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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Kondisi bisnis saat ini semakin dinamis dan selalu berubah – ubah sesuai 

dengan perkembangan zaman. Perkembangan tersebut tercermin dari adanya 

perubahan yang terjadi pada kondisi sosial budaya, ekonomi, teknologi, politik serta 

lingkungan bisnis di suatu industri. Perubahan yang begitu cepat tentunya secara 

langsung dan tidak langsung mempengaruhi kinerja dan profitabilitas suatu 

organisasi. Suatu organisasi dalam menjalankan sebuah bisnisnya dituntut untuk 

dapat mengantisipiasi hal tersebut dan berpikir ke depan agar tetap dapat bertahan, 

sustain dan berkembang. 

 Strategi sebagai bagian dari ilmu manajemen dapat menjadi fungsi dalam 

melakukan perencanaan suatu organisasi dalam menjalankan bisnisnya. 

Perencanaan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis kondisi – 

kondisi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi suatu 

organisasi serta memahami kinerja dan aktivitas organisasi saat ini. Sehingga pada 

akhirnya tercipta sebuah strategi yang efektif yang dapat diimplementasikan oleh 

suatu organisasi tersebut agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 Saat ini di negara Indonesia, telah terjadi pergeseran dalam pola perilaku 

konsumsi di masyarakat. Tren pergeseran pola perilaku konsumsi ini ditandai 

dengan beralihnya daya beli masyarakat dari komoditas barang (non leisure) ke 

komoditas kegiatan waktu luang (leisure and lifestyle). Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Lembaga Nielsen yang dilansir oleh mix.co.id dimana pertumbuhan 

Fast Moving Consumer Goods (FMCG) dan transpotasi, yang termasuk dalam 
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kategori komoditas non leisure pada tahun 2016 hingga 2017 sedang mengalami 

penurunan yang siginifikan pada segmen kelas atas (upper), segmen kelas 

menengah (middle), hingga pada segmen kelas bawah (lower). Namun penurunan 

daya beli konsumsi masyarakat terhadap komoditas non leisure berbanding terbalik 

dengan komoditas leisure and lifestyle. Dimana pada tahun 2015 hingga 2016 pada 

segmen kelas (upper) tingkat konsumsi hanya sebesar 3%, namun pada tahun 2016 

hingga ke 2017 terdapat kenaikan yang signifikan yaitu mencpai 25%. Pada segmen 

kelas menengah (middle) pada tahun 2015 hingga 2016 hanya mencapai 1%, namun 

pada tahun 2016 hingga ke 2017 mengalami kenaikan yang drastis mencapai 34%. 

Begitu juga dengan segmen kelas bawah (lower) yang mencapai 24%, sedangkan 

periode sebelumnya hanya mencapai 5%. 

Gambar 1.1 

Pengeluaran Rumah Tangga Konsumen Indonesia di Tahun 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Laporan Nielsen dalam mix.co.id, 2017 

 

 Hal ini juga didukung oleh sebuah artikel yang ditulis oleh Yuswohady 

(2017), dimana saat ini konsumen kelas menengah di Indonesia saat ini telah 
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mencapai lebih dari 60% dari total penduduk, sehingga terjadi pergerseran pola 

konsumsi dari “goods-based consumption” (barang tahan lama) menjadi 

“experience-based consumption” (pengalaman) seperti melakukan kegiatan 

liburan, menginap di hotel, pergi ke kafe ataupun restoran, menonton film atau 

konser musik, karaoke, mengikuti kegiatan kebugaran dan kesehatan dan lain 

sebagainya.  

Selain pergeseran tren pola konsumsi, kondisi perekonomian yang ada di 

Indonesia kini sudah mulai beralih ke arah penyedia jasa. Nilai keseluruhan barang 

dan jasa yang diproduksi di Indonesia sebagian besar berada di sektor jasa dimana 

sektor akomodasi, makanan dan minuman menyumbang sebesar 5,07%, naik dari 

tahun lalu yang baru mencapai 4,94%. Hal ini juga telah disampaikan oleh Faisal 

Basri selaku Kepala Penasehat Riset dan Analisis Strategi IRSA, dimana peranan 

sektor jasa dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto di Indonesia telah 

mencapai 58%, sehingga perekonomian di Indonesia mulai menuju ke arah 

penyedia jasa. Selain itu, seperti yang dilansir dari Badan Pusat Statistik Indonesia 

bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia meningkat dari triwulan sebelumnya, 

dimana saat ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada triwulan III tumbuh 

sebesar 5,06%.  

Kondisi dimana produksi jasa yang semakin meningkat terutama pada 

sektor akomodasi, makanan dan minuman serta perekonomian yang cenderung 

stabil, semakin memperkuat pergeseran pola konsumsi yang dimiliki oleh 

masyarakat Indonesia yang kebutuhan pokok rumah tangganya sudah terpenuhi 

sehingga mampu untuk mengkonsumsi komoditas waktu luang (leisure & lifestyle). 
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Pola konsumsi masyarakat di Indonesia yang mulai bergeser ke arah 

komoditas leisure & lifestyle serta perekonomian yang cenderung stabil menjadi 

sebuah peluang di dalam sektor pariwisata. Potensi kekayaan sumber daya alam 

yang besar juga keberagaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia 

menjadikan sektor pariwisata sebagai fokus pemerintah saat ini. Tidak heran jika 

sektor pariwisata menjadi satu dari lima sektor prioritas pembangunan 2017 yang 

dicanangkan oleh pemerintah Indonesia, dengan harapan menjadi penggerak 

perekonomian di Indonesia di tahun 2019.  

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pariwisata di 

Indonesia dengan melakukan promosi, penataan pariwisata dan mendorong 

partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional dengan meningkatkan 

daya saing produk atau jasa pariwisata di setiap destinasi pariwisata yang ada di 

masing – masing daerah, serta menawarkan fasilitas bebas visa ke Indonesia kepada 

169 negara di dunia. Upaya pemerintah dalam meningkatan kualitas sektor 

pariwisata membuahkan hasil, dimana sampai dengan saat ini pertumbuhan 

wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia menurut Kementrian Pariwisata 

Republik Indonesia telah mengalami pertumbuhan dari tahun 2016 ke 2017 sebesar 

25,05%. Tidak hanya wisatawan mancanegara, wisatawan domestik juga 

berpotensi dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata 

dikarenakan adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat yang beralih ke 

komoditas leisure & lifestyle menyebabkan kebutuhan akan aktivitas perjalanan 

wisata menjadi tinggi. 

 Perkembangan teknologi internet di era digital saat ini juga memudahkan 

masyarakat untuk mencari informasi tentang pariwisata secara lebih efisien dan 
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murah. Kini teknologi internet telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat 

Indonesia pada umumnya. Kehadiran berbagai macam platform media sosial saat 

ini, tidak hanya sekedar untuk berbagai informasi dan peristiwa terbaru namun telah 

dimanfaatkan menjadi etalase dalam mempromosikan perjalanan liburan ke 

berbagai tempat. Ditambah lagi dengan tersedia beragam pilihan online travel agent 

yang menawarkan berbagai macam penawaran akan informasi harga dan rute 

alternatif terbaik kepada masyarakat hanya dengan melalui aplikasi yang ada di 

smartphone ataupun perangkat komputer atau tablet. Traveloka, Pegi Pegi, 

Tiket.com, dan Nusatrip merupakan beberapa contoh dari perusahaan online travel 

agent yang menyediakan jasa dalam pemesanan transpotasi dan akomodasi dengan 

menawarkan harga terbaik, kemudahan pembayaran serta penawaran promosi yang 

dimiliki masing – masing perusahaan. Dengan tersedianya berbagai informasi 

tentang pariwisata di era digital serta kehadiran online travel agent sebagai 

penyedia pemesan tiket transpotasi dan akomodasi yang murah dan mudah, 

kesadaran masyarakat akan informasi pariwisata semakin terbuka lebar sehingga 

dapat mendorong masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata dengan lebih 

nyaman dan efisien. 

Perkembangan pariwisata yang ada di Indonesia tentu menjadi sebuah 

peluang yang potensial bagi investor dan pebisnis pada sektor tersebut. Peningkatan 

jumlah wisatawan mancanegara, semakin banyaknya masyarakat di Indonesia yang 

melakukan kegiatan leisure & lifestyle serta kemudahan teknologi yang ada saat ini 

menciptakan sebuah potensi permintaan kegiatan leisure & lifestyle khususnya di 

Kota Surabaya.  
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Kota Surabaya merupakan sebuah kota metropolitan yang terletak di Jawa 

Timur. Kota ini telah dikenal sebagai destinasi bisnis dan pariwisata perkotaan. 

Sebagai destinasi bisnis, Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah 

Jakarta dan menjadikan perdagangan sebagai aktivitas utama. Aktivitas 

perdagangan di Surabaya kini telah berkembang menjadi kota dagang internasional. 

Hal ini karena telah didukung oleh infrastruktur yang memadahi seperti pelabuhan 

Tanjung Perak yang merupakan pusat distribusi barang ke kawasan Indonesia 

bagian timur, pusat – pusat perbelanjaan modern, serta pusat – pusat perkantoran 

bisnis.  

Sebagai destinasi pariwisata perkotaan, Kota Surabaya menawarkan 

pelayanan komoditas leisure & lifestyle sebagai daya tarik wisata, seperti festival 

skala nasional hingga internasional, restoran dan kafe, museum, galeri seni dan juga 

tempat – tempat hiburan kota lainnya. Selain itu Kota Surabaya juga menjadi pintu 

gerbang untuk mengunjungi dan berwisata ke daerah lainnya seperti Kota Malang, 

Banyuwangi hingga Bali sehingga jasa akomodasi di Kota Surabaya menjadi 

pilihan wisatawan untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Hal ini berdampak 

pada banyaknya jumlah pengunjung yang datang ke Kota Surabaya mulai dari 

wisatawan domestik hingga mancanegara. 

Kondisi – Kondisi tersebut menjadi sebuah peluang yang tidak dapat 

dilewatkan tentunya bagi bisnis akomodasi khususnya perhotelan. Menurut data 

Badan Pusat Statistik Jawa Timur baik wisatawan domestik maupun wisatawan 

mancanegara menginap di Surabaya 2 hingga 3 hari dan salah satu pelanggan 

potensialnya merupakan pelanggan kelas menengah hingga bawah. Dengan 

meningkatnya jumlah konsumsi pelanggan kelas menengah hingga bawah akan 
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konsumsi komoditas leisure & lifestyle salah satunya keperluan akomodasi hotel, 

maka hotel dengan konsep budget atau biasa disebut dengan budget hotel dapat 

menjadi penyedia kebutuhan segmen tersebut.   

Saat ini budget hotel telah berkembang di Kota Surabaya. Budget hotel 

merupakan hotel yang menawarkan akomodasi serta fasilitas sesuai dengan 

keuangan atau budget pelanggan. Budget hotel  biasanya memiliki fasilitas yang 

terbatas dengan mengurangi atau menghapus penawaran seperti makan pagi, 

handuk, perlengkapan mandi, dan fasilitas – fasilitas penunjang lainnya.  Menurut 

KN Hotels Consultant, budget hotel dapat diklasifikasikan sebagai hotel yang 

berstatus non bintang seperti hotel melati dan hotel berbintang 1 dan 2.  

Dahulu budget hotel identik dengan fasilitas yang kotor dan buruk, namun 

saat ini hotel dengan konsep ini telah berkembang menjadi lebih modern dan 

menarik. Hal ini terbukti dengan banyaknya jaringan – jaringan hotel besar maupun 

hotel independen yang mengembangkan konsep budget muncul di Indonesia 

khususnya di Kota Surabaya. Tune Hotel, RedDoorz, grup Tauzia Management 

dengan POP Hotel dan grup Accor Hotels dengan Ibis Budget merupakan beberapa 

contoh jaringan hotel yang menggunakan konsep budget. 

Melihat kondisi lingkungan bisnis perhotelan dengan konsep budget yang 

memiliki peluang yang menguntungkan, hal tersebut berdampak pada peningkatan 

budget hotel di Surabaya yang signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik Jawa Timur terdapat 114 hotel yang ada di Surabaya dan dari 

114 hotel yang ada, jumlah hotel dengan konsep budget di Surabaya mencapai 71 

hotel.  

 



8 
 

Tabel 1.1 

Jumlah Hotel Menurut Klasifikasinya di Kota Surabaya 

Sumber: Direktori Hotel Provinsi Jawa Timur 2016, 2017 

 

Namun pertumbuhan hotel dengan konsep budget di Surabaya yang pesat 

tidak sejalan dengan kondisi tingkat okupansi hotel saat ini. Menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Collier bahwa tingkat rata – rata okupansi hotel di Surabaya 

pada tahun ini hanya mencapai 52,78% dibanding tahun lalu yang dapat mencapai 

54,1%  (Colliers International, 2017). Tingkat rata – rata okupansi yang rendah dan 

jumlah hotel yang semakin bertumbuh pesat tentu menghasilkan sebuah persaingan 

yang ketat. Industri perhotelan khususnya pada budget hotel, berlomba – lomba 

untuk mendapatkan pelanggan dengan saling menawarkan harga yang rendah. 

Akibatnya harga yang ditawarkan kepada pelanggan menjadi sensitif dan switching 

behavior pelanggan menjadi tinggi sehingga dapat menyebabkan persaingan yang 

tidak sehat di industri perhotelan ini. 

Salah satu usaha yang bergerak di industri budget hotel di Kota Surabaya 

ialah Rock Hotel. Rock Hotel merupakan budget hotel yang menawarkan 

akomodasi dengan harga ekonomis. Rock Hotel sebagai salah satu bisnis di industri 

perhotelan yang bergerak di budget hotel  tentu harus memiliki perencanaan strategi 

yang matang untuk menghadapi keadaan bisnis yang secara langsung dan tidak 

langsung mempengaruhi keberlangsungan usaha. Dalam hal ini Rock Hotel harus 

memiliki sebuah model bisnis yang dapat menjaga keberlangsungan usaha yang 
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dijalaninya. Selain itu Rock Hotel harus mampu untuk dapat mencari keunggulan 

nilai yang dapat ditawarkan kepada pelanggan sehingga membedakan dengan 

pesaing lainnya.  

 Business Model Canvas yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder 

dan Yves Pigneur dapat digunakan untuk menciptakan, menyampaikan, hingga 

memodifikasi sebuah model bisnis yang dijalankan suatu bisnis. Metode ini juga 

dapat mendeskripsikan aktivitas – aktivitas internal dan eksternal yang dilakukan 

suatu bisnis sehingga dapat dengan mudah melihat bagaimana kondisi lingkungan 

yang sedang dihadapi oleh suatu bisnis. Melalui Business Model Canvas, model 

bisnis dapat dijelaskan melalui sembilan blok bangunan yang menunjukan cara 

berpikir tentang bagaimana sebuah perusahaan berjalan. Kesembilan blok ini 

mencakup proposisi nilai (value proposition), segmen pelanggan (costumer 

segments), hubungan pelanggan (costumer relationships), saluran (channels) arus 

pendapatan (revenue stream), sumber daya utama (key resources), aktivitas utama 

(key activities), mitra kerja utama (key partnerships), struktur biaya (cost structure). 

Metode ini memiliki manfaat untuk memudahkan pemilik bisnis atau pemegang 

keputusan untuk melihat suatu bisnis dari kesembilan aspek tersebut sehingga 

memudahkan untuk menganalisis atau bahkan memodifikasi aspek – aspek tersebut 

untuk dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan suatu strategi yang efektif.  

 Selain itu melihat kondisi lingkungan jauh dan lingkungan industri yang 

secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberlangsungan usaha 

Rock Hotel dan mengingat semakin ketatnya persaingan di dalam bisnis perhotelan 

budget, maka diperlukan sebuah perumusan strategi yang efektif. Perusahaan 
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dituntut untuk dapat menciptakan suatu posisi unik yang kompetitif di dalam suatu 

industri sehingga dapat menawarkan nilai yang unggul kepada pelanggan. 

Dalam penelitian ini, metode Business Model Canvas dinilai sangat 

bermanfaat dalam mendeskripsikan keseluruhan aktivitas suatu bisnis karena telah 

mencakup apa yang dilakukan perusahaan baik secara internal maupun eksternal. 

Hal ini bertujuan agar Rock Hotel sebagai suatu bisnis dapat melihat posisi 

strategisnya di suatu industri. Agar menciptakan sebuah posisi strategis yang unik 

dan memiliki keunggulan usaha secara berkesinambungan, maka sebuah usaha 

harus dapat menciptakan inovasi nilai. Dalam hal ini, Business Model Canvas 

sebagai sebuah metode analisis suatu bisnis dapat dikombinasikan dengan kerangka 

kerja empat langkah (hapuskan, ciptakan, tingkatkan, dan kurangi) yang dimiliki 

oleh Blue Ocean Strategy yang dikembangkan oleh Kim dan Mauborgne untuk 

menciptakan inovasi nilai (Osterwalder & Pigneur, 2013). 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka Rock 

Hotel dituntut untuk menciptakan posisi strategis yang unik dan menyusun strategi 

yang kompetitif agar tujuan yang telah ditetapkan oleh Rock Hotel dapat tercapai. 

Hal tersebut yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Analisis Business Model Canvas pada Rock Hotel dengan 

Menggunakan Pendekatan Blue Ocean Strategy”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang fenomena di atas maka dapat disimpulkan, persaingan 

di industri perhotelan budget saat ini sangat ketat. Persaingan yang ketat menuntut 

perusahaan untuk mengetahui posisi strategisnya dengan cara melihat aktivitas dan 
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pengetahuan atas keseluruhan bisnisnya. Maka diperlukan model bisnis untuk dapat 

menciptakan sebuah strategi yang memiliki keunggulan kompetitif yang 

berkesinambungan. Dari uraian di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana menganalisis Business Model Canvas pada Rock Hotel? 

2. Bagaimana merumuskan model bisnis baru pada Rock Hotel melalui kerangka 

kerja empat langkah yang dimiliki oleh Blue Ocean Strategy? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

  Dari rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini 

adalah untuk: 

1. Menganalisis model bisnis Rock Hotel dengan menggunakan metode Business 

Model Canvas. 

2. Merumuskan model bisnis baru pada Rock Hotel melalui kerangka kerja empat 

langkah yang dimiliki oleh Blue Ocean Strategy. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Adapun dengan dilakukannya penelitian ini maka diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain: 

1. Bagi Perusahaan 

a. Sebagai bahan masukan dan evaluasi kepada perusahaan untuk melihat 

kinerja dan aktivitas perusahaan yang dijalankan saat ini. 

b. Sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk menentukan alternatif 

strategi yang dapat dijalankan untuk mencapai tujuan perusahaan. 
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2. Bagi pembaca atau peneliti selanjutnya 

a. Sebagai tambahan wawasan dan informasi untuk mengetahui lebih dalam 

tentang analisis strategi pada suatu bisnis dengan menggunakan metode 

Business Model Canvas, khususnya yang diterapkan oleh Rock Hotel. 

b. Sebagai bahan referensi ilmiah untuk memperluas wawasan pembaca pada 

bidang analisis strategi sehingga dapat mengatasi permasalahan yang sama. 

 


