. Adapun biaya – biaya yang dikeluarkan di 

Rock Hotel sebagai berikut: 

1. Biaya Tetap  

Biaya yang termasuk ke dalam biaya tetap yang dikeluarkan oleh Rock 

Hotel ialah biaya gaji karyawan tetap yang dimiliki oleh Rock Hotel yang 

berjumlah 19 orang dan juga biaya komunikasi (telepon dan internet). 
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2. Biaya Variabel 

 Biaya yang termasuk ke dalam kompenen biaya variabel meliputi upah 

tenaga kerja lepas yang digunakan hotel saat sedang dibutuhkan, biaya pembersihan 

linen di laundry, biaya pembelanjaan makanan dan minuman, biaya perlengkapan 

amenities kamar hotel, dan biaya pemasaran menggunakan loper koran. 

3. Biaya Semi Variabel 

Rock hotel juga harus mengeluarkan biaya listrik dan air yang digunakan 

menjalankan operasi bisnisnya. Biaya- biaya ini merupakan biaya semi variabel.
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Gambar 4.7. 

Business Model Canvas Rock Hotel 

 

 

Sumber: Data diolah, 2017 
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4.3. Kondisi Persaingan Industri Hotel Budget di Kota Surabaya 

 Kondisi persaingan di industri hotel budget yang ada di Kota Surabaya 

secara langsung mempengaruhi aktivitas bisnis di Rock Hotel. Dalam hal ini dapat 

dilihat dari kondisi jumlah para pesaing di industri hotel yang memiliki konsep 

budget. Persaingan industri hotel budget di Kota Surabaya terbilang sangat ketat 

dimana saat ini hotel dengan konsep budget di Kota Surabaya sudah mencapai 71 

dari 114 hotel yang ada di Kota Surabaya (Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2017). 

Hotel dengan konsep budget menawarkan harga yang ekonomis dengan fasilitas 

yang menunjang kebutuhan dasar pelanggan akan akomodasi, sehingga pada 

akhirnya peminat dari hotel dengan konsep ini pun besar. Hal ini pun dibenarkan 

oleh manajer Rock Hotel sendiri bahwa persaingan untuk hotel dengan konsep 

budget sangat ketat hingga pada akhirnya banyak hotel – hotel berbintang pun 

mencoba untuk menawarkan harga seperti hotel dengan konsep budget kepada 

pelanggan. 

“Eh, hotel budget di Surabaya itu hotel yang luar biasa saya bilang, karena 

sewaktu itu kita ada meeting dengan dinas pariwisata. Semua para manajer – 

manajer harus kumpul membahas hotel budget. Ternyata hotel budget itu lebih 

diminati banyak orang dan menggoyang hotel berbintang. Mereka berbicara 

kenapa kok hotel berbintang kok sampe dijual seperti budget, jadi di turunkan 

harganya. Karena itu hotel budget itu menggoyang hotel – hotel berbintang.” 

 

Ketatnya persaingan di industri hotel dengan konsep budget menyebabkan 

pesaing berlomba – lomba untuk mendapatkan pangsa pasar yang ada, hal ini 

menyebabkan timbulnya penawaran harga yang semakin rendah kepada pelanggan. 

Untuk memahami ketatnya penawaran harga yang ditawarkan hotel dengan konsep 

budget saat ini, maka penulis mengambil salah satu contoh penawaran harga di 
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hotel dengan konsep budget di Kota Surabaya yang terdaftar melalui situs online 

travel agent Traveloka. Penulis melakukan penyaringan terlebih dahulu dengan 

menggunakan fitur yang disediakan Traveloka, yaitu dengan memilih kriteria 

bintang 1 sebagaimana yang dijelaskan oleh manajer Rock Hotel, bahwa hotel 

dengan konsep budget pada dasarnya tidak memiliki bintang, namun untuk 

Traveloka sendiri memasukan hotel konsep budget ke dalam bintang 1, sehingga 

dihasilkan daftar penawaran harga sebagai berikut: 

 

Tabel 4.4 

Daftar Penawaran Harga Hotel Budget Kota Surabaya di Traveloka 

 

Sumber: Data diolah, 2017 

 

 Dilihat dari daftar penawaran harga tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa harga yang ditawarkan hotel dengan konsep budget sangatlah bersaing. 

“Ya harganya tidak jauh berbeda antara sesama hotel budget terus juga 

hotel bintang. Jadinya itu harga rusak. Konsumen bisa ganti – ganti hotel dengan 

cepet kalau, oh dia gak suka nginep disini atau fasilitasnya kurang suka, jadinya 
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bisa aja cepat pindah, karena harganya juga mirip – mirip toh? ...” (Wawancara 

Manajer Rock Hotel, 2017). 

 

Melihat pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan industri 

hotel konsep budget saat ini menyebabkan kekuatan pembeli menjadi besar karena 

penawaran harga hotel yang bersaing menyebabkan pelanggan memiliki berbagai 

macam pilihan sehingga perilaku mengganti ganti produk atau switching behaviour 

menjadi tinggi. 

Selain itu perkembangan teknologi dan informasi yang pesat dan perilaku 

konsumen yang sudah mulai mengarah kepada transaksi digital, dimanfaatkan oleh 

oleh bisnis hotel dan akomodasi sejenis untuk memasarkan dan menjual akomodasi 

kamar melalui online travel agent yang tersedia, sehingga hal tersebut 

menyebabkan ketersediaan informasi akan harga dan fasilitas hotel dan penginapan 

sejenis semakin terbuka, hal tersebut menyebabkan pelanggan dapat dengan mudah 

membandingkan harga serta fasilitas yang disediakan oleh hotel dan penginapan 

sejenis di Kota Surabaya. 

 Saat ini, hotel juga bukan menjadi satu – satunya pilihan bagi pelanggan 

untuk memenuhi kebutuhan akan akomodasi kamar tidur di Surabaya. Rumah – 

rumah penduduk, indekos dan apartemen harian sekarang ini dapat dijadikan 

sebuah produk substitusi hotel. Perkembangan teknologi dan informasi yang 

semakin pesat juga memunculkan produk substitusi sekaligus pesaing baru, seperti 

Airbnb yang memasarkan menyewakan sebagian atau seluruh bangunan dari rumah 

penduduk atau apartemen untuk dijadikan akomodasi kamar tidur yang dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Begitu juga dengan hotel – hotel budget 

independen, penginapan dan guest house yang bekerja sama dengan perusahaan 
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Airy Rooms dapat dengan mudah memasarkan akomodasinya kepada pelanggan 

secara luas. 

“Sekarang iya, karena orang yang punya rumah pun sekarang bisa menjual 

ke Airy rooms atau Airbnb dan harganya itu lebih murah. Ya itu semua sekarang 

menawarkan harga murah, jadinya merusak harga.” (Wawancara Manajer Rock 

Hotel, 2017). 

 

Pembangunan hotel dengan konsep budget juga terus bertumbuh di Kota 

Surabaya, hal ini dikarenakan Kota Surabaya menjadi pusat bisnis di Jawa Timur 

dan dengan segala macam aktivitas perdagangan dan wisata kota yang ada, peluang 

bisnis hotel dengan konsep budget semakin besar.  Hal ini seperti yang dijelaskan 

menurut pandangan manajer Rock Hotel. 

“Banyak sekali yang baru – baru, karena kan hotel budget itu dijadikan 

sebuah peluang bagi hotel bisnis, untungnya juga banyak. Maksudnya gini 

untungnya kecil tapi kan pemasukannya continue jadi ya banyak juga untungnya.” 

(Wawancara Manajer Rock Hotel, 2017). 

 

”Pendatang barunya disini sih sebenarnya bukan pemain baru bisnis hotel, 

melainkan hotel – hotel jaringan. Nah misalnya investor itu punya tanah, mereka 

hanya, eh aku punya tanah tolong buatkan hotel, jadi beli manajemen hotel yang 

sudah ada gitu.” (Wawancara Manajer Rock Hotel, 2017). 

 

Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Colliers 

International (2017), dimana di Kota Surabaya untuk hotel dengan konsep budget 

telah beroperasi satu hotel jaringan baru yaitu Amaris Hotel Bintoro, dan 

kedepannya akan dibangun lagi sebanyak 4 hotel dengan konsep serupa yaitu hotel 

jaringan Moxy Hotel, Batiqa Hotel, Surabaya River View dan hotel jaringan Ibis 

Budget Surabaya.  
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Dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hambatan masuk bagi 

pendatang baru rendah, sehingga banyak hotel – hotel dengan konsep budget terus 

tumbuh. Hotel – hotel baru dengan konsep budget ini didominasi oleh hotel – hotel 

jaringan untuk meraih pangsa pasar hotel dengan konsep budget.  

Menurut Kim dan Mauborgne (2014), kondisi industri yang dijelaskan di 

atas merupakan kondisi red ocean yang mana digambarkan sebagai suatu kondisi 

bisnis dimana tingkat persaingan yang begitu sengit karena banyaknya perusahaan 

bisnis memiliki kesamaan dalam pasar bisnis tersebut. Sehingga kondisi ini 

diibaratkan perusahaan berada di lautan berdarah untuk meraih konsumen, 

pendapatan, dan pertumbuhan yang sama. 

 Melihat kondisi - kondisi diatas maka Rock Hotel sebagai pemain di 

industri hotel dengan konsep budget sedang berada di kondisi red ocean.  Hal ini 

ditandai oleh posisi Rock Hotel di suatu industri saat ini serta strategi - strategi 

bisnis yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Banyaknya pesaing – pesaing hotel baik secara independen maupun jaringan 

yang menggunakan konsep budget serupa dengan Rock Hotel. Selain itu produk 

pengganti yang berkembang seperti indekos harian, apartemen, dan rumah 

penduduk baik yang berdiri secara independen maupun bekerja sama dengan 

perusahaan penyedia akomodasi seperti Airy Rooms dan Airbnb menjadikan 

ancaman produk pengganti bagi Rock Hotel. Dalam hal ini Rock hotel bersaing 

dalam ruang pasar yang sama. 

2. Rock Hotel berusaha memenangi kompetisi dengan pesaing – pesaing hotel 

lainnya dengan cara menawarkan harga yang rendah, namun dalam hal ini hotel 

– hotel pesaing juga menerapkan harga yang tidak jauh berbeda dari Rock Hotel. 
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3. Rock Hotel bersaing dengan hotel – hotel dengan konsep serupa untuk 

mengeksploitasi permintaan pelanggan akan akomodasi kamar yang murah. 

4. Strategi yang dilakukan Rock Hotel untuk dapat menawarkan harga akomodasi 

kamar yang murah adalah dengan hanya berfokus pada penawaran harga murah 

untuk meningkatkan tingkat okupansi pelanggan. 

5. Aktivitas – aktivitas yang dilakukan oleh Rock Hotel saat ini hanya berfokus 

mengejar nilai biaya rendah. 

Dalam hal ini, model bisnis Rock Hotel saat ini yang menawarkan 

akomodasi dengan harga ekonomis sebagai salah satu keunggulan utama tidak 

cukup kuat untuk dijadikan suatu keunggulan kompetitif yang dapat ditawarkan 

kepada pelanggan. Sehingga diperlukannya suatu alternatif strategi untuk 

merancang kembali proposisi nilai yang dimiliki oleh suatu model bisnis sehingga 

menciptakan posisi strategis yang unik bagi Rock Hotel. 

 

4.4. Analisis Business Model Canvas Menggunakan Kerangka Kerja Empat 

Langkah 

Agar lebih memudahkan dalam melakukan penciptaan nilai, maka 

Osterwalder dan Pigneur (2013) menggabungkan Business Model Canvas dengan 

kerangka kerja empat langkah. Metode ini membagi blok – blok yang ada pada 

Business Model Canvas kedalam sudut pandang biaya, pelanggan, dan nilai agar 

dapat menganalisis apa saja yang dapat dihapuskan, dikurangi, ditingkatkan dan 

diciptakan pada tiap - tiap blok Business Model Canvas. Dalam hal ini Business 

Model Canvas Rock Hotel saat ini dikombinasikan dengan kerangka kerja empat 

langkah untuk memudahkan dalam meninjau kembali faktor – faktor apa yang dapat 
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dihapuskan, dikurangi, ditingkatkan dan diciptakan pada masing – masing sudut 

pandang sehingga menghasilkan sebuah inovasi nilai yang dapat ditawarkan kepada 

pelanggan yang disasar. 

 

4.4.1. Sudut Pandang Biaya (Cost Perspective) 

Pada tahap ini, penulis melakukan identifikasi elemen – elemen pada sisi 

bagian kiri Business Model Canvas yang terdiri dari blok sumber daya utama (key 

resources), aktivitas utama (key activities), kemitraan (key partnerships), dan 

struktur biaya (cost structure). Blok – blok tersebut dievaluasi dengan 

menggunakan kerangka kerja empat langkah sehingga dihasilkan sebagai berikut: 

1. Hapuskan 

Dalam industri hotel pada umumnya, untuk memenuhi kebutuhan dan 

keiinginan pelanggan akan lifestyle and leisure, industri hotel berlomba – lomba 

menawarkan fasilitas penunjang yang lengkap kepada pelanggan. Fasilitas ini dapat 

berupa kolam renang, ruang kebugaran, spa, dan juga resto dan kafe. Dalam hal ini 

Rock Hotel juga menawarkan resto dan kafe sebagai fasilitas penunjang kepada 

tamu hotel dan juga konsumen secara umum. 

“Kan kalau hotel – hotel pada umumnya itu memang menyediakan  kafe yah 

sebagai fasilitas tambahan, nah disitu kita sediakan juga dan kafe itu dibuat untuk 

pelanggan hotel sama pelanggan luar yang mau makan di kafe makanya kita buat 

kafenya menarik juga dari segi dekor biar menarik pengunjung luar juga.” 

(Wawancara Manajer Rock Hotel, 2017) 

 

Namun untuk saat ini resto dan kafe yang dimiliki oleh Rock Hotel dilihat 

kurang potensial dan kurang bisa berkembang. Menurut keterangan yang diberikan 

oleh manajer hotel, saat ini, Rock Cafe dikelola secara mandiri oleh manajemen 
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hotel, namun adanya kendala yang terjadi yaitu sulitnya mendapatkan pelanggan 

kafe baik dari dalam dan luar. 

“Kalau Cafe itu agak susah sih sebenarnya, mengingat itu juga 

kompetisinya disini di sekitar. Dibelakang ada wisata kuliner, sebelah wisata 

kuliner juga samping kiri ada. Jadi yah itu kita usahakan iklan – iklan terus untuk 

cafenya. Ya itu juga Cafe bisa hidup karena ada acara – acara di lobi yang kita 

sewakan juga kan karena makanan harus dari cafe kita.” (Wawancara Manajer 

Rock Hotel, 2017) 

 

Dari segi segmen pelanggan yang disasar oleh Rock Cafe sendiri merupakan 

pelanggan dari hotel dan juga pelanggan luar, namun menurut hasil wawancara 

yang dilakukan kepada Pak Puji selaku supervisor food & beverage, bahwa 

mayoritas pelanggan yang menggunakan fasilitas kafe dan resto ialah pelanggan 

hotel yang hanya memesan minuman. 

“Kebanyakan sih pelanggan hotel sih mas, kalau pelanggan luarnya jarang 

sih.” (Wawancara Supervisor Food & Beverage Rock Hotel, 2017) 

 

“Kebanyakan cuman hanya sekedar nongkrong, ngopi – ngopi gitu, 

daripada makan.” (Wawancara Supervisor Food & Beverage Rock Hotel, 2017) 

  

Dalam hal ini, keputusan menghapus ruang kafe dan resto merupakan 

keputusan yang strategis. Kuatnya daya tarik pesaing berupa wisata – wisata kuliner 

di sekitar hotel menyebabkan tamu hotel lebih memilih pesaing. Ruang Rock Cafe 

yang luas dan dibangun untuk memenuhi kebutuhan pelanggan hotel sekaligus 

pelanggan luar merupakan faktor yang diterima begitu saja dari industri, sehingga 

Rock Hotel cenderung mengikuti apa yang dilakukan pesaing dalam penyediaan 

fasilitas kepada pelanggan. 

 Dalam hal ini, ruang dari kafe dan resto yang dimiliki oleh Rock Hotel 

dapat dikembangkan menjadi ruang yang lebih potensial, dalam hal ini merujuk 
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pada salah satu peningkatan aktivitas kunci Rock Hotel pada peningkatan 

penyewaan lobi. 

Pada blok struktur biaya (cost structure), biaya pemasaran yang dilakukan 

hotel melalui loper koran dapat dihapuskan dan digantikan dengan penggunaan 

media sosial dan online travel agent yang secara signifikan tidak menaikan biaya 

dasar. 

 

2. Ciptakan 

 Rock Hotel pada dasarnya memiliki potensi untuk dapat dijadikan sebuah 

hotel sebagai penyedia akomodasi dan fasilitas seperti rapat ataupun kegiatan 

korporat. Hal ini didukung dengan kemudahan akses yang dimiliki yaitu dekat 

dengan pusat industri kota Surabaya Timur dan juga akses transpotasi publik yang 

mudah dijangkau. Dalam hal ini Rock Hotel sebagai hotel budget dapat 

menciptakan kerja sama kemitraan dengan perusahaan – perusahaan korporat 

berskala kecil, menengah ataupun pemula (startup) yang membutuhkan akomodasi 

dengan harga rendah namun menyediakan fasilitas yang memadai untuk kebutuhan 

kelompok pelanggan tersebut. 

 

3. Tingkatkan 

 Faktor yang perlu ditingkatkan pada Rock Hotel berasal dari salah satu 

kegiatan utama yang dilakukan hotel ini, yaitu penyewaan lobi untuk acara atau 

kegiatan. Lobi Rock Hotel yang besar dapat menampung hingga 100 orang, 

sehingga banyak pelanggan umum yang menyewa lobi tersebut untuk acara – acara. 

 “Ya betul, kita juga suka dipakai untuk acara, ulang tahun, arisan  

engagement di lobi kita.” (Wawancara Manajer Rock Hotel, 2017). 
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Namun kekurangan yang dimiliki saat ini adalah tidak adanya ruangan yang 

untuk mengadakan acara atau kegiatan yang lebih tertutup. Hal tersebut merupakan 

peluang yang masih diabaikan oleh Rock Hotel saat ini. Pada saat melakukan proses 

wawancara, manajer juga menyampaikan bahwa kebutuhan yang dibutuhkan oleh 

pelanggan di Kota Surabaya bukan hanya sekedar mencari akomodasi kamar saja 

namun dapat menyediakan ruangan yang dapat dijadikan acara atau kegiatan secara 

tertutup. 

“Untuk sekarang ini mungkin seperti hall atau meeting room yah, karena 

itu eh, sekarang setiap hotel itu pasti sekarang ada tuh menawarkan meeting room 

gitu, Kalau di sini kita kan hanya menyediakan lobi aja, paling nanti kalau memang 

yang mau bikin acara lebih tertutup kita tutup pakai kelambu aja.” (Wawancara 

dengan Manajer Rock Hotel, 2017). 

 

Dalam hal ini untuk meningkatkan nilai yang ditawarkan hotel, maka Rock 

Hotel dapat membuat ruang multifungsi yang dapat digunakan pelanggan umum 

untuk mengadakan acara – acara baik formal maupun informal ataupun ruangan 

bersama (coworking space) untuk bisnis ataupun kegiatan organisasi lainnya secara 

lebih nyaman dan mendukung. Dengan menghilangkan ruang kafe dan resto, maka 

ruangan kafe dan sebagian ruangan lobi dapat dijadikan alternatif dalam membuat 

ruang multifungsi. Sehingga dengan terciptanya ruang tersebut dapat menciptakan 

proposisi nilai yang ditawarkan berupa fasilitas yang dapat menjangkau segmen 

yang dituju.  

Faktor kedua yang perlu ditingkatkan kembali adalah pengelolaan database 

yang dilakukan oleh Rock Hotel, dimana pada saat ini Rock Hotel tidak 

memanfaatkan database pelanggan yang dimiliki. Database pelanggan ini tentunya 
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Sumber: Data diolah, 2017 

sangat berguna bagi Rock Hotel untuk memahami profil pelanggan yang menjadi 

tamu di Rock Hotel. Profil pelanggan ini dapat dijadikan sebuah acuan bagi hotel 

agar dapat lebih memahami fokus segmen pelanggan yang dilayani. 

“Kalau untuk database pelanggan yang benar – benar kita tidak ada sih. 

Biasanya itu kan kita suka simpan data fotocopy KTP pelanggan tapi itu biasanya 

untuk keperluan check in aja sama buat mengetahui tingkat okupansi kita aja.” 

(Wawancara Manajer Rock Hotel, 2017). 

 

Gambar 4.8 

Kerangka Kerja Empat Langkah pada Rock Hotel: Sudut Pandang Biaya 

   

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3. Sudut Pandang Pelanggan (Costumer Perspective) 

 Pada tahap ini, penulis melakukan identifikasi elemen – elemen pada sisi 

bagian kanan Business Model Canvas yang terdiri dari blok segmen pelanggan 
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(costumer segments), hubungan pelanggan (costumer relationship), saluran 

(channels), dan arus biaya (revenue streams). Blok – blok tersebut dievaluasi 

dengan menggunakan kerangka kerja empat langkah sehingga dihasilkan sebagai 

berikut, 

1. Hapuskan 

 Pemasaran yang dilakukan melalui sebar brosur melalui loper koran 

merupakan keputusan yang tidak efektif dan hanya akan menambah biaya dasar. 

Hal ini disebabkan penjualan kamar yang dilakukan dengan mitra online travel 

agent telah mencakup aktivitas pemasaran, sehingga biaya pemasaran yang 

dilakukan saat ini dapat diminimalisir dengan adanya penggunaan online travel 

agent. Penghapusan  pemasaran yang dilakukan melalui sebar brosur melalui loper 

koran berimplikasi pada penghapusan biaya pemasaran pada struktur biaya Rock 

Hotel. 

 

2. Ciptakan 

Pada blok segmen pelanggan (costumer segments), saat ini kelompok 

pelanggan yang disasar oleh Rock Hotel merupakan kelompok pelanggan 

menengah kebawah yang terdiri dari wisatawan keluarga sebagai segmen 

pelanggan utama dan juga pebisnis dan pekerja. Dalam hal kelompok pebisnis dan 

pekerja merupakan tamu yang paling banyak menginap di Rock Hotel. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan, dimana pelanggan 1 dan pelanggan 3 

yang menginap di Rock Hotel untuk tujuan bisnis. Hal ini juga didukung oleh 

dokumentasi yang dimiliki oleh kedua online travel agent yang bekerja sama 
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Sumber: Traveloka.com, 2017 

Sumber: Pegipegi.com, 2017 

dengan Rock Hotel yaitu Traveloka dan Pegipegi. Berdasarkan kategori tujuan 

kunjungan yang diulas oleh tamu yang pernah menginap di Rock Hotel. 

Tabel 4.5. 

Ulasan Tamu Rock Hotel Melalui Traveloka Berdasarkan Kategori 

Tujuan Kunjungan 

 

 

Tabel 4.6. 

Ulasan Tamu Rock Hotel Melalui Pegipegi Berdasarkan Kategori 

Tujuan Kunjungan 

 

 

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok 

pelanggan yang paling banyak menginap di Surabaya dan memilih Rock Hotel 

sebagai tempat akomodasi menginap adalah kelompok pebisnis dan pekerja. 

 Dalam hal ini, Rock Hotel, pada dasarnya dapat mengembangkan fokus 

pelanggan yang dimiliki, yaitu kelompok pebisnis dan pekerja. Dengan melakukan 

pengembangan kelompok pelanggan yang dituju maka Rock Hotel dapat mencoba 

keluar dari wawasan sempit dan mencoba bersaing dengan skala usahanya. 
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 Fasilitas ruang multifungsi yang dapat dijadikan sebagai ruang rapat 

ataupun ruang bersama (coworking space) untuk bisnis ataupun kegiatan organisasi 

lainnya dspat memenuhi kebutuhan kelompok pelanggan pebisnis dan pekerja yang 

tidak hanya sekedar mencari akomodasi kamar namun juga dapat melakukan 

aktivitas bisnisnya di hotel dengan nyaman. 

Dalam hal ini, tersedianya fasilitas ruang multifungsi pada blok aktivitas 

utama (key activities) juga dapat menciptakan kelompok pelanggan baru yaitu 

kelompok korporat dari segmen menengah kebawah seperti perusahaan kecil, 

menengah dan perusahaan pemula (startup). Segmen ini merupakan sebuah 

kelompok pelanggan yang masih memiliki anggaran terbatas dalam melakukan 

aktivitas bisnisnya. Kelompok ini pada umumnya tidak memiliki kantor yang tetap. 

Dalam hal ini, Rock Hotel sebagai penyedia akomodasi dan fasilitas yang 

dikhususkan untuk segmen menengah kebawah  dapat memenuhi kebutuhan 

kelompok pelanggan tersebut akan tempat untuk melakukan kegiatan bisnis secara 

representatif, nyaman, dan dengan harga yang terjangkau. 

 

3. Tingkatkan 

 Pada blok hubungan pelanggan (costumer relationships), melalui hasil 

wawancara tamu hotel, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya hubungan 

pelanggan yang dijalin oleh Rock Hotel sudah cukup baik, hal ini dapat beberapa 

pernyataan pelanggan, 

“karena saya faktor usia juga, maka saya senang jika ada orang ramah. 

Jadi di dalam lingkungan hotel ini mendukung, kekeluargaan seperti itu. Ya 

mungkin karena memang kan saya faktor usia, mungkin pelanggan – pelanggan 
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lain ya menilainya lain dengan saya, tapi kalau saya seperti itu.” (Wawancara 

Pelanggan 1, 2017). 

 

 “Ya pas masuk sih nyaman lobbynya, ruangannya nyaman, pegawainya 

ramah, harganya murah, enak sih.” (Wawancara Pelanggan 2, 2017). 

 

 Hasil yang diperoleh melalui observasi yang dilakukan di situs Traveloka 

dan Pegipegi sebagai online travel agent yang bekerja sama dengan Rock Hotel 

juga menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan sudah baik, dimana 

berdasarkan 728 ulasan yang diberikan oleh pelanggan, nilai rata –rata pelayanan 

Rock Hotel mencapai 4 dari 5 bintang. Sedangkan melalui situs Pegipegi, 

berdasarkan 53 ulasan mendapat nilai 8,2 dari 10. 

 Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan 

yang dilakukan Rock Hotel sudah cukup baik. Rock Hotel dapat melakukan 

peningkatan pelayanan secara terus menerus dengan cara memberikan survey 

kepuasan pelanggan secara fisik pada tiap kamar pelanggan. Hal ini bertujuan untuk 

dapat mengetahui kebutuhan serta perbaikan – perbaikan apa yang dapat dilakukan 

Rock Hotel untuk meningkatkan kepuasan pelanggan secara cepat dan tanggap. 

Peningkatan hubungan pelanggan yang mengarah pada hubungan khusus 

juga dapat dilakukan Rock Hotel untuk dapat meningkatkan hubungan pelanggan 

seperti pemberian reward kepada pelanggan tetap. Berdasarkan wawancara yang 

dilakukan pada informan pelanggan pertama yang merupakan pelanggan tetap, 

kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan tersebut adalah adanya pemberian 

reward atau apresiasi yang diberikan oleh Rock Hotel sehingga pelanggan merasa 

menjadi bagian pelanggan yang diutamakan oleh Rock Hotel. 
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“... Cuman yah ini saya ingin ada penghargaan untuk pelanggan yang telah 

menginap lama gitu, dikasih apa gitu, biar kitanya juga merasa terapresiasi ...” 

(Wawancara Pelanggan 1, 2017). 

 

“ Eh, apa itu Griya Sintesa di Manado. Nah disitu sama dengan Rock Hotel 

ramah dan sebagainya. Namun disitu perbedaanya dikasih ee dikasih cake dan 

ucapan terima kasih. Jadi pas masuk kamar saya, kok ada cake dan ucapan terima 

kasih menginap disini. Jadi ada suatu penghargaan lain yang telah menginap 2 

malam dan 5 malam begitu lah, ya itu ...” (Wawancara Pelanggan 1, 2017). 

 

Pada blok saluran (channels), Rock Hotel memiliki peluang besar untuk 

melakukan pemasaran hotel dengan mengelola media sosial secara tepat. Saat ini 

pemasaran melalui media sosial merupakan strategi yang efektif dan efisien dalam 

menyalurkan proposisi nilai yang ditawarkan pada bisnis. Jumlah pengguna internet 

di indonesia saat ini telah mencapai 132,7 juta dari total 262 juta keseluruhan 

penduduk yang ada di Indonesia dan dengan pengguna media sosial aktif sebanyak 

106 juta penduduk (Kemp, 2017). 

 Melihat kondisi yang ada saat ini, hal tersebut dapat menjadi sebuah 

peluang bagi Rock Hotel. Rock Hotel dapat meningkatkan media saluran yang 

digunakan dalam mengkomunikasikan proposisi nilai bisnis kepada pelanggan 

melalui media sosial. Dalam hal ini, Rock Hotel sebenarnya sudah menggunakan 

media sosial sebagai salah satu saluran komunikasi ke pelanggan, namun untuk saat 

ini pengelolaan media sosial belum menjaga konsistensi tema dan konten yang 

dimiliki sehingga Rock Hotel diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan media 

sosial secara terkonsep dan aktif sehingga menciptakan citra dari Rock Hotel yang 

kuat. 
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Selanjutnya, Rock Hotel dapat memaksimalkan cakupan pelanggan yang 

disasar dengan cara bekerja sama dengan mitra online travel agent lainnya dan juga 

bekerja sama dengan salah satu situs ulasan pelanggan hotel dan restoran populer 

yaitu Trip Advisor sehingga dapat menciptakan pemasaran secara word of mouth 

secara gratis dan efisien. 

Pada blok arus pendapatan (revenue streams), dengan adanya peningkatan 

diferensiasi nilai dari aktivitas utama Rock Hotel yaitu penyediaan ruang 

multifungsi yang dapat dijadikan fasilitas bagi pelanggan , dalam hal ini akan terjadi 

peningkatan penggunaan dalam penyewaan ruang multifungsi. Pemaksimalan 

pengelolaan media sosial hotel dan perluasan cakupan online travel agent 

berimplikasi pada peningkatan okupansi sewa kamar bagi Rock Hotel, sehingga hal 

– hal tersebut berdampak pada meningkatnya arus pendapatan Rock Hotel. 

Gambar 4.9. 

Kerangka Kerja Empat Langkah pada Rock Hotel: Sudut Pandang 

Pelanggan 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, 2017 
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4.4.2. Sudut Pandang Proposisi Nilai (Value Propositions Perspective) 

Pada tahap ini, penulis melakukan identifikasi elemen proposisi nilai (value 

propositions) pada Business Model Canvas Rock Hotel yang dapat dijadikan sebuah 

inovasi nilai dari bisnis tersebut. Blok tersebut dievaluasi dengan menggunakan 

kerangka kerja empat langkah sehingga dihasilkan sebagai berikut: 

1. Ciptakan 

 Melihat adanya kelompok potensial yang dapat disasar oleh Rock Hotel dari 

sudut pandang pelanggan serta peningkatan penyewaan ruang multifungsi pada 

sudut pandang biaya pada, maka langkah strategis yang dapat dilakukan adalah 

untuk mengembangkan nilai yang ditawarkan dengan mengadopsi konsep no – 

frills chic. Konsep ini sendiri merupakan penggabungan konsep hotel butik dengan 

hotel budget, dimana mengambil fasilitas - fasilitas yang menjadi keunggulan pada 

hotel butik seperti menyediakan desain pada tiap kamar dan lobi secara unik dan 

individual, fasilitas yang didesain khusus untuk segmen tertentu dengan tetap 

melakukan efesiensi biaya dari segi inovasi teknologi dan kegiatan operasional 

yang dilakukan oleh hotel budget (Mogelonsky, 2013). 

 Rock Hotel dapat menciptakan sebuah proposisi nilai baru dengan 

mengadopsi konsep no – frills chic ini kepada kelompok pelanggan yang disasar. 

Dalam hal penciptaan nilai dari konsep ini tidak hanya dapat ditawarkan kepada 

pelanggan yang saat ini melainkan segmen korporat berupa perusahaan kecil, 

menengah serta pemula (startup). 

Rock Hotel dapat memperkuat proposisi nilai dengan cara menyediakan 

fasilitas pendukung berupa ruang multifungsi yang dapat digunakan pelanggan baru 

yaitu segmen korporat menengah kebawah dalam penyediaan kebutuhan akan 
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aktivitas bisnis yang dijalankan oleh segmen tersebut yaitu kebutuhan akan ruang 

rapat atau ruang kerja. 

Rock Hotel juga dapat menciptakan atmosfir lobi dan kamar yang nyaman 

dan tematik yang mempunyai ciri khas tersendiri. Dengan menciptakan desain lobi 

yang nyaman dan tematik maka Rock Hotel dapat menciptakan atmosfir yang unik 

bagi pelanggan. Keunikan atmosfir yang dimiliki dapat menciptakan diferensiasi 

nilai yang kuat sehingga tidak dapat ditiru oleh hotel pesaing. 

 “Sebenernya sih, saya kan dipercayakan oleh direktur untuk memegang 

hotel ini. Konsep awalnya sih vintage, terus waktu itu ada sofa jeans yang 

dihibahkan oleh teman direktur. Dari situ saya terinspirasi jadi buat tulisan ROCK 

balok gede warna biru dan merah itu di dinding, itu saya yang design sendiri dari 

barang bekas terus minta ke tukang untuk dibuatkan, itu biayanya jauh lebih murah 

...” (Wawancara Manajer Rock Hotel, 2017). 

 

“... terus lobinya itu menarik sih bisa dibuat tempat – tempat spot foto 

juga.” (Wawancara Pelanggan 2, 2017). 

 

“... Depan hotelnya unik,  tapi di dalemnya dekornya terlalu banyak macem 

– macem gitu, tapi ya sudah lumayan.” (Wawancara Pelanggan 3, 2017). 

 

 Berdasarkan pernyataan tersebut, pada dasarnya Rock Hotel sudah mulai 

mencoba untuk menciptakan konsep hotel dengan atmosfir unik dengan 

menggunakan dekorasi – dekorasi yang didesain oleh manajer hotel sendiri, namun 

untuk saat ini dekorasi yang ada pada lobi hotel dan kamar diperlukan perbaikan 

dan penyesuaian kembali agar tercipta sebuah ciri khas tersendiri. Hal ini dapat 

dilihat dari pernyataan berikut, 

 “Tapi ya itu masih bertahap lah, itu kalo liat kan banyak dekorasi yang 

numpuk – numpuk jadinya agak sumpek, tapi itu nanti lah karena ada seninya 

sendiri dalam mendekor itu ruangan itu. (Wawancara Manajer Rock Hotel, 2017). 
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“Ya kalo saran sih, ya ini sih haha namanya kan rock mungkin tema hotel 

mungkin bisa seperti gambar – gambar penyanyi rock atau musik atau apa yang 

jadi nyambung dengan namanya Rock Hotel.” (Wawancara Pelanggan 3, 2017). 

 

 Konsep no frills – chic sendiri merupakan sebuah konsep hotel yang bukan 

hanya meningkatkan diferensiasi dengan menciptakan fasilitas – fasilitas yang 

mendukung dan desain yang unik saja, melainkan harus dapat menawarkan produk 

tersebut secara terjangkau, dalam hal ini Rock Hotel, sebagai hotel dengan konsep 

budget sebenarnya sudah berfokus pada penawaran dengan harga ekonomis, namun 

dengan menciptakan diferensiasi nilai yang kuat, dalam hal ini menciptakan desain 

lobi dan kamar yang nyaman dan tematik serta menyediakan ruang multifungsi 

sebagai pemenuhan kebutuhan segmen pelanggan yang disasar. Maka secara 

bersamaan Rock Hotel akan mendobrak pertukaran nilai – biaya sehingga 

menciptakan sebuah diferensiasi merek yang kuat. Diferensiasi merek yang kuat 

pada model bisnis Rock Hotel yang baru merupakan sebuah inovasi nilai yang dapat 

ditawarkan sebagai proposisi nilai kepada pelanggan.  
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Sumber: Data diolah, 2017 

Gambar 4.10. 

Kerangka Kerja Empat Langkah pada R ock Hotel: Sudut Pandang Proposisi 

Nilai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Business Model Canvas Rock Hotel Baru 

Business Model Canvas Rock  Hotel yang baru diperoleh dari penggabungan 

antara model bisnis Rock Hotel saat ini dengan proses kerangka kerja empat 

langkah (hapuskan, kurangi, ciptakan, tingkatkan) yang diterapkan melalui sudut 

pandang biaya, pelanggan, dan nilai pada blok – blok kanvas bisnis dimiliki pada 

Rock Hotel saat ini. Adapun Business Model Canvas yang baru pada Rock Hotel 

disajikan sebagai berikut 
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Sumber: Data diolah, 2017 

Gambar 4.11. 

Business Model Canvas Rock Hotel Baru 
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Penggabungan Business Model Canvas Rock Hotel saat ini dengan 

kerangka kerja empat langkah menghasilkan sebuah proposisi nilai baru yang dapat 

ditawarkan kepada segmen pelanggan saat ini dan pelanggan baru. 

Proposisi nilai dari konsep no - frills chic pada model bisnis Rock Hotel 

yang baru dan elemen - elemen pada proposisi nilai Rock Hotel saat ini menjadi 

sebuah penggabungan nilai yang dapat ditawarkan kepada pelanggan saat ini yaitu 

pada kelompok pebisnis dan juga wisatawan keluarga serta pelanggan baru yaitu 

segmen korporat berupa perusahaan kecil, menengah serta pemula (startup).  

Peningkatan penyewaan lobi menjadi ruang multifungsi yang dapat 

digunakan oleh pelanggan baru, menjadikan sebuah fasilitas unggul yang dapat 

ditawarkan kepada pelanggan saat ini yaitu kelompok pebisnis dan pekerja serta 

pelanggan baru yaitu segmen korporat berupa perusahaan kecil, menengah serta 

pemula (startup).  

Atmosfir lobi dan kamar yang dibuat secara nyaman dan tematik serta tetap 

mempertahankan harga kamar yang terjangkau menciptakan sebuah diferensasi 

nilai yang tinggi kepada pelanggan saat ini yaitu kelompok pebisnis dan pekerja 

serta pelanggan baru yaitu segmen korporat berupa perusahaan kecil, menengah 

serta pemula (startup).  

Model bisnis Rock Hotel yang baru dapat memperkuat merek Rock Hotel 

sebagai hotel budget business yang menawarkan nilai – nilai kekeluargaan. Hal 

tersebut merupakan inovasi nilai yang dapat ditawarkan dan sebagai suatu langkah 

strategis bagi Rock Hotel untuk menempatkan bisnis di suatu posisi strategis yang 

unik. 


