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ANALISIS RENCANA BISNIS PADA KOLEM TOUR & TRAVEL  

DI KOTA MALANG 

 

 
Disusun Oleh : 

Ahmad Fajar Mahardika 

 

Dosen Pembimbing : 

Wahdiyat Moko, SE., MM. 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi rencana bisnis bagi 

Kolem Tour & Travel untuk pengembangan bisnisnya melalui pendekatan Business 

Model Canvas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana penelitian 

dilakukan untuk memahami fenomena atau permasalahan pada obyek yang diteliti 

secara alami, dan melakukan penjelasan secara deksriptif. 

Melalui pendekatan Business Model Canvas (BMC), peneliti menganalisis 

penerapan bisnis model pada 9 blok utama. Dari hasil temuan tersebut, akan dilakukan 

analisis internal dan eksternal perusahaan menggunakan Analisis SWOT. Dalam 

penelitian ini, digunakan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dengan 3 

metode. Metode tersebut antara lain melakukan wawancara, observasi ke lapangan, 

dan dokumentasi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan penyusunan 

model bisnis yang baru bagi Kolem Tour & Travel, atau Future Business Model 

Canvas. Sedangkan untuk jangka panjang, peneliti merekomendasikan Business Plan 

yang akan digunakan untuk mengembangkan seluruh aspek fungsional dalam 

menghadapi persaingan bisnis di Kota Malang. 

 

Kata Kunci : analisis rencana bisnis, Business Model Canvas, analisis SWOT 
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BUSINESS PLAN ANALYSIS FOR KOLEM TOUR & TRAVEL IN MALANG 

 

 
By : 

Ahmad Fajar Mahardika 

 

Advisor : 

Wahdiyat Moko, SE., MM. 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to recommend a business plan that can be 

applied by Kolem Tour & Travel through Business Model Canvas. This qualitative 

research tries to understand natural phenomenon or problem using descriptive 

explanation. 

Through Business Model Canvas approach, this study analyzes the company’s 

business model which is divided into nine blocks. The findings are used in internal and 

external analysis through SWOT analysis. In this study, triangulation technique is used 

to assess the credibility of the data. The techniques involved in this study are 

interview, field observation, and documentation. 

The results of this research show that Kolem Tour & Travel needs to make a 

new business model, that is Future Business Model Canvas. For further development, 

Business Plan can be used to improve all functional aspects, particularly dealing with 

travel business competition  in Malang. 

 

Keywords : business plan analysis, business model canvas, SWOT analysis
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

      Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang cukup diandalkan 

sebagai penyumbang devisa bagi Indonesia, dan menjadi sektor pembangunan yang 

saat ini sedang diberikan perhatian khusus oleh Pemerintah. Tujuan pengembangan 

pariwisata di Indonesia utamanya adalah dalam rangka mendatangkan dan 

meningkatkan devisa Negara (state revenue). Di samping itu, pengembangan 

kepariwisataan juga bertujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan keindahan 

alam dan kebudayaan Indonesia. Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat 

menarik, dimana keragaman ini dilatar belakangi oleh adanya kemajemukan agama, 

adat istiadat dan kesenian yang unik dan berbeda pada setiap suku yang ada di 

Indonesia.  

Kepariwisataan merupakan salah satu sektor yang sangat strategis,   dimana hal 

ini didukung dengan data dari  Kementrian Pariwisata yang menunjukkan bahwa 

devisa yang berasal dari sektor Pariwisata terus meningkat setiap tahunnya. 

Berdasarkan data tersebut, sektor Pariwisata dibanding dengan komoditas lainnya 

selalu berada di 5 besar penyumbang devisa terbanyak, dengan kenaikan tertinggi 

terjadi pada Tahun 2015 dengan persentase sebesar 11% dibanding tahun sebelumnya. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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     Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Badan Pusat Statistik (BPS), 

jumlah kunjungan wisman ke Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir 

menunjukkan trend meningkat. Jumlah kunjungan wisman selama 2016 merupakan 

yang tertinggi dalam periode tersebut, dengan jumlah kunjungan wisman mencapai 

11,52 juta kunjungan atau naik 12,59% dibanding jumlah pada tahun sebelumnya.  

Gambar 1.1 

Perkembangan Kunjungan Wisman di Indonesia  

 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016. 

 

Provinsi Jawa Timur memiliki banyak potensi pariwisata yang tidak kalah 

dengan provinsi lain di Indonesia. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang 

tercatat berkunjung ke Jawa Timur pada Tahun 2015 sebesar 200.851 kunjungan. 

Kondisi ini mengalami penurunan sebesar 7,52 persen dibandingkan dengan Tahun 

2014 yang mencapai 217.193 kunjungan. Penurunan tersebut disebabkan antara lain 

karena terjadinya bencana alam di beberapa daerah, sehingga berimbas pada 

berkurangnya intensitas kedatangan wisatawan. 
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Gambar 1.2 

Perkembangan Kunjungan Wisman di Provinsi Jawa Timur  

 

 

       

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2016. 

 

Provinsi Jawa Timur memiliki beragam pilihan wisata yang dapat dipilih, 

dimana Gunung Bromo masih menjadi magnet wisatawan dan telah menjadi ikon 

wisata di Jawa Timur. Selain itu, keberadaan Kota Malang dan Kota Batu juga 

menjadi daya tarik wisata karena memiliki ciri khasnya masing-masing. Kota Malang 

yang memiliki Motto Tri Bina Cita yaitu Kota Pariwisata, Pendidikan dan Industri, 

mengandalkan wisata alam, khususnya wisata pantainya. Sedangkan Kota Batu 

dengan kondisi geografis khas pegunungan, mengandalkan wisata alam dan wisata 

buatannya seperti Jatim Park, Museum Angkut, BNS, dan sebagainya. Tentunya hal 

ini akan menguntungkan bagi para pelaku usaha, terutama yang bergerak di sektor 

pariwisata. 
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Tabel 1.1 

Data Kunjungan dan Proyeksi Wisatawan di Kota Malang 

 

  

 

Sumber : Rencana Strategi Tahun 2014-2018 Disbudpar Kota Malang, 2013. 

Gambar 1.3 

Grafik Kunjungan dan Proyeksi Wisatawan di Kota Malang 

 

 

 

 

 

Sumber : Rencana Strategi Tahun 2014-2018 Disbudpar Kota Malang, 2013. 

 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, memberikan gambaran bahwa dari tahun 

ke tahun diproyeksikan terjadi peningkatan jumlah wisatawan di Kota Malang. Untuk 

wisatawan domestik, diproyeksikan mengalami peningkatan sejumlah 250.000 

kunjungan per tahun. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara, diproyeksikan 

mengalami peningkatan sejumlah 500 kunjungan per tahun. Hal ini menunjukkan 
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bahwa potensi kunjungan wisata ke Kota Malang masih cukup tinggi, sehingga hal 

tersebut apabila dimanfaatkan oleh pelaku industri pariwisata untuk mendapatkan 

keuntungan. 

Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam 

rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan 

(Undang-Undang Pariwisata No. 10 Tahun 2009). Dalam Undang-Undang tersebut, 

juga mengklasifikasikan usaha pariwisata yang terdiri dari : 

1. Daya Tarik Wisata. Merupakan segala sesuatu yang mempunyai nilai keunikan 

yang berwujud keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, yang menjadi tujuan 

para wisatawan. 

2. Kawasan Pariwisata. Merupakan usaha yang kegiatannya membangun atau 

mengelola kawasan tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. 

3. Jasa Transportasi Wisata. Yakni merupakan usaha khusus yang menyediakan 

angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata. 

4. Jasa Perjalanan Wisata. Merupakan usaha yang berfokus untuk menyediakan 

jasa perencanaan perjalanan wisata, jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan 

tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan. 

5. Jasa Makanan dan Minuman. Merupakan usaha jasa penyediaan makanan dan 

minuman, dapat berupa restoran, kafe, rumah makan, dan bar/kedai minum. 
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6. Penyediaan Akomodasi. Merupakan usaha yang menyediakan pelayanan 

akomodasi penginapan, dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi 

perkemahan, dan akomodasi lainnya. 

7. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi. Merupakan usaha yang 

ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, 

karaoke, bioskop, serta hiburan lainnya untuk tujuan pariwisata. 

8. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran. 

Merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok 

orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha, ataupun 

menyelenggarakan pameran dalam rangka promosi suatu barang dan jasa. 

9. Jasa Informasi Pariwisata. Merupakan usaha yang menyediakan data, berita, 

feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang 

disebarkan dalam bentuk bahan cetak atau elektronik. 

10. Jasa Konsultan Pariwisata. Merupakan usaha yang menyediakan sarana dan 

rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, 

penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan. 

11. Jasa Pramuwisata. Merupakan usaha yang menyediakan atau 

mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan 

wisatawan dan kebutuhan biro perjalanan wisata. 

12. Wisata Tirta. Merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga 

air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola 

secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk. 
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13. Spa. Usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi 

terapi air, terapi aroma, pijat, rempah – rempah dan olah aktivitas fisik dengan 

tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga. 

Kota Malang yang menjadi salah satu kota tujuan wisata juga memiliki 

beragam jenis usaha pariwisata. Secara kuantitas, makin banyak penyedia akomodasi 

seperti hotel, restoran, agen perjalanan, yang mulai tumbuh dan bersaing untuk 

memberikan berbagai penawaran bagi konsumen. Tumbuhnya berbagai jenis usaha 

tersebut, secara tidak langsung juga akan berkontribusi mempromosikan potensi 

wisata lokal kepada wisatawan. Di sisi lain, dukungan Pemerintah berupa 

pembangunan infrastruktur wisata seperti jalan maupun fasilitas lainnya, selain dapat 

meningkatkan pendapatan daerah, juga dapat mendorong perekonomian warga di 

sekitar tempat wisata.  

 

Tabel 1.2 

Potensi Usaha di Kota Malang 

 

 

 

 

Sumber : Rencana Strategi Tahun 2014-2018 Disbudpar Kota Malang, 2013. 
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Gambar 1.4 

Grafik Potensi Usaha di Kota Malang 

 

 

 

 

Sumber : Rencana Strategi Tahun 2014-2018 Disbudpar Kota Malang, 2013. 

 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 

pada semua jenis usaha yang menunjang industri pariwisata. Peningkatan cukup 

signifikan terjadi pada jenis usaha akomodasi hotel, restoran, dan agen perjalanan.  

Pada jenis usaha agen perjalanan sendiri, terjadi peningkatan dari 113 pada Tahun 

2013 menjadi 175 pada Tahun 2014, atau naik sebesar 0,54% dari tahun sebelumnya. 

Jasa perjalanan wisata (tour and travel) sebagai salah satu jenis usaha yang 

mendukung industri pariwisata khususnya di Kota Malang, memiliki prospek yang 

baik. Hal ini dapat dilihat dari potensi pasar yang sangat besar, karena semakin banyak 

tempat wisata baru yang muncul dan tingginya minat wisatawan mengunjungi tempat 

wisata. Sebagai penyedia jasa, perusahaan tour & travel berperan untuk memberikan 

referensi wisata yang menarik yang dikemas secara lengkap beserta fasilitas yang 

dibutuhkan oleh wisatawan. 
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Namun di sisi lain, berbagai potensi tersebut juga dapat menimbulkan 

persaingan industri yang ketat. Sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk 

memaksimalkan keunggulan kompetitif agar perusahaan dapat bertahan. Disinilah 

fungsi perencanaan menjadi sangat krusial, karena fungsi tersebut merupakan langkah 

awal yang memberikan gambaran bagaimana perusahaan akan berjalan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila perencanaan berjalan baik, maka 

kinerja perusahaan secara keseluruhan juga akan baik. 

Osterwalder dan Pigneur (2012) menawarkan sebuah model bisnis untuk 

memetakan strategi yang digunakan oleh perusahaan dalam 9 blok bangun yang 

disebut Business Model Canvas (BMC). 9 blok tersebut terdiri dari : Customer 

Segments (segmen pelanggan), Value Propositions (proposisi nilai), Channel 

(saluran), Customer Relationships (hubungan pelanggan), Revenue Streams (arus 

pendapatan), Key Resources (sumber daya utama), Key Activities (aktivitas kunci), 

Key Partnerships (kemitraan utama) dan Cost Structure (struktur biaya). Berikut 

merupakan gambaran dari BMC. 
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Gambar 1.5 

Business Model Canvas 

 

 

 

 

Sumber : Osterwalder & Yves Pigneur (2012). 

Kolem Tour & Travel merupakan sebuah tour operator jasa wisata yang 

bergerak di bidang tour wisata, dan melayani jasa perjalanan wisata untuk Kota 

Malang dan sekitarnya. Perkembangan kunjungan wisata di Kota Malang yang terus 

meningkat menjadi peluang bagi Kolem untuk membantu menyediakan kebutuhan 

akomodasi bagi wisatawan dalam berwisata di Kota Malang dan sekitarnya. Dengan 

segmen menengah, Kolem memberikan harga yang variatif namun tetap terjangkau 

untuk setiap paket wisatanya. Disamping itu, Kolem juga memberikan berbagai 

fasilitas layanan yang lengkap, seperti menyediakan akomodasi penginapan, tour 

guide, transport, makan, dokumentasi dll.  

      Sebagai salah satu tour operator yang telah beroperasi pada sektor pariwisata, 

Kolem masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut berasal dari beberapa 

bidang pengelolaan, seperti kendala pada bidang operasional yang terkait dengan 
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penyediaan channel akomodasi untuk penginapan dan restoran maupun transport yang 

masih sangat terbatas. Kendala lain juga berasal dari bidang pemasaran, dimana 

Kolem masih mengandalkan media sosial saja, sedangkan sarana promosi lain masih 

belum maksimal. Disamping berbagai kendala tersebut, banyaknya pesaing besar yang 

lebih berpengalaman juga dapat mengancam keberlangsungan bisnis dari Kolem. 

Peneliti merasa bahwa penting bagi Kolem untuk mengetahui bagaimana 

rencana pengembangan bisnis yang tepat, sehingga dilakukan analisis model bisnis 

dengan teori Business Model Canvas (BMC) dengan 9 blok utama. BMC sendiri 

mampu menggambarkan seluruh aspek fungsional perusahaan, dimana semua blok 

tersebut mencakup kondisi internal dan eksternal perusahaan. Analisis lebih mendalam 

akan dilakukan menggunakan Analisis SWOT. Hasil dari analisis tersebut dapat 

menjadi pertimbangan Kolem Tour & Travel dalam penyusunan bisnis model yang 

baru, serta menjadi dasar penyusunan Business Plan untuk menjalankan rencana bisnis 

secara lebih efektif ke depannya.   

      Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil judul 

penelitian “Analisis Rencana Bisnis Pada Kolem Tour & Travel Di Kota 

Malang”. 
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1.2      Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, pada penelitian 

ini peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penerapan model bisnis yang dijalankan Kolem Tour & Travel 

dengan pendekatan Business Model Canvas ? 

2. Bagaimanakah analisis model bisnis Kolem Tour & Travel menggunakan 

Analisis SWOT ? 

3. Bagaimanakah rancangan Future Business Model Canvas sebagai dasar 

penyusunan Business Plan bagi Kolem Tour & Travel ? 

 

1.3      Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka peneliti menetapkan tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Business Model Canvas pada Kolem 

Tour & Travel saat ini. 

2. Untuk menganalisis Business Model Canvas milik Kolem Tour & Travel 

menggunakan Analisis SWOT. 

3. Untuk memberikan rekomendasi strategi pengembangan pada Business Model 

Canvas yang baru bagi Kolem Tour & Travel. 
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1.4      Manfaat Penelitian 

a. Bagi peneliti : 

1. Sebagai bentuk tanggung jawab dan implementasi dari disiplin ilmu yang 

telah diberikan selama perkuliahan. 

2. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang 

solusi dari suatu permasalahan yang ada pada perusahaan. 

b. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya Jurusan Manajemen : 

1. Sebagai tambahan informasi dan referensi penelitian bagi penelitian 

selanjutnya khususnya di bidang konsentrasi Manajemen Strategi. 

2. Sebagai sarana memperkenalkan instansi pendidikan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Brawijaya kepada instansi yang membutuhkan 

tenaga kerja, khususnya pada disiplin ilmu Manajemen.  

c. Bagi obyek penelitian, yaitu Kolem Tour & Travel : 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi perencanaan strategi yang akan 

dilakukan untuk pengembangan usahanya di masa yang akan datang. 

2. Untuk mengetahui apa sajakah kendala yang dihadapi dalam 

pengembangan usaha dan bagaimana solusinya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Manajemen Strategi 

2.1.1   Pengertian Manajemen Strategi 

      Terdapat beberapa definisi manajemen strategi yang telah dikemukakan oleh 

beberapa tokoh, diantaranya adalah pengertian manajemen strategi menurut J. David 

Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003) yaitu “strategic management is that a set of 

managerial decisions and actions that determines the long-run performance of a 

corporation”, dan jika diterjemahkan secara bebas maka manajemen strategis adalah 

serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan 

dalam jangka panjang.  

  Menurut Haryadi, Bambang (2003:13) “manajemen strategi adalah suatu 

proses yang dirancang secara sistematis oleh manajemen untuk merumuskan strategi, 

menjalankan strategi dan mengevaluasi strategi dalam rangka menyediakan nilai-nilai 

yang terbaik bagi seluruh pelanggan untuk mewujudkan visi organisasi”. Sedangkan 

menurut Fred R. David (2011) mengemukakan bahwa “manajemen strategi adalah 

seni dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi 

keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi 

mencapai tujuannya”. 
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Dari beberapa pengertian manajemen strategis tersebut dapat disimpulkan 

bahwa manajemen strategi adalah sebuah alat atau sarana sistematis dalam melakukan 

rangkaian langkah strategis berupa penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan 

mengintegrasikan seluruh komponen manajerial (seperti manusia, mesin, sumber daya 

alam) dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

2.1.2 Tingkatan Strategi 

      Manajemen strategi adalah kegiatan yang dilakukan oleh top management 

sebagai dasar penetapan langkah strategis bagi perusahaan dan bagian fungsionalnya. 

Inti dari manajemen strategi adalah untuk mengidentifikasi tujuan organisasi, sumber 

daya yang ada, dan bagaimana langkah yang efektif untuk memenuhi tujuan strategis.  

Menurut Pearce Robinson (2008:8), ada tiga tingkatan strategi pengambilan 

keputusan dari suatu perusahaan : 

1. Tingkat Korporasi 

Pada tingkat ini terdiri atas dewan komisaris, eksekutif puncak, dan direktur 

administratif. Mereka bertanggung jawab atas kinerja keuangan serta 

pencapaian tujuan non-keuangan perusahaan. 

2. Tingkat Bisnis 

Pada tingkat tengah ini terdiri atas manajer bisnis dan korporasi. Para manajer 

harus mampu mewujudkan pernyataan arah dan maksud yang dirumuskan pada 
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tingkat korporasi menjadi tujuan dan strategi yang nyata bagi setiap divisi 

bisnis individual. 

3. Tingkat Fungsional 

Sebagai pelaksana pengambilan keputusan yang terdiri atas manajer produk, 

manajer geografis, atau manajer area fungsional. Mereka mempunyai tanggung 

jawab utama yaitu menerapkan atau melaksanakan rencana strategis 

perusahaan.  

Tabel 2.1  

Ciri, Tugas, dan Tanggung Jawab dalam 3 Tingkatan Strategi  

Keterangan Ciri Level Tugas dan Tanggung Jawab 

Korporasi 

• Berorientasi pada nilai 

• Fleksibel dan jangka 

waktu lebih panjang 

• Prioritas pada 

pertumbuhan  

• Konseptual dan 

tersentralisasi 

• Mengembangkan rencana jangka panjang 

3-5 tahun 

• Bertanggung jawab terhadap kinerja 

keuangan serta non keuangan perusahaan 

• Mempertahankan citra/image perusahaan  

• Menentukan jenis bisnis perusahaan 

• Merumuskan strategi dan menentukan 

area fungsional bisnis 

Bisnis 

• Setiap keputusan ada 

mediasi antara level 

korporasi dan fungsional 

• Fokus pada 

• Menentukan bagaimana perusahaan akan 

bersaing di arena pasar produk yang 

terpilih 

• Mengidentifikasi dan memastikan segmen 
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Sumber : Pearce Robinson, 2008.  

 

2.2  Model Manajemen Strategi 

Gambar 2.1 

Model Manajemen Strategi Komprehensif Fred R. David 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Fred R. David (2011:21). 

pengembangan 

fungsional bisnis 

pasar yang paling menjanjikan 

 

Fungsional 

• Jangka waktu pendek 

• Beresiko rendah 

• Keputusan melibatkan 

masalah operasional dan 

berorientasi pada 

aktivitas 

• Menerapkan dan melaksanakan 

strategi perusahaan 

• Mengembangkan tujuan tahunan serta 

strategi jangka pendek untuk bidang 

seperti produksi, operasi dll 
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Dalam bukunya, Fred R. David (2011:6) mengemukakan bahwa ada 3 tahapan 

proses manajemen strategi, yaitu : 

1. Perencanaan (Formulasi) Strategi  

Tahap ini mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan 

ancaman eksternal perusahaan, menetapkan kekuatan dan kelemahan internal, 

penetapan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih 

strategi tertentu tertentu untuk dilaksanakan. Termasuk merumuskan bisnis apa 

yang perlu dimasuki ataupun dihentikan, bagaimana mengalokasikan sumber 

daya, memperluas segmen pasar, dan bentuk strategi lainnya. 

2. Penerapan (Implementasi) Strategi 

Tahap ini mencakup menetapkan obyektif tahunan, membuat kebijakan, 

memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi 

yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Implementasi strategi termasuk 

mengembangkan budaya yang mendukung penerapan strategi, menciptakan 

struktur organisasi yang efektif, mengubah arah usaha pemasaran, menyiapkan 

anggaran dan kompensasi karyawan, serta mengembangkan dan memanfaatkan 

sistem informasi. 

3. Penilaian (Evaluasi) Strategi 

Tahap ini adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Para manajer harus 

tahu apakah strategi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik atau tidak agar 

mampu mengakomodir keinginan konsumen. Tiga macam aktivitas mendasar 
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dalam evaluasi strategi, adalah : (1) meninjau faktor-faktor internal dan 

eksternal yang menjadi dasar strategi sekarang, (2) mengukur prestasi, (3) 

mengambil tindakan korektif.  

 

2.3       Business Model Canvas 

Bisnis model menjelaskan mengenai dasar pemikiran bagaimana sebuah bisnis 

diciptakan, diberikan, dan ditangkap nilainya (Osterwalder & Pigneur, 2012:14). 

Osterwalder & Pigneur membuat sebuah pendekatan model kanvas yaitu “Nine 

Building Blocks” yang memudahkan bagi para pebisnis untuk membangun dan 

mengembangkan bisnis mereka. 9 blok tersebut terdiri dari : key partnerships 

(kemitraan utama), key resources (sumber daya), key activities (aktivitas kunci), value 

propositions (proposisi nilai), cost structure (struktur biaya), revenue streams (arus 

pendapatan), customer relationship (hubungan pelanggan), channels (saluran), dan 

customer segments (segmen pelanggan). 

 

 

 



 
20 

 

 

 

Gambar 2.2 

Business Model Canvas 

Sumber : Business Model Generation (2012:44). 

 

2.3.1 Customer Segments 

Blok bangunan segmen pelanggan menggambarkan sekelompok orang atau 

badan lain yang ingin dijangkau atau dilayani oleh perusahaan. Pelanggan adalah inti 

dari semua model bisnis. Menurut Osterwald & Pigneur (2012:20), konsumen 

merupakan kunci utama bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Mereka 

membagi dua segmen pasar berdasarkan perilaku konsumen, yaitu segmen kelas 

menengah atas dan segmen kelas menengah bawah. Ada beberapa tipe dari customer 

segments yaitu : 
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1. Mass market, bisnis model yang tidak membedakan segmen pelanggan. 

2. Niche market, bisnis model yang memiliki target pasar yang hanya 

melayani segmen pelanggan tertentu atau lebih spesifik. 

3. Segmented, bisnis model yang membedakan kebutuhan dan masalah yang 

berbeda pada pelanggan. 

4. Diversified, bisnis model yang melayani dua atau lebih dengan kebutuhan 

yang berbeda dan saling bergantung satu sama lain. 

Kotler dan Keller (2009), mengatakan bahwa segmentasi pasar konsumen 

memiliki variabel segmentasi utama yaitu : 

a. Segmentasi Geografis 

Segmentasi geografis mengharuskan pembagian pasar menjadi unit-unit 

geografis yang berbeda, seperti negara, negara bagian, wilayah, propinsi, 

kota, atau lingkungan rumah tangga. Perusahaan dapat memutuskan untuk 

beroperasi dalam satu atau sedikit wilayah geografis atau beroperasi dalam 

seluruh wilayah, tetapi memberikan perhatian pada perbedaan lokal. 

b. Segmentasi Demografis 

Dalam segmentasi demografis, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok 

berdasarkan variabel seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, 

jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, 

kewarganegaraan, dan kelas sosial. 
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c. Segmentasi Psikografis 

Psikografis adalah ilmu yang menggunakan psikologi dan demografik 

untuk lebih memahami konsumen. Dalam segmentasi psikografis, para 

pembeli dibagi menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan gaya hidup, 

kepribadian, atau nilai.  

d. Segmentasi Perilaku 

Dalam segmentasi perilaku, pembeli dibagi menjadi kelompok-kelompok 

berdasarkan pengetahuan, sikap, pemakaian, atau tanggapan mereka 

terhadap produk tertentu. 

2.3.2 Value Propositions 

Blok bangunan proposisi nilai mengambarkan gabungan antara produk dan 

layanan yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan spesifik. Setiap proposisi 

nilai berisi gabungan produk dan/atau jasa tertentu yang melayani kebutuhan segmen 

pelanggan spesifik. Dalam hal ini proposisi nilai merupakan kesatuan atau gabungan 

manfaat-manfaat yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan. 

Menurut Osterwald & Pigneur (2012:22), proposisi nilai menggambarkan 

bagaimana pelanggan dapat beralih dari satu perusahaan ke perusahaan lain melalui 

produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, atau secara untik dan berbeda 

dengan para kompetitornya. Hal yang dapat mempengaruhi proporsi nilai antara lain : 
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1. Newness, sebuah produk baru yang diciptakan yang belum pernah ada 

sebelumnya dan memiliki keunikan. 

2. Performance, bagaimana meningkatkan kinerja suatu produk atau layanan 

yang ditawarkan. 

3. Customization, bagaimana perusahaan dapat menyesuaikan produk atau jasa 

sesuai dengan kebutuhan pelanggannya agar mendapat nilai lebih. 

4. Getting The Job Done, bagaimana produk atau jasa berfungsi membantu 

pelanggan untuk menyelesaikan pekerjaannya. 

5. Design, desain yang menarik dari suatu produk dapat menarik minat 

konsumen dan memiliki proporsi nilai yang baik. 

6. Brand/Status, makin baik brand/merk akan makin dikenal luas oleh 

konsumen. 

7. Price, penentuan harga dapat mempengaruhi keputusan pembelian oleh 

konsumen. 

8. Cost Reduction, bagaimana sebuah produk memiliki biaya produksi yang 

rendah namun tetap berkualitas. 

9. Risk Reduction, resiko yang ditimbulkan oleh produk yang dibeli konsumen 

makin kecil semakin baik. 

10. Accessibility, produk yang ditawarkan dapat dengan mudah digunakan atau 

diakses oleh semua orang. 
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11. Convenient/Usability, bagaimana sebuah produk dapat memenuhi keinginan 

atau kebutuhan bagi konsumennya, dan konsumen tersebut merasa nyaman 

dengan kehadiran produk tersebut. 

2.3.3 Channels 

Blok bangunan saluran menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan 

berkomunikasi dengan segmen pelanggannya dan menjangkau mereka untuk 

memberikan proposisi nilai. Saluran komunikasi, distribusi dan penjualan merupakan 

penghubung antara perusahaan dan pelanggan, sehingga peran saluran sendiri sangat 

penting bagi perusahaan untuk memperkenalkan produk mereka hingga ke konsumen 

(Osterwalder & Pigneur, 2012:26). 

Ada beberapa fungsi channel antara lain : 

1. Meningkatkan kesadaran konsumen atas produk atau jasa yang ditawarkan 

oleh perusahaan. 

2. Membantu konsumen dalam mengevaluasi proposisi nilai dari perusahaan. 

3. Memungkinkan konsumen dalam membeli produk atau jasa yang lebih 

spesifik. 

4. Memberikan proposisi nilai secara tepat kepada konsumen. 

5. Memberikan layanan pendukung pasca pembelian kepada konsumen. 
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Menurut Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra (2012), secara garis besar 

pemasar bisa menggunakan tiga bentuk dasar sistem penjualan dan distribusi : sistem 

personal selling langsung, trade selling systems, dan missionary selling systems. 

Seperti yang dijelaskan pada tabel berikut.  

Tabel 2.2 

Bentuk Dasar Sistem Penjualan dan Distribusi 

Tipe Karakteristik 

Sistem Langsung (Direct) 

Personal Selling Systems 1. Produk didistribusikan secara langsung kepada 

pembeli akhir 

2. Pesan penjualan disampaikan secara langsung kepada 

pembeli individu lewat kontak tatap muka  

3. Fungsi utamanya adalah menyediakan informasi 

produk, saran teknis, layanan pelanggan, 

mengidentifikasi perubahan kebutuhan pelanggan. 

Sumber : Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra, 2012. 

Sistem Tidak Langsung (Indirect) 

Trade Selling Systems 1. Produk didistribusikan melalui pedagang grosir 

dan/atau pengecer yang biasanya membeli untuk 

dijual lagi kepada pembeli akhir. 

2. Pesan penjualan disampaikan lewat kontak tatap 

muka (Telemarketing dan Online marketing bisa 

digunakan untuk pengambilan pesanan). 

3. Fungsi utamanya adalah mendapatkan dukungan 

distributor, memberikan informasi produk, 

menyediakan pelatihan penjualan dan asistensi 

kepada para distributor. 

Missionery Selling Systems 1. Produk didistribusikan melalu pedagang grosir dan 

atau pengecer yang biasanya membeli untuk dijual 

lagi ke pembeli akhir. 

2. Pesan penjualan disampaikan lewat kontak tatap 

muka. 

3. Fungsi utamanya adalah menyediakan informasi 

produk dan layanan pelanggan secara langsung ke 

pembeli akhir atau mereka yang mempengaruhi 

pembeli. 
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2.3.4 Customer Relationship 

Blok bangunan hubungan pelanggan menggambarkan berbagai jenis hubungan 

yang dibangun perusahaan bersama segmen pelanggan yang spesifik. Menurut 

Osterwald & Pigneur (2012:28), hubungan dengan konsumen dibangun sesuai dengan 

segmentasinya, karena setiap segmen memiliki spesifikasi yang berbeda. 

Dalam menjalin hubungan baik dengan konsumen dapat dilakukan dengan tiga 

cara, yaitu : Customer Acquisition, Customer Retention, dan Upselling.  

a. Mendapatkan pelanggan baru (Acquire) 

Pelanggan baru didapatkan dengan memberikan kemudahan pengaksesan 

informasi, inovasi baru, dan pelayanan yang menarik. 

b. Meningkatkan hubungan dengan pelanggan (Enhance/Upselling)  

Perusahaan berusaha menjalin hubungan dengan pelanggan melalui pemberian 

pelayanan yang baik terhadap pelanggannya (customer service). Penerapan 

cross selling atau up selling pada tahap kedua dapat meningkatkan pendapatan 

perusahaan dan mengurangi biaya untuk memperoleh pelanggan (reduce cost). 

c. Mempertahankan Pelanggan (Retain) 

Tahap ini merupakan usaha mendapatkan loyalitas pelanggan dengan 

mendengarkan pelanggan dan berusaha memenuhi keinginan pelanggan. 

Osterwald & Pigneur membagi Customer Relationship menjadi 6, yaitu : 
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1. Personal Assistant, komunikasi yang terjadi antara konsumen dengan petugas 

pelayanan agar konsumen mendapat bantuan selama proses penjualan atau 

pembelian selesai. 

2. Dedicated Personal Assistance, yaitu dengan menugaskan seseorang yang 

khusus dalam melayani konsumen secara individual. 

3. Self Service, yaitu konsumen tidak berhubungan langsung dengan perusahaan, 

dimana perusahaan hanya menyediakan sarana untuk konsumen melakukan 

keputusan pembeliannya sendiri. 

4. Automated Service, yaitu hubungan yang menggabungkan proses layanan 

mandiri dengan layanan otomatis. 

5. Communities, yaitu perusahaan membangun hubungan antar sesama anggota 

dengan membentuk sebuah komunitas untuk saling bertukar pikiran dalam 

mengetahui keinginan konsumen. 

6. Co-creation, membangun sebuah hubungan dengan konsumen untuk 

menciptakan proporsi nilai yang baru. 

2.3.5 Revenue Streams 

Blok bangunan arus pendapatan menggambarkan bagaimana perusahaan 

menghasilkan keuntungan dari masing-masing segmen pelanggan. Menurut Osterwald 

& Pigneur (2012:30), sebuah bisnis model dapat melibatkan dua tipe arus pendapatan 

yang berbeda, antara lain : 
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1. Transaction Revenues, yaitu pendapatan dari hasil transaksi pembayaran oleh 

konsumen. 

2. Recurring Revenues, yaitu transaksi yang diperoleh dari pembayaran yang 

masih berkelanjutan untuk memberikan value proposition kepada konsumen 

dan menyediakan customer support setelah pembelian oleh konsumen. 

Dalam menghasilkan pendapatan ada beberapa cara yang dapat dilakukan 

menurut Osterwald & Pigneur (2012:31), yaitu : 

1. Asset Sale, yaitu perusahaan menjual asetnya untuk mendapatkan pendapatan. 

2. Usage Fee, yaitu pendapatan dari berapa banyak konsumen yang 

menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. 

3. Subscription Fee, yaitu pendapatan dari penjualan service secara terus-

menerus. 

4. Lending/Renting/Leasing, yaitu pendapatan yang didapat dengan cara 

memberikan kepada sesorang hak eksklusif untuk menggunakan aset tersebut 

dalam periode tertentu dan selama penyewaan tersebut, dikenakan biaya sewa. 

5. Licensing, yaitu pendapatan dari pemberian hak intelektual dari perusahaan 

kepada orang yang membeli lisensi tersebut untuk memakai nama perusahaan. 

6. Brokerages Fee, yaitu pendapatan dari layanan perantara berupa persentase 

biaya yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. 
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7. Advertising, yaitu pendapatan dari mengiklankan suatu produk, merk, atau 

jasa. 

2.3.6 Key Resources 

Blok bangunan sumber daya utama mengambarkan aset-aset terpenting yang 

dipelukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi. Sumber daya utama dapat 

berbentuk fisik finansial, intelektual atau manusia. Sumber daya utama dapat dimiliki 

atau disewa oleh perusahaan atau diperoleh oleh mitra utama. 

Menurut Osterwald & Pigneur (2012:34), key resources merupakan aset 

berupa sumber daya yang sangat penting dan sangat diperlukan untuk membuat bisnis 

dapat berjalan. Sumber daya utama dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu : 

1. Physics, yaitu meliputi bentuk fisik seperti gedung, mesin, tanah, kendaraan. 

2. Intellectual, yaitu meliputi hak intelektual, hak paten, merk. 

3. Human, yaitu sumber daya manusia yang bekerja bagi perusahaan.  

4. Financial, yaitu kondisi keuangan yang mencerminkan kinerja dari sebuah 

perusahaan. 

2.3.7 Key Activities 

Blok bangunan aktivitas kunci menggambarkan hal-hal terpenting yang harus 

dilakukan perusahaan agar model bisnisnya dapat berkerja. Setiap model bisnis 

membutuhkan sejumlah aktivitas kunci yaitu tindakan-tindakan terpenting yang harus 

diambil perusahaan agar dapat beroperasi dengan baik. 



 
30 

 

 

 

Menurut Osterwald & Pigneur (2012:36), key activities menggambarkan 

aktivitas penting yang dilakukan oleh perusahaan agar bisnis dapat berjalan dengan 

baik. Key activities dibagi menjadi 3 bagian, yaitu : 

1. Production, aktivitas yang berhubungan dengan perancangan, pembuatan, dan 

pengiriman produk. 

2. Problem Solving, aktivitas yang berhubungan dengan masalah yang timbul dari 

produk tersebut, maka perusahaan harus mampu menemukan solusi yang 

terbaik. 

3. Platform, aktivitas utamanya berhubungan dengan jaringan dan sebagian besar 

perusahaan bergerak di bidang teknologi informasi. 

2.3.8 Key Partnership 

Blok bangunan kemitraan utama menggambarkan jaringan pemasok dan mitra 

yang membuat model bisnis dapat bekerja. Perusahaan membentuk kemitraan sebagai 

landasan dari berbagai model bisnis untuk mengurangi risiko atau memperoleh sumber 

daya mereka secara lebih mudah. 

Menurut Osterwald & Pigneur (2012:38), kemitraan dapat dibagi menjadi 4, 

yaitu : (1) Strategic alliance between non competitor, (2) Cooperation, (3) Joint 

venture to develop new business (4) Buyer supplier relationship to assure reliable 

supplies. Sedangkan menurut tujuannya, perusahaan melakukan kerja sama dengan 

alasan sebagai berikut : 
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1. Optimization and economic of scale, yaitu untuk mengoptimalkan alokasi 

sumber daya dan aktivitas bisnis. 

2. Reduction of risk and uncertainty, yaitu untuk mengurangi resiko dalam 

persaingan yang kompetitif dan penuh ketidakpastian. 

3. Acquisition of particular resources and activity, yaitu perusahaan mengambil 

alih sumber daya dan aktivitas perusahaan lain yang masih dalam model bisnis 

yang sama. 

2.3.9 Cost Structure 

Blok bangunan struktur biaya ini menjelaskan biaya yang muncul ketika 

mengoperasikan model bisnis tertentu. Menurut Osterwald & Pigneur (2012:40), 

struktur biaya menggambarkan semua biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan 

suatu model bisnis. Cost structure dapat dibedakan menjadi 2, yaitu : 

1. Cost Driven, yaitu bisnis model yang berfokus pada penekanan biaya serendah 

mungkin. Pendekatan ini bertujuan untuk mempertahankan struktur biaya agar 

lebih ramping, menggunakan proporsi nilai dengan harga rendah. 

2. Value Driven, yaitu perusahaan yang tidak terlalu mementingkan biaya yang 

akan muncul, dan lebih berfokus terhadap penciptaan nilai. 

Cost structure memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1. Fixed Cost, adalah biaya-biaya yang secara total tetap tidak berubah dengan 

adanya perubahan tingkat kegiatan atau volume dalam periode waktu tertentu. 
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2. Variable Cost, adalah biaya-biaya yang secara total berubah secara langsung 

dengan adanya perubahan tingkat kegiatan atau volume, baik volume produksi 

ataupun volume penjualan. 

3. Economies of Scale, adalah perusahaan dapat meminimalisasi biaya produksi 

karena memproduksi barang dalam jumlah besar dibanding saat perusahaan 

memproduksinya secara terbatas atau jumlah kecil. 

4. Economies of Scope, adalah keunggulan biaya yang lebih murah saat 

perusahaan dapat memperluas area industri menjadi lebih besar. 

 

2.4  Analisis SWOT 

Menurut Prentice Hall (2009:65) Analisis SWOT adalah :  

“The swot analysis provides helpful information for matching resources and 

capabilities to the competitive in which the organisation operates. The model 

can be use as an instrument for devising and selecting strategy, and is equally 

applicable in any decision-making situation, provided the desired objective has 

been clearly defined”.  

Jika diterjemahkan, maka Analisis SWOT menyediakan informasi yang 

berguna untuk melihat kemampuan perusahaan mengelola sumber daya untuk 

menghadapi persaingan. Analisis tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk 

merancang dan memilih strategi, dan sebagai dasar pengambilan keputusan. Atau 

dengan kata lain, Analisis SWOT merupakan alat bantu organisasi atau perusahaan 
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untuk merancang dan memilih strategi berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman yang harus dihadapi oleh perusahaan.  

Analisis SWOT terdiri dari 4 elemen, yakni kelebihan (strength), kelemahan 

(weakness), peluang (opportunity) dan ancaman (threat). Jika diklasifikasi menurut 

sisi bagian perusahaan, maka kelebihan (strength) dan kelemahan (weakness) 

merupakan elemen yang digunakan untuk menganalisis internal perusahaan, 

sedangkan peluang (opportunity) dan ancaman (threat) digunakan untuk menganalisis 

kondisi eksternal perusahaan. Berikut merupakan gambaran diagram SWOT. 

Gambar 2.3 

Diagram SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Fred. R. David (2011:333). 

 

Business Model Canvas secara garis besar menggambarkan sebuah model 

bisnis ke dalam empat bidang utama, yaitu pelanggan, penawaran, infrastuktur, dan 

keuangan. Kemudian dari empat bidang utama itu diklasifikasikan menjadi 9 blok 

yang memperlihatkan cara berpikir perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. 
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Dalam pembagian 9 blok tersebut terbagi menjadi 2 bagian, pertama adalah analisis 

internal dan yang kedua adalah analisis eksternal.  

Analisis SWOT dalam kaitannya dengan Business Model Canvas, merupakan 

alat analisis untuk melakukan penilaian pada 9 blok yang ada dari sisi internal dan sisi 

eksternal. Analisis internal pada BMC dilakukan pada 5 blok, yaitu : key resources, 

key activities, value propositions, cost structure, dan revenue streams. Sedangkan 

analisis eksternal pada BMC dilakukan pada 4 blok, yaitu : key partnerships, customer 

segments, channels, dan customer relationship. Hasil dari Analisis SWOT sendiri 

dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan penyusunan bisnis 

model yang baru.  

 

2.5  Business Plan 

Perencanaan usaha (business plan) adalah proses penentuan visi, misi dan 

tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran yang diperlukan 

untuk menjalankan suatu usaha tertentu (Bogadenta, 2013). Business Plan secara garis 

besar menggambarkan ingin seperti apa perusahaan nantinya, dimana hal ini berkaitan 

dengan strategi pengembangan seperti apa yang akan dilakukan pada beberapa aspek 

seperti pemasaran, organisasi, operasional, maupun keuangan. Disamping itu,   selain 

menjadi acuan perusahaan agar berjalan dengan baik, business plan tersebut juga 

dapat menjadi bahan evaluasi untuk melihat sejauh mana kinerja perusahaan, apakah 

sudah mampu mencapai tujuan yang ditetapkan atau belum. 
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2.6  Penelitian Terdahulu  

 

Tabel 2.4 

Penelitian Terdahulu                                                                                                            

 

Nama Peneliti Judul Penelitian Alat Analisis Kesimpulan Umum 

Dian Jingga 

Permana  

(2013) 

 

Analisis Peluang Bisnis Media 

Cetak Melalui Pendekatan Bisnis 

Model Canvas Untuk 

Menentukan Strategi Bisnis Baru 

Business Model Canvas 

(BMC), Analisis SWOT 

BMC disempurnakan dengan perubahan 

pada Customer Segments, Revenue Streams, 

Key Resource, dan Key Activites 

Zulfadli Djoko 

Wahjuadi 

(2015) 

Analisis Strategi Pengembangan 

Bisnis Kampoeng Wisata 

Cinangneng Di Kabupaten 

Bogor Dengan Pendekatan 

Business Model Canvas 

Business Model Canvas 

(BMC), Analisis SWOT 

BMC yang dijalankan saat ini sudah cukup 

baik, hasil dari Analisis SWOT dapat 

dijadikan rekomendasi untuk 

penyempurnaan model bisnis 

Nabil Ubaida 

As’ad  

(2015) 

Analisis Strategi Pada PT. 

Holcim Indonesia Tbk, Regional 

Jawa Timur 

Business Model Canvas 

(BMC), Analisis 

SWOT, Matriks QSPM 

Strategi penetrasi pasar merupakan strategi 

yang paling sesuai untuk diterapkan oleh 

perusahaan saat ini 

Hemas Rendik 

Hastungkoro 

(2015) 

Perumusan Strategi Untuk 

Perusahaan “Kang Kabayan” 

Wilayah Kerja Malang Raya 

Dengan Pendekatan Business 

Model Canvas  

Business Model Canvas 

(BMC) 

Perusahaan “Kang Kabayan” cocok 

menggunakan salah satu strategi dari Model 

Bisnis Un-bundling, yaitu Model Bisnis 

Hubungan Pelanggan 
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Aqsathya Mega 

Yuniko 

(2016) 

Analisis Bisnis Model Kanvas 

(Studi Pada Street Gourmet 

Bandung) 

Business Model Canvas 

(BMC), Analisis SWOT 

BMC disempurnakan dengan perubahan 

pada Value Preposition, Customer Segment, 

Revenue Stream 

Hadyan Farizan 

(2016) 

Analisis Strategi Pada UKM 

Ironclad Denim dengan 

Menggunakan Metode Business 

Model Canvas 

Business Model Canvas 

(BMC) 

UKM Ironclad Denim cocok menggunakan 

salah satu strategi dari Model Bisnis Un-

bundling, yaitu Model Bisnis Hubungan 

Pelanggan 

Sumber : Data diolah, 2017. 
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2.7      Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah uraian atau pernyataan tentang kerangka konsep 

pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka pemikiran 

dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (research question), dan merepresentasikan 

suatu himpunan dan hubungan dari beberapa konsep yang ada (Polancik, 2009). 

Kerangka pemikiran yang disusun oleh peneliti menggambarkan bahwa 

industri pariwisata di Kota Malang terus mengalami perkembangan yang signifikan. 

Hal ini bisa dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang terus meningkat, disertai 

dengan pertumbuhan berbagai jenis usaha pada sektor jasa seperti hotel, restoran, 

tempat wisata yang juga semakin meningkat. Selain itu, usaha jasa tour & travel 

sebagai salah satu jenis usaha penunjang pariwisata juga memiliki prospek yang cukup 

baik. Namun, Kolem Tour & Travel sebagai pelaku usaha pada industri tersebut masih 

menghadapi berbagai kendala pada aspek fungsionalnya. Hambatan dalam persaingan 

industri juga semakin besar seiring dengan banyaknya pesaing yang harus dihadapi 

oleh Kolem Tour & Travel.  

Melihat hal tersebut, peneliti ingin merumuskan rencana bisnis yang tepat 

sebagai rekomendasi pengambilan keputusan dalam pengembangan Kolem. Dalam 

menjalankan bisnisnya, Kolem mempunyai kerangka atau gambaran bisnis model 

yang disebut Business Model Canvas. Dimana terdapat 9 blok utama yang akan 

dianalisis dari segi internal dan eksternalnya menggunakan Analisis SWOT. Dari hasil 

analisis tersebut, nantinya akan diketahui apa saja kekuatan-kelemahan-peluang-
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ancaman yang dimiliki Kolem. Hasil dari analisis tersebut sebagai dasar penyusunan 

bisnis model yang baru, atau disebut Future Business Model Canvas. Dari bisnis 

model yang baru tersebut nantinya akan menjadi rancangan konsep atau dasar bagi 

penyusunan Business Plan. Berikut merupakan alur kerangka berpikir yang dijadikan 

peneliti sebagai dasar  untuk melakukan penelitian.  

Gambar 2.4 

Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Wirartha (2006), 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek yang alami. 

Sedangkan menurut Moelong (2007), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian dengan cara mendeskripsikan fenomena tersebut pada suatu konteks khusus 

dengan metode alamiah. Data yang dihasilkan dari penelitian ini bersifat deskriptif, 

yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala, 

juga menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan status subyek penelitian 

pada saat ini.  

Penelitian kualitatif juga bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya 

mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti, sehingga dalam hal ini 

manusia sebagai subyek memiliki peran yang penting dalam penelitian ini. Gambaran 

permasalahan juga dapat diketahui dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, 

dimana subyek dalam penelitian ini adalah pemilik usaha dan pegawai Kolem Tour & 

Travel.  
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3.2  Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada Sekretariat Kolem Tour & Travel, yang 

beralamat di Perum. Griya Shanta Blok C 209, Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, 

Malang. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan 

bahwa semua sumber data dan informasi berada di lokasi tersebut, yaitu sebagai pusat 

dari kegiatan operasional dari Kolem Tour & Travel. Selain itu, peneliti juga 

melakukan observasi secara langsung ketika Kolem melakukan operasional Tournya. 

Hal ini untuk melihat sejauh bagaimana kualitas pelayanan dan fasilitas yang 

diberikan sebagai tambahan informasi bagi peneliti. 

 

3.3  Jenis Data 

Menurut Uma Sekaran (2011), jenis data terdiri dari 2 jenis, yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang mengacu pada informasi 

yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti secara langsung, sedangkan data 

sekunder adalah data yang mengacu pada sumber informasi yang telah ada 

sebelumnya. Sumber data sekunder dapat berupa catatan atau dokumentasi 

perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan 

lainnya. 

Jenis data primer yang digunakan oleh peneliti adalah data yang yang 

diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan pemilik modal, serta 

pegawai Kolem Tour & Travel. Wawancara dengan pemilik modal yaitu Rian, untuk  
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memperoleh data yang berkaitan dengan mitra utama, sumber daya utama, kegiatan 

utama, dan hal lain yang terkait dengan bisnis model Kolem. Sedangkan wawancara 

dengan pegawai yaitu Afif dan Marsel, dilakukan untuk memperoleh data terkait 

dengan aspek fungsional perusahaan Kolem. Untuk data sekunder diperoleh dari 

informasi yang berasal dari hasil riset dan literatur yang memiliki relevansi dengan 

topik yang dibahas, yaitu terkait dengan BMC, SWOT, dan Business Plan.  

 

3.4       Sumber Data 

Sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari data internal, yaitu data 

yang berasal dari dalam suatu organisasi, serta data eksternal, yaitu data yang berasal 

dari luar suatu organisasi. Data internal yang digunakan peneliti adalah data yang 

diperoleh dari dokumen perusahaan, yaitu tentang bisnis model yang dijalankan oleh 

Kolem, sejarah berdirinya perusahaan, logo, struktur organisasi, dan laporan 

keuangan. Sedangkan data eksternal pada umumnya didapat dari pihak lain di luar 

perusahaan dan digunakan sebagai pembanding. Data eksternal diperoleh antara lain 

dari web perusahaan, studi kepustakaan, dan data yang bersumber dari internet untuk 

mendukung topik yang dibahas pada penelitian. 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah menggunakan teknik 

Triangulasi. Menurut Sugiyono (2013), triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data dengan menggabungkan berbagai sumber data dan berbagai teknik 
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pengumpulan data. Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik 

yang berbeda yaitu : wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi teknik tersebut 

selain untuk mengecek kebenaran data, juga dilakukan untuk memperkaya data. 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur, 

yaitu wawancara dilakukan secara terencana dengan berpedoman pada daftar 

pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sebagai informan kunci adalah Rian 

sebagai pemilik modal, sedangkan untuk informan 1 adalah Afif, Bagian Keuangan 

dan informan 2 adalah Marsel, Bagian Pemasaran. Lalu peneliti juga melakukan 

observasi di lapangan dan melakukan dokumentasi sebagai pelengkap teknik 

pengumpulan data. 

 

3.6  Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke 

dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis data merupakan langkah 

terakhir penelitian sebelum melakukan penarikan suatu kesimpulan. Teknik analisis 

data dilakukan dengan pengumpulan data untuk menggali informasi melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut diolah dan 

diklasifikasikan untuk melakukan penyesuaian dengan topik yang dibahas. Lalu data 

dianalisis untuk mengetahui hipotesis dan melakukan penarikan kesimpulan. 

Alat bantu analisis yang digunakan adalah Business Model Canvas (BMC), 

yang terdiri dari 9 blok utama. Untuk mengetahui kondisi internal dan eksternal 

perusahaan pada BMC tersebut, dilakukan Analisis SWOT. Pada Analisis SWOT, 
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akan digambarkan bagaimana kekuatan-kelemahan yang dimiliki untuk menghadapi 

peluang-ancaman. Hasil dari Analisis SWOT inilah yang akan menjadi bahan 

pertimbangan penyusunan model bisnis yang baru bagi Kolem Tour & Travel, atau 

Future Business Model Canvas. Untuk strategi pengembangan ke depan, peneliti juga 

akan merekomendasikan penyusunan Business Plan sebagai dasar pengambilan 

keputusan untuk menghadapi persaingan dan memaksimalkan potensi pasar.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum 

Kolem Tour & Travel merupakan sebuah operator jasa perjalanan yang 

berfokus pada bidang tour wisata, dimana Kolem memberikan wisatawan kemudahan 

akomodasi dan referensi wisata di Kota Malang dan sekitarnya. Pada awalnya, Kolem 

terbentuk dari ide pendirinya yaitu Fajar untuk memiliki sebuah usaha. Setelah 

berdiskusi dengan kakaknya, Rian, akhirnya ia berpikiran untuk membuka bisnis 

travel walaupun awalnya ragu-ragu. Karena masih tercatat sebagai mahasiswa, Fajar 

mengajak Marsel teman kuliahnya yang memiliki latar belakang hobi yang sama yaitu 

traveling dan fotografi untuk membantu menjalankan bisnis tersebut. Dengan tanpa 

modal sepeserpun dan hanya berbekal sebuah mobil yang dimiliki oleh Marsel serta 

chanel yang dimiliki oleh Fajar di kawasan pantai Malang Selatan serta pengetahuan 

tempat wisata lainnya, keduanya memutuskan untuk memulai usaha tersebut. Nama 

“Kolem” merupakan ide dari Fajar, dimana nama tersebut merupakan bahasa walikan 

khas Malang, yang merupakan kebalikan dari “melok” dalam Bahasa Jawa atau berarti 

“ikut” dalam Bahasa Indonesia. Dengan harapan nama tersebut dapat mudah dikenal 

karena memiliki kesan Malang-nya serta memiliki keunikan tersendiri. Dan akhirnya 

Kolem Tour & Travel resmi terbentuk dan berjalan pada tanggal 18 Maret 2015. 
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Awal berjalan, Kolem Tour & Travel hanya melayani wisata pantai dan 

snorkeling di daerah Malang Selatan, serta wisata di Kota Batu. Dalam perjalanannya, 

Fajar dan Marsel yang pada saat itu juga masih menjalankan perkuliahan memiliki 

kesulitan untuk membagi waktu dan juga masih kekurangan tenaga dalam hal 

operasional. Setelah mengajak Bagus, teman sekelas mereka untuk membantu guiding 

pada saat tour dan telah berjalan selama hampir lebih dari satu bulan, akhirnya Marsel 

mengajak Afif yaitu teman lamanya untuk menggantikan Bagus yang harus mundur 

karena kesibukan lain. Dibantu oleh Afif, Kolem pun mulai membuka chanel di 

beberapa tempat wisata seperti Puncak B29 di Lumajang dan wisata Gunung Bromo. 

Perjuangan awal yang cukup berat berupa beberapa masalah operasional 

seperti kendala chanel akomodasi yang masih sangat terbatas, kekurangan dana 

maupun tenaga, serta minimnya promosi harus dihadapi oleh Kolem Tour & Travel. 

Namun lambat laun kendala tersebut dihadapi secara bersama-sama oleh Fajar, 

Marsel, dan Afif. Banyak pihak yang juga ikut memberikan support, seperti halnya 

kakak dari Fajar yang memberikan bantuan modal berupa satu unit mobil untuk 

digunakan sebagai operasional, serta adanya beberapa channel seperti operator Jeep 

Bromo, penginapan di Batu, Catering, dan juga pihak lainnya yang bersedia untuk 

dijadikan sebagai partner dari Kolem. Media promosi yang digunakan Kolem hanya 

lewat broadcast pada media sosial serta Instagram. Namun karena pesatnya 

perkembangan media sosial serta word of mouth dari lingkungan pergaulan, Kolem 

mulai dikenal oleh konsumen dari Kota Malang maupun dari luar kota. 
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Kolem Tour & Travel masih memiliki struktur perusahaan yang sederhana 

yang diilustrasikan pada gambar berikut. 

Gambar 4.1 

Struktur Kolem Tour & Travel 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah, 2017. 

 

Pada struktur tersebut, Rian selaku pemilik modal bersifat pasif dan tidak ikut 

dalam mengelola bisnisya. Sedangkan Fajar sebagai pendiri sekaligus sebagai kepala 

pengelola, bertanggung jawab terhadap untuk mengatur segala aspek pengelolaan 

bisnisnya. Lalu Afif memiliki tanggung jawab sebagai Bagian Keuangan, dimana ia 

harus mengelola aliran dana yang masuk dan mengalokasikannya sesuai dengan 

kebutuhan untuk akomodasi tour. Dan Marsel sebagai Bagian Pemasaran, memiliki 

peran untuk mengatur konten promosi pada berbagai media promosi, terutama di 

media sosial. Dalam hal operasional masih terjadi rangkap jabatan, baik Fajar, Afif, 

dan Marsel mengelola secara bersama-sama dengan sistem bagi tugas. Hal ini 

tentunya masih menjadi kendala karena adanya rangkap jabatan yang dapat 

mengganggu efektifitas kerja, seperti yang diungkapkan oleh informan kunci : 

Bag. Keuangan 

Afif 
 

Bag. Pemasaran 

Marsel 
 

Bag. Operasional 

Fajar, Afif, Marsel 
 

Pemilik Modal 

Rian 
 

Kepala Pengelola 

Fajar 
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“…selain strukturnya tidak terlalu mengikat dan usaha kita masih kecil, kita 

juga masih kekurangan SDM. Padahal operasional tersebut sangat krusial dan 

apabila terjadi masalah dapat mengganggu keseluruhan bisnis kita” (Rian, 

wawancara tanggal 3 Juni 2017). 

Setelah berjalan lebih dari satu tahun, sang pemilik yaitu informan kunci 

menuturkan bahwa konsumen dari Kolem Tour & Travel kebanyakan berasal dari luar 

kota. Mulai dari Surabaya, Bandung, Jakarta, hingga Jogja. Dengan segmen 

menengah, Kolem yang memberikan penawaran harga yang cukup bersaing dengan 

agen tour lainnya, mampu menarik konsumen dari berbagai kalangan seperti 

mahasiswa, keluarga, hingga lembaga atau instansi tertentu. Dan yang paling menjadi 

primadona tujuan wisata adalah wisata Gunung Bromo, yang telah menjadi icon 

wisata di Jawa Timur. Selain itu, wisata di Kota Batu seperti Jatim Park, Museum 

Angkut, Agrowisata, dan lainnya, juga menjadi magnet tersendiri khususnya bagi 

wisatawan dari luar kota.  

Kolem Tour & Travel hingga kini telah menyediakan berbagai paket wisata ke 

berbagai destinasi yang dapat dipilih. Antara lain wisata Gunung Bromo, wisata pantai 

dan snorkeling di Malang Selatan, Batu City Tour (Jatim Park, Agrowisata, Batu 

Night Spectacular, dll), hingga Puncak B29 di Lumajang. Sistem tour yang digunakan 

Kolem adalah Private Group Tour, dimana Kolem menyediakan paket wisata dengan 

minimal peserta sejumlah 6 orang untuk beberapa tujuan wisata yang dapat dipilih. 

Keunggulannya adalah tidak ada orang lain yang ikut bergabung selama tour, jadi 
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privasi dan ke-ekslusifitasan tour dapat terjaga. Hal ini berbeda dengan sistem Open 

Trip, dimana tidak ada batasan jumlah orang yang ikut dan terbuka untuk siapapun.  

 

4.2 Logo Perusahaan 

 

Gambar 4.2 

Logo Kolem Tour & Travel 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah, 2017. 

 

 Logo tersebut merupakan desain dari sang pemilik, yang mana logo ini masih 

digunakan hingga saat ini. Makna dari logo tersebut adalah :  

• Menurut informan kunci, arti nama “Kolem” berasal dari Bahasa Jawa yang 

dibalik dan memiliki arti kata “ikut” dalam Bahasa Indonesia.  

“Sebagai orang Malang kan pinginnya juga menonjolkan ciri khasnya, 

makanya kita pake “boso walikan”, yaitu Kolem yang dibalik dari asal kata 

“melok” atau “ikut” dalam Bahasa Indonesia” (Rian, wawancara tanggal 3 Juni 

2017). 
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• Bentuk lingkaran, memiliki makna Kolem ingin menjadi “wadah” yang 

menyediakan sarana dan fasilitas wisata yang lengkap bagi wisatawan.  

• Slogan “Bersama Lebih Jauh”, memiliki makna bahwa bagi seseorang yang 

ingin berwisata, lebih baik pergi secara bersama-sama karena dengan begitu ia 

dapat menempuh perjalanan yang lebih jauh daripada pergi sendiri. 

 

4.3  Business Model Canvas 

1. Key Partners 

Terdapat beberapa mitra (partner) yang menjalin kerja sama dengan pihak 

Kolem Tour & Travel, dimana sebagian besar merupakan penyedia jasa akomodasi. 

Seperti yang dijelaskan oleh informan kunci : 

“…untuk penginapan ada di Batu itu Villa Batu dan Cemara Home Stay di 

daerah BNS. Untuk sewa mobil Permata Rent Car namanya” (Rian, 

wawancara tanggal 3 Juni 2017). 

Dari segi transportasi, Kolem telah menjalin kerja sama dengan beberapa pihak 

penyedia jasa transportasi, seperti rent car untuk penyewaan armada mobil maupun 

vendor lain yang menyediakan kebutuhan armada Elf dan Bus. Untuk kebutuhan 

kendaraan mobil, Kolem bekerja sama dengan Permata Rent Car. Selain itu, untuk 

Paket Tour Bromo, Kolem juga telah menjalin kerja sama dengan beberapa pemilik 

Jeep di sekitar lokasi untuk menyediakan armada Jeep bagi wisatawan.  
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Untuk akomodasi hotel dan penginapan, Kolem juga memiliki beberapa 

partner. Di daerah Kota Batu, Villa Bunga dan Cemara Home Stay telah menjalin 

kerja sama untuk menyediakan kebutuhan penginapan. Namun, Kolem juga selalu 

memberikan referensi penginapan lain dengan menyesuaikan keinginan dari 

konsumen, dari segi jumlah peserta dan fasilitas yang diinginkan. Selain itu untuk 

kebutuhan makan, Kolem juga memberikan referensi tempat makan dan pusat oleh-

oleh yang cocok bagi wisatawan.  

Kolem juga memiliki mitra di beberapa tempat wisata. Seperti di tujuan wisata 

pantai di Malang Selatan, Kolem telah memiliki Contact Person untuk memberikan 

informasi dan menyediakan semua kebutuhan Tour di lokasi. Jadi, bagi para 

wisatawan yang menggunakan Kolem Tour & Travel akan mendapatkan pelayanan 

yang maksimal karena semua akomodasi yang dibutuhkan telah siap sedia. 

2. Key Activities 

Kolem Tour & Travel sebagai salah satu pelaku industri jasa pariwisata, 

memiliki aktivitas utama yaitu menjadi Operator Jasa Tour Wisata, dengan menjual 

Paket Tour wisata domestik. Semua paket yang ditawarkan memiliki berbagai 

spesifikasi yang beragam, tergantung dari kebutuhan konsumen. Proses pembelian 

Tour akan dilakukan setelah pemesanan pada contact person yang tersedia, seperti via 

telpon, via media sosial, ataupun via e-mail. Dari hasil wawancara diperoleh data 

bahwa kegiatan utama Kolem adalah mengatur semua kebutuhan Tour. 



 
51 

 

 

 

“Yang pasti mempersiapkan seluruh akomodasi ya. Mulai dari kendaraan, 

hotel, tiket, dan keperluan lainnya…“ (Rian, wawancara tanggal 3 Juni 2017). 

Setelah konsumen menentukan tujuan dan spesifikasi Tour, akomodasi akan 

dipersiapkan dan rundown perjalanan Tour akan dibuat. Saat pelaksanaan Tour, 

konsumen akan dijemput dan diantar kembali ke meeting point. Dan selama Tour, 

konsumen akan didampingi seorang guide yang akan memandu dan 

mendokumentasikan Tour. Selain itu, Kolem juga melakukan kegiatan pemasaran 

untuk menarik minat konsumen. Pemasaran dilakukan pada berbagai media promosi, 

terutama melalui online marketing. Hal itu karena sebagian besar konsumen dari 

Kolem merupakan pengguna aktif internet yang mencari kebutuhan informasi melalui 

media sosial atau web.  

3. Key Resources 

Sumber daya yang dimiliki oleh Kolem terdiri dari sumber daya fisik dan 

sumber daya manusia. Untuk sumber daya fisik, Kolem memiliki 2 unit kendaraan 

Luxio dan Granmax yang berasal dari pemilik modal dan milik pribadi yang dapat 

digunakan sebagai kendaraan operasional tour. Disamping itu, Kolem juga memiliki 

aset berupa 1 unit kamera DSLR dan 1 unit Action Cam GoPro yang selalu digunakan 

untuk proses dokumentasi selama tour berlangsung. Seperti yang dijelaskan oleh 

informan kunci : 
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“Sumber daya fisiknya ya otomatis kendaraan. 1 unit dari saya, sedangkan 1 

unit lain dari Marsel. Dan untuk dokumentasinya menggunakan Kamera yang 

sudah disediakan oleh kita” (Rian, wawancara tanggal 3 Juni 2017). 

Sedangkan untuk sumber daya manusia, Kolem memiliki 3 orang pegawai. 

Dimana ketiganya akan saling membagi tugas dan bekerja secara shift atau bergantian. 

Dalam pelaksanaannya selama Tour, ada yang bertugas sebagai driver dan ada yang 

bertugas sebagai guide. Karena belum adanya struktur pembagian deskripsi jabatan 

yang jelas, tak jarang ketiganya masih kesulitan karena harus bekerja ekstra untuk 

memberikan kontribusi bagi Kolem secara maksimal.  

4. Value Proposition 

Kolem Tour & Travel yang berfokus pada penyediaan Paket Tour domestik ke 

berbagai tujuan, memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan utama adalah Kolem 

menerapkan sistem Private Group Tour, dimana dengan sistem ini konsumen akan 

mendapatkan harga yang lebih murah. Hal ini karena tour berlangsung secara 

rombongan dengan jumlah minimal 6 orang, sehingga dapat menekan cost. Selain itu, 

dengan private tour konsumen akan merasa lebih terjaga privasinya serta dokumentasi 

Tour juga menjadi lebih eksklusif, karena rombongan tidak akan digabung dengan 

rombongan lain seperti Open Trip.  

Selain itu, semua Paket Tour Kolem yang ditawarkan juga telah memiliki 

akomodasi yang lengkap seperti hotel, transport, makan, tiket, dll. Dimana konsumen 

tidak perlu bingung lagi untuk mengatur akomodasi yang dibutuhkan selama tour. 
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Disamping itu, Paket Tour tersebut juga bersifat fleksibel sehingga konsumen dapat 

mengatur sendiri spesifikasi Tour sesuai keinginan mereka. Seperti yang dijelaskan 

oleh informan kunci berikut : 

“Untuk setiap tour kita tidak pernah mengikat dan selalu fleksibel, tapi untuk 

fasilitas dan akomodasi yang kita berikan selalu yang terbaik” (Rian, 

wawancara tanggal 3 Juni 2017). 

5. Customer Relationship 

Hubungan yang baik dengan konsumen dapat menjadi kunci sukses sebuah 

bisnis. Hal tersebut dapat mencerminkan sejauh mana kualitas pelayanan yang 

diberikan, apabila sudah baik maka konsumen yang merasa puas akan memberikan 

feedback yang positif pula, dan begitu juga sebaliknya. Dalam hal personal assistance, 

Kolem memiliki contact person yang memegang peranan penting karena dari awal 

konsumen yang tertarik akan menghubungi dan menjalin komunikasi, hingga proses 

pembelian dilakukan. Contact person Kolem dapat diakses melalui berbagai pilihan 

seperti via telpon, via media sosial, maupun via E-mail.  

Untuk memberikan after sales services, Kolem selalu memfitur dan 

memposting hasil dokumentasi selama tour yang akan diupload di media sosial, 

dimana konsumen juga dapat memberikan komentar dan testimoni terhadap tour yang 

diberikan. Dari postingan tersebut, akan terbangun communities untuk saling bertukar 

pikiran ataupun saling memberikan referensi dan komentar, sehingga konsumen akan 
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mendapatkan informasi baru dan Kolem juga dapat mengetahui kebutuhan dan 

keinginan konsumen lainnnya. Hal tersebut didukung oleh data dari informan 2 yaitu : 

“Untuk saat ini, karena masih mengandalkan media sosial Instagram maka 

sebagai bentuk apresiasi kepada konsumen, setiap hasil dokumentasi foto 

selama Tour akan diposting. Dan sebagai feedback-nya, konsumen dapat 

memberikan testimoni berupa kesan dan pesan kepada Kolem” (Marsel, 

wawancara tanggal 7 Mei 2017). 

6. Channels 

Kolem Tour & Travel memiliki 2 jenis saluran distribusi kepada konsumen, 

yaitu secara langsung (direct) dan tidak langsung (indirect). Untuk distribusi penjualan 

secara langsung, Kolem melakukan distribusi penjualan jasa melalui word of mouth, 

dan Proposal Tour. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh informan 2 terkait 

saluran distribusi : 

“Selain itu, untuk promosi langsung masih menggunakan sistem dari mulut ke 

mulut dan melalui pemberian Proposal Tour ke berbagai pihak” (Marsel, 

wawancara tanggal 7 Mei 2017). 

Setelah tour berlangsung, konsumen akan memberikan testimoni di berbagai 

media, terutama melalui media sosial. Hal ini diharapkan mampu menarik minta 

konsumen lain setelah melihat testimoni tour dari konsumen yang terkesan dengan 

pelayanan Kolem. Selain itu, Kolem juga mendistribusikan Proposal Tour secara 

langsung ke berbagai instansi maupun perusahaan. Dengan begitu, konsumen dapat 
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melakukan komunikasi secara langsung dan melakukan negosiasi, ataupun 

memberikan masukan agar tour yang diberikan dapat sesuai dengan keinginan.  

Distribusi secara tidak langsung dilakukan Kolem secara online, yaitu melalui 

Internet. Menurut hasil wawancara dengan informan 2, media sosial seperti Instagram, 

WhatsApp, dan Line menjadi pilihan Kolem untuk memasarkan produknya karena 

jumlah penggunanya yang banyak. 

“Media pemasaran Kolem didominasi dengan menggunakan media elektronik, 

seperti Instagram, Blog, Google Maps, dan Line@” (Marsel, wawancara 

tanggal 7 Mei 2017). 

Selain itu,  Kolem juga memiliki blog yang dapat digunakan konsumen untuk mencari 

informasi wisata atau menghubungi Kolem. Namun, blog tersebut masih banyak 

kekurangan karena pengelolaannya untuk saat ini yang masih belum maksimal. 

7. Customer Segments 

Secara garis besar, segmen pasar yang dituju oleh Kolem Tour & Travel adalah 

semua kalangan dari anak-anak hingga dewasa. Untuk spesifikasi khususnya, Kolem 

membidik wisatawan sebagai target utamanya, baik dari Kota Malang sendiri maupun 

dari luar daerah. Kolem juga membidik segmen pelajar dan mahasiswa, karena 

sebagian besar mereka adalah pengguna aktif media sosial, sehingga banyak 

mendapatkan referensi informasi wisata baru yang mendorong mereka untuk pergi 

berwisata dan menggunakan jasa Kolem. Seperti yang dijelaskan oleh informan 2 : 
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“Untuk saat ini, segmen pasar yang dibidik oleh Kolem adalah semua 

kalangan. Namun pada khususnya adalah masyarakat Kota Malang sendiri 

serta para wisatawan luar daerah yang ingin berkunjung ke Kota Malang dan 

sekitarnya” (Marsel, wawancara tanggal 7 Mei 2017). 

Selain itu, Kolem juga membidik segmen instansi dan perusahaan. Hal ini 

karena intensitas Tour yang dilakukan cenderung stabil yang dilakukan rutin setiap 

tahunnya. Ditunjang dengan potensi pasar yang sangat besar dan permintaan yang 

terus meningkat, segmen ini banyak sekali memberikan keuntungan. Untuk segmen 

ini, Paket Tour ditawarkan dalam bentuk Proposal Tour dan lebih bervariasi, karena 

detail tour akan menyesuaikan dengan kriteria yang diinginkan konsumen, serta 

memiliki harga khusus untuk rombongan.  

8. Cost Structure 

Kolem Tour & Travel di dalam menjalankan bisnisnya, mengeluarkan biaya 

untuk membayar gaji pegawai serta biaya admin yang menjalankan media sosial. 

Namun, pengeluaran terbesar berasal dari kebutuhan operasional tour, dimana biaya 

yang dikeluarkan meliputi pembayaran akomodasi transport, penginapan, makan, dll. 

Rekap kondisi keuangan Kolem belum begitu sistematis, dan dilakukan pencatatan 

secara sederhana. Berikut adalah rekap keuangan sederhana dari Kolem untuk semua 

tour pada periode Tahun 2016. 

 

 



 
57 

 

 

 

Omzet Kolem per 1 Januari 2016 – 31 Desember 2016 : 

Tour Bromo    Rp 7.800.000 

Tour Batu    Rp 9.900.000 

Tour Pantai    Rp 3.600.000 

Tour Rombongan   Rp 43.750.000 

Total Omzet    Rp 59.650.000 

Sumber : Data diolah, 2017. 

9. Revenue Stream 

Aliran pendapatan yang diterima Kolem Tour & Travel utamanya berasal dari 

penjualan Paket Tour dengan berbagai tujuan. Selain itu, pendapatan juga berasal dari 

beberapa sumber lainnya, seperti sewa mobil dan komisi partnership. Kolem juga 

menyediakan sewa mobil termasuk driver untuk digunakan ke berbagai tujuan, dimana 

harga yang ditawarkan juga bervariasi tergantung kebutuhan konsumen. Disamping 

itu, Kolem yang telah menjalin kerjasama dengan berbagai partner jasa akomodasi, 

juga akan mendapatkan komisi dengan besaran yang telah disepakati bersama apabila 

menggunakan jasa akomodasi mereka. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara 

dengan informan 1 : 

“Aliran dana yang masuk biasanya yang utama didapatkan dari hasil penjualan 

paket tour, lalu sewa mobil, serta komisi dari hasil kerjasama dengan mitra” 

(Afif, wawancara tanggal 6 Mei 2017). 
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Gambar 4.3 

Business Model Canvas Kolem Tour & Travel 

 
Sumber : Data diolah, 2017.



 
59 

 

 

 

4.4 Analisis SWOT  

4.4.1  Kekuatan (strenght) 

Analisis kondisi internal perusahaan dengan melihat kelebihan atau 

keunggulan yang dimiliki agar kegiatan bisnisnya dapat berjalan dengan baik. Berikut 

adalah indikator kekuatan yang dimiliki oleh Kolem Tour & Travel : 

a. Adanya sistem private group tour dengan minimal 6 orang, sehingga Kolem 

dapat menekan cost dan memiliki harga tour yang terjangkau. 

b. Semua Paket Tour yang disediakan Kolem telah memiliki fasilitas akomodasi 

yang lengkap.  

c. Program Tour yang disediakan Kolem bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan 

dengan keinginan konsumen.  

d. Privasi konsumen akan lebih terjaga dengan sistem private tour, karena 

rombongan tidak akan digabung dengan rombongan lain. 

e. Dokumentasi selama tour lebih ekslusif dalam satu rombongan. Sehingga 

konsumen akan mendapatkan hasil foto atau video yang lebih maksimal. 

Kekuatan utama Kolem Tour & Travel dari beberapa indikator tersebut adalah 

penerapan sistem private group tour yang fleksibel dengan harga yang terjangkau. Hal 

ini didukung oleh hasil observasi lapangan dan wawancara dengan informan 1 : 

“Kekuatan dari Kolem adalah adanya private group tour dengan harga yang 

murah dan terjangkau” (Afif, wawancara tanggal 6 Mei 2017). 
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Dimana hal senada juga diungkapkan oleh informan 2 yang menyebutkan bahwa : 

“Menurut saya ada beberapa kekuatan, antara lain Kolem menyediakan paket 

tour dengan harga yang murah karena segmen pasarnya adalah segmen low 

cost. Lalu Kolem juga memiliki paket tour yang fleksibel dan dapat 

dikustomisasi” (Marsel, wawancara tanggal 7 Mei 2017). 

4.4.2 Kelemahan (weakness) 

Analisis kondisi internal perusahaan yang berkaitan dengan kelemahan atau 

kekurangan yang dapat menghambat kegiatan bisnis perusahaan. Berikut adalah 

indikator kelemahan yang dimiliki oleh Kolem Tour & Travel : 

a. Kolem memiliki sumber daya yang sangat terbatas untuk menjalankan tour. 

Apabila terjadi hambatan atau masalah, maka operasional Kolem akan 

terganggu. 

b. Pemasaran yang  masih belum maksimal. Hal ini karena Kolem sebagian besar 

hanya bergantung pada media promosi online saja, yaitu lewat media sosial 

terutama Instagram.  

c. Jumlah SDM yang terbatas sehingga masih terjadi rangkap jabatan satu dengan 

lainnya. 

d. Pilihan Paket Tour Kolem yang sangat terbatas, yaitu hanya menyediakan 

tujuan wisata di seputar Jawa Timur saja. 
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e. Kolem belum memiliki kantor dan izin usaha yang mampu menunjang 

operasional bisnis. 

Hasil dari observasi di lapangan dan wawancara dengan informan 1 dan 2, 

keduanya menjelaskan bahwa kelemahan utama Kolem Tour & Travel adalah 

terbatasnya sumber daya yang dimiliki serta pemasaran yang kurang maksimal. 

“…karena keterbatasan sumber daya yang diberikan Kolem seringkali 

mengalami kesulitan dan akan kalah bersaing dengan tour  travel lain yang 

lebih besar” (Afif, wawancara tanggal 6 Mei 2017). 

Hal tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan informan 2 : 

“Yang saya rasakan Kolem masih sangat kurang dalam pemasaran, terutama 

pada pemanfaatan media promosi yang lain di luar media sosial” (Marsel, 

wawancara tanggal 7 Mei 2017). 

4.4.3 Peluang (opportunity) 

Analisis kondisi eksternal perusahaan dengan melihat peluang positif yang 

dapat dimanfaatkan bagi perusahaan untuk dapat berkembang di kemudian hari. 

Berikut adalah indikator peluang yang dimiliki oleh Kolem Tour & Travel : 

a. Industri pariwisata yang terus berkembang. Saat ini semakin banyak pilihan 

akomodasi untuk konsumen, disertai referensi wisata yang semakin beragam. 

b. Peran sosial media dengan penggunanya yang terus bertambah, sehingga 

konsumen dapat terus mengetahui update terbaru seputar wisata. 
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c. Makin banyak tujuan wisata baru yang muncul, sehingga permintaan wisata 

akan terus meningkat. 

d. Mahasiswa dari luar kota yang terus bertambah tiap tahunnya, dimana pangsa 

pasar ini memiliki prospek yang baik. 

e. Adanya periode high season, dimana pada periode ini seperti pada saat musim 

liburan tingkat kunjungan wisatawan akan meningkat drastis. 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan wawancara, peluang utama 

Kolem Tour & Travel adalah industri pariwisata yang terus berkembang dengan 

permintaan pasar yang terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 

pendatang maupun mahasiswa dari luar daerah yang berada di Kota Malang, seperti 

yang dijelaskan oleh informan 1 : 

“Peluang utamanya adalah banyaknya pendatang dari luar daerah terutama 

pelajar atau mahasiswa yang saat ini tinggal di Malang, yang mana dapat 

menjadi potensi bagus bagi prospek bisnis Kolem” (Afif, wawancara tanggal 6 

Mei 2017). 

Hasil wawancara dengan informan 2 juga mengungkapkan hal yang senada : 

“Saat ini pendatang seperti mahasiswa yang makin banyak datang ke Malang, 

dapat menjadi potensi pasar yang menjanjikan” (Marsel, wawancara tanggal 7 

Mei 2017). 

 



 
63 

 

 

 

4.4.4 Ancaman (threat) 

Analisis kondisi eksternal perusahaan dengan melihat potensi ancaman yang 

yang dapat menghambat  perkembangan bisnisnya. Berikut adalah indikator ancaman 

yang dimiliki oleh Kolem Tour & Travel : 

a. Mitra sebagai pemasok atau penyedia jasa akomodasi sangat terbatas, sehingga 

bargaining power Kolem lemah.  

b. Banyaknya pesaing yang lebih besar dan telah berpengalaman sebagai Tour 

Operator, dengan sumber daya yang lebih lengkap dan pelayanan yang lebih 

baik. 

c. Konten promosi milik pesaing yang lebih menarik, serta lini promosi pesaing 

yang lebih variatif.  

d. Persaingan pasar yang semakin kompetitif. Hal ini dapat menjadi ancaman 

apabila Kolem tidak memiliki keunggulan bersaing dibanding perusahaan lain.  

e. Adanya periode low season, dimana permintaan konsumen pada saat itu rendah 

dan pendapatan Kolem akan menurun. 

Ancaman utama yang harus dihadapi oleh Kolem Tour & Travel adalah 

banyaknya pesaing terutama perusahaan besar yang sudah berpengalaman. Selain 

berdasarkan observasi, hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh informan 1 : 

“Selain dari pesaing yang besar, ancaman lain adalah apabila Kolem kurang 

bisa mempromosikan produknya…” (Afif, wawancara tanggal 6 Mei 2017). 
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Hal tersebut didukung pula dengan informasi yang berasal dari dari informan 2 : 

“Menurut saya ya ancaman utamanya adalah pesaing. Terutama tour & travel 

lain yang sudah memiliki nama besar di Malang” (Marsel, wawancara tanggal 

7 Mei 2017). 

 

4.5  Future Business Model Canvas  

 Future Business Model Canvas adalah hasil dari bisnis model yang telah 

disempurnakan atau deskripsi blok utama yang telah mengalami perbaikan. Future 

BMC ini nantinya dapat menjadi acuan dan pertimbangan keputusan bagi perusahaan 

untuk melakukan perubahan pada aspek fungsionalnya serta menyusun rencana bisnis 

jangka panjang.  

1. Key Partners 

Kolem Tour & Travel dalam menjalankan bisnisnya telah menjalin kerja sama 

dengan beberapa mitra sebagai penyedia kebutuhan akomodasi, seperti transport, 

hotel, resto, dan sebagainya. Untuk meningkatkan kinerja operasional, Kolem dapat 

mencari mitra baru untuk diajak bekerja sama. Hal ini penting bagi Kolem, karena 

apabila memiliki beberapa mitra sebagai pemasok, maka bargaining power Kolem 

menjadi lebih kuat karena Kolem dapat membandingkan harga, dan kemampuan untuk 

beralih ke pemasok lain juga besar. Kolem juga dapat menjalin kerjasama dengan 

Tour Operator lain untuk menjalankan tour seperti Pelita Tour & Travel, hal ini dapat 

mendorong pengembangan pasar yang lebih luas lagi dan dapat mengurangi resiko 
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persaingan. Selain itu, Kolem juga dapat melakukan kontrak kerjasama dengan 

sekolah, instansi, maupun perusahaan yang seringkali mengadakan kegiatan Study 

Tour ataupun Studi Banding ke berbagai tempat untuk menjadi Tour Operator-nya.  

2. Key Activities 

Kolem Tour & Travel dalam melakukan pemasaran Paket Tour-nya membidik 

semua kalangan. Pada industri pariwisata sendiri, biasanya terdapat dua periode yang 

berbeda yaitu high season, dimana jumlah kunjungan wisatawan sangat tinggi, serta 

low season, dimana pada periode ini kunjungan wisatawan rendah. Melihat hal 

tersebut, Kolem dapat melakukan kegiatan pemasaran berupa memberikan promo 

khusus pada periode-periode tersebut, terutama saat low season. Selain itu, Kolem 

juga dapat membuka Open Trip saat periode tersebut, sehingga kegiatan operasional 

tetap berjalan. Hal ini untuk mengakomodir keinginan wisatawan yang ingin berwisata 

dengan harga yang murah, namun tidak ada kuota minimal pemberangkatan peserta. 

3. Key Resources 

Sumber daya yang dimiliki Kolem Tour & Travel cukup lengkap. Namun, 

untuk sumber daya manusia hingga saat ini masih sering terjadi rangkap jabatan 

karena belum adanya struktur dan deskripsi jabatan yang jelas. Untuk meningkatkan 

kinerja dari segi organisasional, Kolem dapat melakukan evaluasi untuk membentuk 

struktur jabatan dan deskripsi tanggung jawab secara lebih jelas. Selain itu, banyak 

pesaing pada bisnis yang sama telah memiliki izin usaha dan sertifikasi pelayanan 

yang baik, sehingga kredibilitas Kolem menjadi berkurang. Ada baiknya Kolem 
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segera membuat izin usaha pada pihak terkait, agar mampu bersaing dan konsumen 

menjadi lebih percaya lagi. Kolem juga dapat mulai mempertimbangkan untuk 

mendirikan kantor, yang bisa difungsikan untuk meningkatkan kegiatan operasional. 

4. Value Proposition 

Kolem Tour & Travel yang telah memiliki keunggulan dapat meningkatkan 

pelayanannya agar konsumen mendapatkan kesan yang baik dan nantinya dapat 

menimbulkan loyalitas konsumen. Di bidang jasa sendiri, kualitas pelayanan 

merupakan kunci bagi perusahaan untuk unggul dalam persaingan. Salah satu bentuk 

peningkatan pelayanan yang dapat dilakukan oleh Kolem adalah memberikan free atau 

gratis wisata kuliner yaitu Bakso sebagai kuliner khas Kota Malang. Hal itu 

merupakan bentuk pelayanan khusus untuk memberikan nilai jual yang  lebih dan 

keunggulan bersaing. Dengan begitu, Kolem juga berperan serta untuk mengenalkan 

warisan kuliner lokal kepada para wisatawan. 

5. Customer Relationship 

Kolem Tour & Travel dalam membangun hubungan dengan konsumen saat ini 

masih sebatas pada media sosial saja, dimana Kolem akan memposting dokumentasi 

tour sehingga konsumen dapat memberikan komentar dan testimoninya. Konsumen 

Kolem ada yang berasal dari Kota Malang maupun luar Kota Malang, dan ada kalanya 

konsumen tersebut menggunakan jasa Kolem untuk kedua kalinya atau lebih. Dan 

untuk hal tersebut, Kolem hanya memberikan diskon harga bagi konsumen tersebut. 

Sebaiknya Kolem juga dapat mengembangkan sistem reward, yaitu memberikan 
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penghargaan kepada konsumen yang loyal. Bentuk reward tersebut bisa berupa 

pemberian merchandise ataupun voucher Paket Tour khusus bagi mereka, agar ke 

depan hubungan konsumen Kolem Tour & Travel menjadi semakin baik.  

6. Channels 

Pengguna internet merupakan pangsa pasar yang besar bagi Kolem Tour & 

Travel, dimana sarana promosi yang utama adalah melalui media sosial. Makin 

banyak usaha yang memberikan konten yang menarik dan dikemas secara soft selling. 

Oleh karena itu, Kolem dapat mem-branding usahanya dengan menyajikan konten 

foto yang menarik, maupun informasi yang berguna untuk menambah referensi wisata. 

Saat ini media sosial yang digunakan Kolem hanya Instagram dan Line, sedangkan 

melihat potensi penggunanya, Facebook masih menjadi media sosial dengan user 

terbanyak. Sehingga Kolem harus mulai meningkatkan intensitas pemasarannya 

dengan menambah lini promosi via Facebook tersebut. Disamping itu, Kolem juga 

dapat mulai membangun website untuk memperluas cakupan pasar. Website tersebut 

dapat memuat beragam informasi seputar wisata dan juga penawaran Paket Tour, yang 

dikemas dengan tampilan yang menarik dan informatif. 

7. Customer Segments 

Kolem Tour & Travel membidik segmen menengah pada setiap Paket Tour 

yang ditawarkan. Jumlah kunjungan wisatawan yang terus meningkat ke Kota Malang 

menjadi peluang bagi Kolem untuk menjalankan bisnisnya. Selain wisatawan dari luar 

daerah dan mahasiswa, Kolem juga dapat menawarkan Paket Tour khusus untuk 
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segmen baru, yaitu Paket Tour bagi keluarga yang dikemas dengan banyak tujuan 

wisata permainan bagi keluarga, ataupun bagi segmen pasangan yang dikemas dalam 

Paket Tour Honey Moon. Kolem juga dapat membidik segmen intansi dan perusahaan 

dengan memberikan penawaran berupa Paket Study Tour ataupun Studi Banding.  

8. Cost Structure 

Kolem Tour & Travel dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap 

operasional usahanya dengan melihat bagaimana kondisi perkenomoian saat ini. 

Dimana dari evaluasi tersebut, dapat diketahui pos mana saja dari segi biaya yang 

dapat diminimalkan. Selain itu untuk jangka panjang, Kolem dapat menganggarkan 

biaya untuk membayar sewa gedung yang akan digunakan sebagai kantor. 

Mmpertimbangkan hal tersebut, anggaran biaya lain juga dapat dipersiapkan seperti 

untuk kebutuhan biaya perawatan gedung dan fasilitas kantor, serta biaya perawatan 

aset fisik kendaraan agar operasional tidak terganggu. 

9. Revenue Streams 

Kolem Tour & Travel dapat membuka lini bisnis baru, seperti shuttle antar-

jemput. Untuk saat ini, potensi yang dapat diwujudkan adalah travel Malang-Bandara 

Juanda dan sebaliknya. Konsumen seringkali memilih untuk menggunakan travel 

karena keterbatasan waktu, dan juga lebih praktis dibandingkan menggunakan 

transportasi umum. Jadwal penerbangan yang selalu ada setiap harinya dapat menjadi 

peluang bagi Kolem untuk menambah keuntungan melalui lini bisnis ini. Disamping 
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itu, Kolem juga dapat menjalin kerjasama dengan vendor tertentu untuk membuka 

pelayanan pemesanan tiket pesawat. 

Berikut adalah gambaran penyusunan bisnis model yang baru berdasarkan 

hasil analisis SWOT, atau Future Business Model Canvas sebagai rekomendasi untuk 

Kolem Tour & Travel.  
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Gambar 4.4 

Future Business Model Canvas Kolem Tour & Travel 

 

Sumber : Data diolah, 2017.
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4.6 Business Plan 

Business plan merupakan blueprint bisnis yang mendetail, berisi gambaran 

keseluruhan perusahaan dari profil, riset pasar, analisis persaingan industri, dan 

rencana pengembangan melalui proyeksi pada seluruh aspek fungsional. Diharapkan 

business plan tersebut selain membantu perusahaan untuk mencapai tujuan, juga 

mampu menarik investor untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan. 

Peneliti telah menyusun rekomendasi Business Plan bagi Kolem Tour & 

Travel berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Rencana bisnis tersebut 

bertujuan sebagai rekomendasi bagi Kolem untuk melakukan pengembangan bisnis 

jangka Panjang dan melakukan proyeksi pada seluruh aspek fungsional perusahaan 

seperti pemasaran, operasional, organisasi, dan keuangan. Dari hasil analisis tersebut, 

dapat dijelaskan bagaimana rencana pengembangan bisnis yang harus dilakukan 

Kolem agar dapat berkembang dan memiliki keunggulan kompetitif. 

4.6.1 Analisis Industri & Persaingan Bisnis 

4.6.1.1 Analisis Industri 

1. Ekonomi 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2014,  sektor industri 

memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia karena 

menjadi penyumbang devisa tertinggi dengan persentase sebesar 21,02%.  Data 

tersebut menunjukkan bahwa sektor industri tersebut selain bertumpu pada industri 

manufaktur, juga mengandalkan berbagai industri jasa, seperti pariwisata, logistik, dan 
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transportasi. Sektor jasa pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk 

dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah maupun pendapatan 

Nasional, yang mana kontribusi penyedia jasa pariwisata seperti hotel, restoran, 

maupun travel juga menjadi sangat penting. Selain memberikan fasilitas akomodasi 

yang dibutuhkan, penyedia jasa pariwisata sedikit banyak juga telah membantu 

mengenalkan berbagai budaya lokal maupun keindahan alam yang ada kepada para 

wisatawan.  

2. Sosial dan Budaya 

Aspek sosial dan budaya berkaitan dengan bagaimana pola kehidupan sehari-

hari masyarakat dalam lingkungan sosialnya. Seiring dengan adanya tren saat ini 

bahwa traveling bukan sekedar hobi, melainkan sudah menjadi kebutuhan, keinginan 

masyarakat untuk mengunjungi tempat wisata juga semakin meningkat. Pola 

kehidupan masyarakat perkotaan yang cenderung sangat cepat membuat waktu luang 

menjadi berkurang, sedangkan kebutuhan akan wisata semakin besar. Melihat hal 

tersebut, tidak jarang banyak orang yang memilih untuk menggunakan penyedia jasa 

perjalanan (tour & travel) untuk mengatur semua keperluan wisata mereka karena 

lebih praktis. Semua sudah disediakan secara lengkap oleh pihak tour & travel, mulai 

dari transport, penginapan dan konsumsi, dan seringkali konsumen juga diberikan 

fleksibilitas untuk menyesuaikan keinginan tour mereka sendiri. 

3. Politik 

Kementerian Pariwisata pada Tahun 2015 menetapkan 10 destinasi pariwisata 

yang akan menjadi prioritas kunjungan wisatawan. Berikut ke-10 destinasi pariwisata 
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yang menjadi prioritas tersebut adalah : Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung 

Kelayang (Bangka Belitung), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (DKI 

Jakarta), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur), 

Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai 

(Maluku Utara). Sebagai salah satu ikon wisata yang dimiliki Jawa Timur adalah 

Gunung Bromo yang masih menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun 

mancanegara. Salah satu akses menuju Gunung Bromo adalah via Malang, dimana hal 

ini dapat menjadi potensi bagi penyedia jasa perjalanan maupun penyedia jasa 

akomodasi untuk mengakomodir wisatawan yang ingin pergi kesana. 

4. Teknologi 

Perkembangan teknologi saat ini yang semakin pesat, dalam kaitannya dengan 

bisnis, teknologi sudah menjadi sarana untuk mempermudah kerjasama tanpa 

mengenal batas jarak dan waktu. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada Tahun 2016, dari total 

jumlah pengguna Internet di Indonesia sebesar 132,7 juta user, pengguna internet 

terbanyak ada di pulau Jawa dengan total pengguna 86,3 juta user. Sedangkan 

berdasarkan konten yang sering dikunjungi, pengguna internet paling sering 

mengunjungi web onlineshop sebesar 82,2 juta user dengan konten media sosial yang 

sering dikunjungi adalah Facebook sebesar 71,6 juta user dan kedua adalah Instagram 

sebesar 19,9 juta user. 

Hasil survey di atas menunjukkan bahwa peluang yang diberikan dengan 

pesatnya perkembangan teknologi saat ini sangat terbuka lebar, terutama di era media 
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sosial seperti sekarang ini. Dengan banyaknya pengguna, internet menjadi lahan bisnis 

yang menjanjikan dimana pelaku bisnis harus mampu mengelola website maupun 

media sosial yang mobile friendly atau responsif.  

4.6.1.1.1 Peluang Industri Kolem Tour & Travel 

Melihat perkembangan industri pariwisata berdasarkan pertimbangan ekonomi, 

sosial budaya, politik, dan teknologi, memberikan gambaran bahwa Kolem Tour & 

Travel memiliki peluang yang baik untuk terus menjalankan bisnisnya pada industri 

tersebut. Sebagai penyedia jasa perjalanan wisata, Kolem telah membantu wisatawan 

untuk mengakomodir kebutuhan akomodasinya dan juga memperkenalkan berbagai 

wisata lokal yang ada. Tren gaya hidup traveling terutama pada segmen konsumen 

utama Kolem yaitu mahasiswa, saat ini sedang meningkat. Sehingga Kolem harus 

mampu memberikan penawaran yang menarik dari segi Paket Tour, maupun juga 

memanfaatkan perkembangan teknologi dengan mengelola konten pada media sosial 

ataupun website yang lebih modern dan informatif. 

4.6.1.2 Analisis Persaingan Bisnis 

1. Persaingan antar perusahaan saingan (rivalry) 

Suatu industri yang telah berjalan, di dalamnya terdiri dari banyak pelaku 

bisnis. Hal ini akan menimbulkan sebuah persaingan antar perusahaan dalam sebuah 

industri (rivalry). Sebuah perusahaan dapat berhasil hanya jika strategi itu memiliki 

keunggulan kompetitif (competitive advantage) dibanding pesaing. Melihat persaingan 

usaha jasa tour di Kota Malang, masing-masing perusahaan saling bersaing untuk 

memberikan penawaran yang menarik dan fasilitas yang beragam. Banyak perusahaan 
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yang membandingkan harga dengan pesaing, lalu menerapkan strategi penjualan 

dengan harga yang lebih rendah. Persaingan usaha juga terjadi pada jalinan kerjasama 

dengan mitra. Perusahaan yang memiliki kontrak kerjasama dengan banyak mitra 

tentunya akan membuat operasional lebih baik, dan hal ini juga dapat menjadi 

penghambat bagi perusahaan kecil yang ingin bersaing.  

2. Potensi masuknya pendatang baru (new entrant) 

Industri yang profitable seringkali menjadi magnet bagi pendatang baru untuk 

masuk ke dalamnya, hal ini karena pada industri tersebut tingkat pengembalian modal 

dari investasi yang ditanamkan cukup tinggi. Namun, untuk menjadi pendatang baru 

harus mampu menghadapi hambatan-hambatan dalam industri. Pendatang baru pada 

industri pariwisata di Kota Malang dapat menjadi potensi pesaing yang kuat apabila 

mampu menghadapi berbagai hambatan tersebut. Kebijakan dalam menyiasati 

hambatan tersebut dapat berupa meningkatkan kualitas pelayananan dibanding 

pesaing, memberikan harga yang lebih rendah dibanding pesaing, serta meningkatkan 

intensitas promosi pada berbagai lini promosi untuk meningkatkan minat konsumen.  

3. Potensi produk substitusi (substitute) 

Berbagai macam industri yang di dalamnya terdapat banyak perusahaan yang 

bersaing ketat, akan muncul potensi barang pengganti atau substitusi untuk 

menggantikan fungsi dari produk utama. Produk substitusi tersebut memiliki nilai 

yang sama dengan produk utama namun dengan bentuk yang berbeda. Dampaknya, 

tekanan persaingan akibat adanya produk pengganti semakin bertambah ketika harga 
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produk pengganti relatif murah dan biaya konsumen untuk beralih ke produk pun 

rendah. Produk substitusi yang muncul pada industri pariwisata dapat berupa bentuk 

subproduk yang berbeda, seperti jenis akomodasi hotel dengan homestay atau kos 

harian, maupun substitusi transportasi darat, dengan transportasi udara atau laut. Serta 

bermacam pilihan tempat wisata yang dapat berupa wisata alam, wisata budaya, wisata 

religi, maupun wisata buatan. 

4. Daya tawar konsumen (buyer power) 

Ketika pelanggan terkonsentrasi pada jumlah yang besar, atau membeli dalam 

jumlah banyak, kekuatan tawarnya merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi 

intensitas persaingan dalam suatu industri. Pangsa pasar industri pariwisata saat ini 

sangat besar, karena permintaan konsumen terus meningkat. Disamping itu, dengan 

pesatnya kemajuan teknologi konsumen juga menjadi semakin cerdas. Mereka dapat 

mencari informasi wisata yang diinginkan, bagaimana rangkaian tour, serta kualitas 

layanan yang diberikan dan membandingkannya antara satu perusahaan dengan 

perusahaan lainnya. Dengan begitu, konsumen dapat mengetahui perusahaan mana 

yang memiliki kualifikasi sesuai dengan permintaannya, terutama dari segi harga yang 

seringkali menjadi pertimbangan utamanya.  

5. Daya tawar pemasok (supplier power) 

Kekuatan tawar pemasok mempengaruhi intensitas persaingan dalam suatu 

industri, terutama ketika jumlah pemasok banyak ataupun ketika hanya ada sedikit 

bahan baku pengganti. Produk industri pariwisata merupakan kesatuan dari beberapa 
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komponen atau subproduk penunjangnya, seperti akomodasi (hotel), transport, tempat 

makan, dan tempat wisata. Masing-masing subproduk tersebut dapat menjadi pemasok 

untuk meningkatkan kualitas mutu dari jasa industri pariwisata. Saat ini terdapat 

berbagai macam pelayanan dan fasilitas yang bisa dipilih oleh tiap calon konsumen. 

Banyaknya pilihan ini membuat daya tawar pemasok menjadi rendah, karena 

konsumen dapat beralih ke berbagai perusahaan yang ada. Sebaliknya, daya tawar 

pemasok akan menjadi kuat apabila produk yang ditawarkan memiliki keunikan 

tersendiri dibanding yang lain, terpusat, dan hanya tersedia secara terbatas. 

4.6.1.2.1 Peluang Bisnis Kolem Tour & Travel 

Kolem Tour & Travel sebagai pendatang baru pada industri pariwisata harus 

menghadapi persaingan pasar yang cukup ketat, dimana ada banyak sekali pesaing 

besar yang telah berpengalaman. Sebagian besar pesaing tersebut telah memiliki 

jaringan mitra maupun pemasaran yang baik, didukung dengan Paket Tour yang lebih 

variatif dari domestik hingga mancanegara. Kolem sendiri telah menyediakan beragam 

Paket Tour dengan harga yang murah dan fleksibel, sehingga dapat menyesuaikan 

keinginan konsumen. Dengan memperluas kerjasama dengan mitra akomodasi, Kolem 

dapat memperkuat bargaining power nya dengan mencari pemasok atau mitra yang 

memiliki harga terendah. Dengan begitu, Kolem dapat menetapkan strategi harga yang 

lebih rendah terhadap pesaing sehingga dapat menarik minat konsumen lebih luas dan 

mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. 
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4.6.2 Deskripsi Usaha 

4.6.2.1 Ide Bisnis 

Kolem Tour & Travel terbentuk dari ide sang pemilik, dimana pada saat itu ide 

untuk mendirikan sebuah usaha jasa perjalanan karena dorongan dari dalam diri 

sendiri dengan melihat latar belakang hobi yaitu sebagai traveler juga fotografi. 

Karena intensitas berkunjung ke tempat wisata yang semakin sering, sang pemilik 

berinisiatif untuk mengajak temannya dan juga mengatur kebutuhan akomodasi yang 

dibutuhkan. Selain itu, melihat potensi wisata di Kota Malang yang terus berkembang 

dan banyaknya tempat wisata baru, akhirnya mendorong timbulnya ide agar hobi 

tersebut tak hanya memuaskan batin sang pemilik, tapi juga dapat menghasilkan 

keuntungan. Kolem Tour & Travel sendiri akhirnya terbentuk dengan tujuan untuk 

membantu mempermudah wisatawan untuk mendapatkan pengalaman berwisata yang 

berkesan. Sang pemilik juga berharap dengan berjalannya bisnis Tour & Travel 

tersebut, dapat membantu mempromosikan pariwisata di Kota Malang dan ke depan 

juga dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. 

4.6.2.2 Penawaran Jasa 

1. Tour Operator 

Kolem Tour & Travel menjalankan bisnisnya sebagai Tour Operator, dengan 

melakukan kegiatan utama sebagai berikut : 
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a. Reservasi Tour 

Konsumen melakukan reservasi pada kontak yang ada, lalu admin akan 

mengatur semua kebutuhan tour sesuai keinginan konsumen. 

b. Mengatur akomodasi & rundown  

Admin akan melakukan pemesanan pada seluruh mitra akomodasi dengan 

menyesuaikan waktu pada rundown yang telah ditentukan. 

c. Melakukan guiding selama Tour 

Konsumen akan didampingi oleh crew yang akan membantu dari awal 

hingga tour berakhir. 

2. Paket Tour 

 Produk berupa jasa yang ditawarkan oleh Kolem Tour & Travel adalah berupa 

Paket Tour domestik dengan harga yang bervariasi tergantung dari tujuan wisata dan 

jumlah peserta. Seluruh Paket Tour tersebut memiliki ketentuan Private Group Tour 

dengan minimal peserta 6 orang. Destinasi dari Paket Tour yang ditawarkan oleh 

Kolem berada di seputar Jawa Timur, dengan destinasi unggulan antara lain Gunung 

Bromo, Puncak B29, Wisata Pantai Malang Selatan, dan Wisata Kota Batu.  
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Tabel 4.1 

Paket Tour Kolem Tour & Travel 

Nama Tour Deskripsi Destinasi Harga 

Tour Bromo 

Tour wisata mengunjungi lokasi Gunung 

Bromo, dimulai pada tengah malam, 

sunrise, hingga siang hari. 

1. Sunrise Pananjakan 

2. Kawah Bromo 

3. Lautan Pasir 

4. Bukit Teletubis 

Rp 250.000 - 

Rp 350.000 

Tour B29 
Tour wisata mengunjungi Puncak B29 di 

Lumajang untuk menikmati sunrise. 
Puncak B29 

Rp300.000 – 

Rp350.000 

Tour Pantai / 

Snorkling 

Tour wisata mengunjungi berbagai pantai 

di Malang Selatan, untuk menikmati 

pemandangan maupun snorkling. 

1. Pantai Balekambang 

2. Pantai Goa Cina 

3. Pantai Bajul Mati 

4. Pantai 3 Warna (Snorkling) 

5. Pantai Lenggoksono (Snorkling) 

Rp 200.000 – 

Rp 350.000 

Tour Kota Batu 
Tour wisata mengunjungi berbagai lokasi 

wisata di Kota Batu.  

1. Jatim Park 1 

2. Jatim Park 2 

3. Jatim Park 3 

4. Museum Angkut 

5. Eco Green Park 

6. Batu Night Spectacular (BNS) 

Rp 250.000 – 

Rp 500.000 
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7. Predator Fun Park 

8. Air Terjun Coban Rondo 

9. Agrowisata 

Tour Keluarga 

Tour wisata ke berbagai tempat wisata 

lebih dari 1 hari (menginap), khusus untuk 

keluarga dengan jumlah peserta 2-5 orang. 

1. 3 Hari 2 Malam (Bromo dan 

Batu) 

2. 4 Hari 3 Malam (Bromo, Batu, 

Pantai) 

Rp 500.000 – 

Rp 750.000 

Tour Over Night 

Tour wisata ke berbagai tempat wisata 

lebih dari 1 hari (menginap), dengan 

Program Tour menyesuaikan dengan 

fasilitas dan keinginan peserta.  

1. 2 Hari 1 Malam (Bromo / Batu) 

2. 3 Hari 2 Malam (Bromo dan 

Batu) 

3. 4 Hari 3 Malam (Bromo, Batu, 

Pantai) 

Rp 500.000 – 

Rp 1.000.000 

Tour Rombongan 

Tour wisata khusus untuk rombongan, 

dengan minimal peserta 15 orang ke 

berbagai tempat wisata.  

1. 2 Hari 1 Malam (Bromo / Batu) 

2. 3 Hari 2 Malam (Bromo dan 

Batu) 

3. 4 Hari 3 Malam (Bromo, Batu, 

Pantai) 

Rp 1.000.000 – 

Rp 1.750.000 

Tour Honey Moon 

Tour wisata khusus untuk pasangan yang 

ingin menikmati bulan madu di Kota 

Malang dan sekitarnya.  

1. 3 Hari 2 Malam 

2. 4 Hari 3 Malam 

Rp 2.000.000 – 

Rp 3.000.000 
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3. Fasilitas Pelayanan 

Kolem Tour & Travel memberikan fasilitas pelayanan all include, dimana 

semua Paket Tour sudah mencakup semua akomodasi yang dibutuhkan, yaitu : 

a. Transport (Mobil /Elf /Bus) 

b. Tiket masuk tempat wisata 

c. Penginapan (Hotel /Villa) 

d. Service makan 

e. Guide dan Crew yang professional 

f. Dokumentasi 

4.6.2.3 Perbandingan dengan Pesaing 

Pesaing utama bagi Kolem Tour & Travel adalah pesaing, terutama perusahaan 

besar yang telah berpengalaman seperti Ongis Travel, Lepas Suntuk, dan masih 

banyak lagi. Pesaing tersebut telah memiliki jaringan mitra yang kuat, sumber daya 

yang lengkap, dan pemasaran yang luas. Bahkan, telah menyediakan Paket Tour dari 

mulai domestik hingga mancanegara dengan kualitas pelayanan yang baik. Dari lini 

bisnisnya juga sangat beragam, tidak hanya berfokus pada jasa tour wisata saja, ada 

juga yang menyediakan jasa sewa mobil, pelayanan pemesanan tiket, hingga travel 

umroh dan haji.  

Kolem Tour & Travel sendiri dalam menjalankan bisnisnya memiliki kekuatan 

dari segi kualitas pelayanan. Hal ini dapat dilihat dari penetapan harga Paket Tour 
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yang lebih murah dibanding pesaing, karena segmen yang dibidik oleh Kolem 

sebagian besar adalah segmen menengah yang terdiri dari mahasiswa dan wisatawan. 

Selain itu, Kolem juga memiliki beberapa Paket Tour andalan seperti Puncak B29 dan 

wisata pantai dan snorkeling di Malang Selatan yang masih jarang diketahui oleh 

wisatawan. Kolem sendiri juga memiliki pelayanan unggulan yaitu memberikan free 

wisata kuliner yaitu Bakso khas Malang, yang mana dapat memberikan keunikan dan 

daya Tarik tersendiri bagi konsumen. 

 

4.6.3 Rencana Pengembangan Bisnis 

Rencana pengembangan bisnis merupakan sebuah rencana yang mendetail 

tentang bagaimana perusahaan akan mengembangkan bisnisnya terutama pada aspek 

fungsionalnya. Dimana rencana bisnis tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan 

evaluasi perusahaan apakah target dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai 

dalam kurun waktu tertentu. 

4.6.3.1 Analisis Pemasaran 

4.6.3.1.1 Aspek Pemasaran Kolem Tour & Travel 

Saat ini, pemasaran yang dilakukan oleh Kolem Tour & Travel sebagian besar 

melalui promosi via online, terutama melalui media sosial. Media sosial yang 

digunakan adalah melalui Instagram, Line, dan WhatsApp. Selain itu, promosi juga 

dilakukan secara langsung yaitu melalui Proposal Tour yang diberikan kepada 

instansi, perusahaan, maupun pihak lain yang membutuhkan. 
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4.6.3.1.2 Rencana Pemasaran 

a.  Marketing Mix 

1. Product 

Produk yang ditawarkan oleh Kolem Tour & Travel dalam bidang jasa adalah 

berupa Paket Tour domestik yang bisa dipilih dengan berbagai pilihan tujuan wisata 

dan fasilitas sesuai keinginan. Untuk saat ini, pilihan tour masih terbatas hanya di 

seputar Jawa Timur, terutama di Kota Malang dan Kota Batu. Sedangkan 

pengembangan yang akan dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan mitra tour & 

travel lain untuk memperluas pangsa pasar produknya dan melakukan inovasi pada 

Paket Tour dengan tujuan ke luar daerah, seperti Banyuwangi, Jogja dan Bali. 

2. Price  

Harga Paket Tour milik Kolem Tour & Travel bervariasi, namun harganya 

cukup terjangkau bagi konsumen. Kisaran harga yang ditawarkan oleh Kolem adalah 

sebesar Rp 150.000 hingga di atas Rp 1.000.000. Untuk pengembangannya, Kolem 

akan menetapkan harga jual yang lebih murah lagi dengan menekan cost serendah 

mungkin dan melakukan negosiasi dengan mitra akomodasi yang memiliki penawaran 

harga yang paling rendah. 

3. Place 

Kolem Tour & Travel memprioritaskan tempat distribusi produknya di sekitar 

Kota Malang. Selain karena Kolem berbasis di Malang, potensi tingkat kunjungan 
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wisatawan di kota ini juga terus meningkat. Hal ini karena makin banyaknya wisata 

baru yang muncul dan juga peran media sosial yang banyak memberikan referensi 

wisata terutama di daerah Batu dan Malang Selatan. Sebagai pengembangan, Kolem 

akan memperluas pasar ke luar daerah untuk menawarkan Paket Tournya terutama ke 

daerah potensi wisata. 

4. Promotion 

Promosi saat ini yang dilakukan oleh Kolem Tour & Travel sebagian besar 

dilakukan secara online serta promosi secara langsung. Untuk promosi melalui media 

sosial melalui Instagram, sedangkan promosi secara langsung dilakukan dengan 

memberikan Proposal Tour kepada instansi atau perusahaan yang membutuhkan. 

Untuk meningkatkan pemasaran, dari segi promosi online Kolem akan membuat 

sebuah website yang berisi beragam informasi wisata. Selain itu, Kolem juga akan 

mencetak brosur wisata yang akan dibagikan secara luas pada konsumen. 

b. STP 

1. Segmenting 

Segmen pasar yang dipilih oleh Kolem Tour & Travel adalah segmen 

menengah. Segmen ini dipilih karena luasnya cakupan pasar melihat potensinya cukup 

baik, dimana persaingan cukup terbuka. Untuk memaksimalkan segmen ini, Kolem 

memasang harga yang cukup terjangkau bagi konsumen, namun tetap memberikan 

fasilitas dan pelayanan yang memadai. 
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2. Targeting 

Kolem Tour & Travel memiliki target pasar yaitu kalangan pelajar dan 

mahasiswa, serta instansi dan perusahaan. Untuk target pasar mahasiswa, Kolem 

menggunakan media sosial dengan membuat konten foto maupun video yang dapat 

menarik minat konsumen. Sedangkan untuk target pasar instansi dan perusahaan, 

Kolem menggunakan cara lebih formal dengan memberikan Proposal Tour yang berisi 

detail informasi Tour yang akan dilaksanakan. 

3. Positioning 

Kolem Tour & Travel memposisikan bisnisnya sebagai Tour Operator yang 

memberikan jasa wisata disertai dengan akomodasi yang dibutuhkan. Kolem berfokus 

pada Private Group Tour, yaitu Tour rombongan dengan jumlah peserta tertentu agar 

sharing cost menjadi lebih rendah. Dibanding dengan sistem Open Trip yaitu tidak ada 

batasan jumlah peserta, sistem Private Tour  lebih banyak peminatnya karena harga 

yang cenderung lebih murah serta dari segi kenyamanan dan privasi lebih terjaga. 

c. Advertising  

1. Direct Marketing 

Pemasaran secara langsung yang dilakukan oleh Kolem Tour & Travel adalah 

dengan mengandalkan word of mouth. Cara ini merupakan bentuk iklan yang cukup 

efektif, karena konsumen yang merasa puas dengan pelayanan jasa Kolem akan 

memberikan respon dan testimoni yang positif dan memberikan rekomendasi kepada 

orang lain untuk menggunakan jasa Kolem. 
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2. Proposal Tour 

Kolem Tour & Travel juga melakukan promosi secara formal, yaitu melalui 

Proposal Tour. Dalam Proposal Tour tersebut berisi informasi lengkap tentang apa 

saja Paket Tour yang disediakan, fasilitas, rundown, hingga harganya. Proposal Tour 

ini akan diberikan kepada pihak tertentu seperti instansi dan perusahaan yang 

membutuhkan, namun tetap dengan penawaran yang fleksibel. 

3. Instagram 

Media sosial Instagram menjadi sarana promosi utama bagi Kolem Tour & 

Travel. Hal ini karena jumlah penggunanya yang sangat banyak dan terus meningkat, 

serta kemudahan dalam mengaksesnya. Beragam update wisata saat ini dapat dengan 

mudah diketahui oleh masyarakat, ditunjang dengan fitur postingan berupa foto dan 

video juga lebih menarik karena secara visual mereka dapat melihat langsung wisata 

mana yang recommended dan menarik bagi mereka. 

4. Facebook 

Facebook dapat menjadi pilihan media promosi bagi Kolem Tour & Travel 

dengan mempertimbangkan bahwa media sosial tersebut memiliki jumlah pengguna 

tertinggi. Melalui Facebook Ads, Kolem dapat mengiklankan bisnisnya secara lebih 

luas. Dan akun bisnis Facebook milik Kolem tersebut nantinya juga dapat terintegrasi 

dengan media sosial lain dan juga terhubung melalui website. 
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5. Website 

Website Kolem Tour & Travel masih dalam tahap pengembangan, dimana 

tujuan pembuatan website ini adalah untuk meningkatkan pemasaran dan memperluas 

pasar. Konten yang akan dimuat nantinya akan disajikan dalam bentuk informasi 

disertai foto atau video seputar wisata, serta beberapa penawaran Paket Tour. Website 

tersebut nantinya juga dapat menjadi keunggulan bagi Kolem dalam menjalin 

kerjasama dengan mitra. 

6. Brosur 

Media cetak juga dapat dimaksimalkan oleh Kolem Tour & Travel untuk 

meningkatkan pemasaran, salah satunya adalah melalui brosur wisata. Brosur tersebut 

akan berisi informasi Paket Tour yang tersedia pada Kolem, serta informasi wisata 

lainnya. Nantinya, brosur tersebut akan disebar ke beberapa tempat seperti home stay, 

toko oleh-oleh, maupun pada instansi atau perusahaan. 

4.6.3.2 Analisis Organisasi & Manajemen 

4.6.3.2.1 Aspek Organisasi Kolem Tour & Travel 

Kolem memiliki 3 departemen utama dalam menjalankan bisnisnya, antara lain 

operasional, keuangan, dan pemasaran. Bagian keuangan dan pemasaran memiliki 1 

orang sebagai penanggung jawab. Sedangkan untuk operasional, dijalankan secara 

bersama-sama. Hal inilah yang seringkali menjadi hambatan bagi Kolem karena masih 

adanya rangkap jabatan dalam bisnisnya, sehingga pekerjaan menjadi kurang efektif.  
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4.6.3.2.2 Rencana Organisasi  

1. Personalia 

Rencana pengembangan organisasi akan dilakukan dengan memperbaiki 

struktur organisasi dengan memberikan deskripsi jabatan yang lebih jelas. Untuk 

kebutuhan operasional, Kolem dapat merekrut pegawai dengan proyeksi personalia 

yang dibutuhkan : 

a. Personalia Saat Ini : 1 orang (pemilik modal), 3 orang pegawai (masing-

masing sebagai Kepala Bagian) 

b. Kebutuhan Pegawai 10 orang, dengan posisi sebagai berikut : 

• Admin Website : 1 orang 

• Admin Instagram & Facebook : 1 orang 

• Administrasi Kantor & Contact Person : 2 orang 

• Operator Shuttle Malang-Juanda : 1 orang 

• Kepala Bagian Operasional : 1 orang 

• Crew Operasional Tour : 1 orang (tour leader), 3 orang (crew) 

2. Izin Usaha 

Kolem Tour & Travel hingga saat ini belum memiliki izin usaha, karena dari 

segi aset yang mendukung legalitas usaha seperti kantor masih belum ada, dan 

operasional Kolem hanya dijalankan secara online. Untuk itu, ke depan agar 
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kredibilitas Kolem dapat semakin baik diharapkan Kolem dapat memulai mengurus 

izin berdirinya usaha sehingga mempermudah dalam menjalin kerjasama bisnis 

dengan mitra dan tidak lagi ada kendala dalam operasional bisnisnya dari segi legalitas 

usaha. 

4.6.3.3 Analisis Operasional 

4.6.3.3.1 Aspek Operasional Kolem Tour & Travel 

Segi operasional Kolem Tour & Travel masih memiliki kendala dalam 

pembagian kerja, karena pada bagian ini masih dijalankan secara bersama-sama oleh 

pegawai Kolem dengan sistem shift. Dalam operasionalnya tour-nya, Kolem 

menggunakan 2 buah armada sebagai transportasi yang mana hal ini masih sangat 

kurang melihat permintaan pasar. Keterbatasan inilah yang juga membuat Kolem 

masih belum bisa membuka lini bisnis yang baru, dan apabila terjadi kekurangan 

armada Kolem masih mengandalkan jasa rent car. 

4.6.3.3.2 Rencana Operasional 

1. Kerjasama Mitra 

Kolem Tour & Travel akan menjalin kerjasama dengan berbagai vendor 

penyedia akomodasi sebagai mitra dengan melakukan kontrak dan menetapkan sistem 

komisi bagi hasil. Kolem Tour & Travel akan menjalin kerjasama dan kemitraan 

dengan beberapa pihak, antara lain : 
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a. Rental Mobil, Elf, Bus 

Kolem bekerjasama dengan beberapa pihak penyedia jasa transportasi, seperti 

Permata Rent Car untuk kebutuhan armada mobil, serta Kosayu Trans untuk 

kebutuhan armada Elf dan Bus.   

b. Penginapan (Hotel dan Villa) 

Mitra yang menjalin kerjasama menyediakan akomodasi penginapan antara 

lain Villa Bunga dan Cemara Home Stay.  

c. Paguyuban Jeep Bromo 

Kolem telah menjalin kerjasama dengan Paguyuban Jeep untuk menyediakan 

Jeep bagi wisatawan sebagai PIC (person in charge) untuk jalur Probolinggo 

dan jalur Tumpang.  

d. Paguyuban Ojek Puncak B29 

Untuk destinasi Puncak B29 di Lumajang, Kolem menjalin kerjasama dengan 

Paguyuban Ojek setempat untuk menyediakan ojek bagi wisatawan. 

e. Tour & Travel lain 

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki Kolem dapat disiasati dengan 

menjalin kerjasama dengan Tour & Travel lain, yaitu Pelita Tour & Travel. 

f. Restoran & Pusat Oleh-Oleh 

Kolem akan mulai bekerjasama dengan beberapa restoran dan pusat oleh-oleh 

seperti Brawijaya, DeDuwa, dan Goedang UKM untuk menjadi referensi 

wisata bagi wisatawan.  
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2. Penambahan Aset 

Penambahan aset akan dilakuan oleh Kolem Tour & Travel dengan menyewa 

gedung yang akan digunakan sebagai kantor, yang dapat meningkatkan operasional 

perusahaan menjadi semakin baik. Selain itu, Kolem juga akan menambah armada 

berupa mobil untuk digunakan sebagai tambahan operasional pada lini bisnis yang 

baru, yaitu shuttle Malang-Juanda. 

3. Lini Bisnis Shuttle (Malang-Juanda) 

Untuk meningkatkan operasional dan menambah pendapatan, Kolem Tour & 

Travel akan membuka lini bisnis baru berupa shuttle antar-jemput Malang-Juanda. 

Dimana potensi pasar pada bisnis ini cukup baik, melihat permintaan konsumen yang 

seringkali membutuhkan travel untuk mengantar atau menjemput dari Malang ke 

Bandara Juanda dan sebaliknya. 

4.6.3.4 Analisis Keuangan 

4.6.3.4.1 Aspek Keuangan Kolem Tour & Travel 

1. Perhitungan Aset 

Kas (Per 1 Januari 2017) : Rp     2.000.000 

Kendaraan (2 unit mobil) : Rp 200.000.000 

Kamera (2 unit)  : Rp     5.000.000 

TOTAL   : Rp 207.000.000 
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2. Perhitungan BEP 

a. Perhitungan Cost 

Perhitungan dilakukan pada seluruh Paket Tour yang sesuai dengan ketentuan 

private group tour yang ditetapkan Kolem Tour & Travel, yaitu dengan 

minimal peserta 6 orang. Untuk Paket Tour Rombongan tidak dihitung karena 

spesifikasinya yang sangat fleksibel dengan ketentuan minimal peserta 15 

orang. 

Tabel 4.2 

Perhitungan Cost Paket Tour 

Paket Tour Fixed Cost 
Variable Cost 

(6 orang) 
Total Cost 

Paket Tour Bromo Rp 1.100.000 Rp 250.000 Rp 1.350.000 

Paket Tour Puncak B29 Rp 750.000 Rp 550.000 Rp 1.300.000 

Paket Tour Pantai  Rp 750.000 Rp 250.000 Rp 1.000.000 

Paket City Tour Batu Rp 2.000.000 Rp 1.850.000 Rp 3.850.000 

Paket Tour Over Night 

& Honey Moon 

Rp 4.000.000 Rp 1.500.000 Rp 5.500.000 

TOTAL Rp 8.600.000 Rp4.400.000 Rp 13.000.000 

 

*Fixed Cost terdiri dari akomodasi transport dan hotel 

*Variable Cost terdiri dari tiket masuk dan konsumsi  
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b. Perhitungan Laba 

Perhitungan dilakukan pada seluruh Paket Tour berdasarkan perhitungan cost 

sebelumnya. Perhitungan laba dilakukan dengan asumsi bahwa Paket Tour 

yang terjual adalah 1 kali Tour dalam sebulan dengan minimal peserta 6 orang. 

Tabel 4.3 

Perhitungan Laba Paket Tour 

Paket Tour Total Cost Penjualan Laba  

Paket Tour Bromo Rp 1.350.000 Rp 1.800.000 Rp 450.000 

Paket Tour Puncak B29 Rp 1.300.000 Rp 1.800.000 Rp 500.000 

Paket Tour Pantai  Rp 1.000.000 Rp 1.200.000 Rp 200.000 

Paket City Tour Batu Rp 3.850.000 Rp 4.500.000 Rp 650.000 

Paket Tour Over Night 

& Honey Moon 

Rp 5.500.000 Rp 6.000.000 Rp 500.000 

TOTAL Rp 13.000.000 Rp 15.300.000 Rp 2.300.000 

 

*Total Cost berdasarkan tabel sebelumnya 

*Penjualan = Harga penjualan per unit x 6 orang (ketentuan tour) 
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4.6.3.4.2 Rencana Keuangan  

1. Kebutuhan Dana  

Berikut merupakan kebutuhan dana pengembangan bagi Kolem Tour & Travel 

dengan proyeksi pengembangan untuk 1 hingga 5 tahun ke depan. 

Tabel 4.4 

Kebutuhan Dana 

Aspek Fungsional Kebutuhan Pengembangan Dana 

Pemasaran 

• Pengembangan Website 

Kolem membutuhkan dana pembuatan 

website bisnis untuk meningkatkan 

intensitas pemasaran 

Rp 3.500.000 

• Biaya Percetakan 

Kolem membutuhkan biaya untuk 

percetakan Proposal Tour dan juga 

brosur wisata 

Rp 500.000 

Organisasi 

 

• Perekrutan Pegawai 

Kolem membutuhkan tambahan 

pegawai, dana akan digunakan untuk 

pembayaran gaji selama 1 tahun 

Rp 35.000.000 

• Izin Usaha 

Kolem membutuhkan biaya untuk 

mengurus legalitas izin usaha 

Rp 5.000.000 

Operasional 

• Pendirian Kantor 

Kolem berencana menyewa gedung 

untuk kebutuhan kantor 

Rp 50.000.000 

• Penambahan Kendaraan 

Kolem berencana menambah aset 

kendaraan untuk lini bisnis yang baru 

Rp 125.000.000 

TOTAL Rp 219.000.000 
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2. Sumber Pendanaan  

a. Pribadi 

Dana pribadi dari pemilik modal maupun keluarga yang diharapkan dapat 

diperoleh sebesar Rp 2.500.000 – Rp 5.000.000. Sumber dana tersebut akan 

digunakan untuk pembuatan website dan pembiayaan kebutuhan percetakan. 

b. Komisi  

• Mitra Akomodasi 

Komisi juga diharapkan diperoleh dari kerjasama antar mitra, dimana dari 

kesepakatan Kolem akan menerima 10% - 20% dari harga jual. 

• Iklan pada Website 

Pembuatan website bisnis Kolem akan memungkinkan pihak lain di luar 

perusahaan untuk mengiklankan bisnisnya. Dimana diharapkan dari iklan 

dengan sistem kontrak tersebut, akan diperoleh dana sebesar Rp 500.000 – Rp 

1.000.000 per bulan. 

c. Investor 

Sumber dana terbesar diharapkan dapat diperoleh dari investor yang ingin 

menanamkan modalnya pada bisnis Kolem Tour & Travel. Investor sendiri 

sebagai penyandang dana diharapkan dapat memberikan dana modal sebesar 

Rp 100.000.000-Rp 150.000.000 yang akan digunakan untuk menambah aset 

berupa kantor dan kendaraan. 
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d. Penjualan Paket Tour & Lini Bisnis 

Pendapatan langsung yang berasal dari penjualan Paket Tour diharapkan 

mampu memberikan laba untuk membiayai kebutuhan perekrutan pegawai dan 

mengurus izin pendirian usaha. 

• Proyeksi Penjualan Paket Tour 

Penjualan Paket Tour diproyeksikan untuk memberikan keuntungan sebesar 

Rp 35.000.000 – Rp 50.000.000 tiap tahunnya yang berasal dari seluruh Paket 

Tour yang ditawarkan oleh Kolem Tour & Travel. 

Tabel 4.5 

Proyeksi Penjualan Paket Tour Per Tahun 

Paket Tour Laba  Target per Tahun Pendapatan 

Paket Tour Bromo Rp 450.000 12x Tour Rp 5.400.000 

Paket Tour Puncak B29 Rp 500.000 6x Tour Rp 3.000.000 

Paket Tour Pantai  Rp 200.000 12x Tour Rp 2.400.000 

Paket City Tour Batu Rp 650.000 6x Tour Rp 3.900.000 

Paket Tour Over Night 

& Honey Moon 

Rp 500.000 5x Tour Rp 2.500.000 

Paket Rombongan Rp 10.000.000 3x Tour Rp 30.000.000 

TOTAL Rp 47.200.000 
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Berdasarkan proyeksi laba per tahun sebelumnya, berikut merupakan proyeksi laba 

untuk 5 tahun ke depan. Dengan asumsi terjadi peningkatan dari segi laba dan 

intensitas jumlah Tour masing-masing sebesar 25% tiap tahunnya. 

 

Tabel 4.6 

Proyeksi Penjualan Paket Tour 5 Tahunan 

Paket Tour 2017 2018 2018 2019 2020 

Paket Tour Bromo 
Rp 

5.400.000 

Rp 

6.750.000 

Rp 

8.437.500 

Rp 

10.546.000 

Rp 

13.182.000 

Paket Tour Puncak 

B29 

Rp 

3.000.000 

Rp 

3.750.000 

Rp 

4.687.500 

Rp 

5.859.000 

Rp 

7.323.000 

Paket Tour Pantai  
Rp 

2.400.000 

Rp 

3.000.000 

Rp 

3.750.000 

Rp 

4.687.500 

Rp 

5.859.000 

Paket City Tour Batu 
Rp 

3.900.000 

Rp 

4.875.000 

Rp 

6.093.000 

Rp 

7.616.000 

Rp 

9.520.000 

Paket Tour Over 

Night & Honey Moon 

Rp 

2.500.000 

Rp 

3.125.000 

Rp 

3.906.000 

Rp 

4.882.500 

Rp 

6.103.000 

Paket Rombongan 
Rp 

30.000.000 

Rp 

37.500.000 

Rp 

46.875.000 

Rp 

58.593.000 

Rp 

73.241.000 

TOTAL 
Rp 

47.200.000 

Rp 

59.000.000 

Rp 

73.750.000 

Rp 

92.187.500 

Rp 

115.234.000 
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• Proyeksi Lini Bisnis Shuttle 

Kolem Tour & Travel berencana membuka lini bisnis baru yaitu shuttle 

Malang-Juanda, yang melayani kebutuhan antar-jemput bagi konsumen 

dari Malang menuju Bandara Juanda dan sebaliknya. Untuk tarif yang 

dikenakan adalah sebesar Rp 100.000 sekali antar, yang diproyeksikan 

memiliki intensitas pemberangkatan sebanyak 1x PP dalam sehari. Lini 

bisnis ini diharapkan mampu membuka pangsa pasar yang baru dan dapat 

meningkatkan pendapatan Kolem dalam mengembangkan bisnisnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa 

kesimpulan, sebagai berikut : 

1. Potensi industri pariwisata di Kota Malang memiliki prospek yang sangat baik, 

dilihat dari kunjungan wisatawan dan pertumbuhan berbagai jenis usaha jasa 

pariwisata. Kolem Tour & Travel sebagai pelaku bisnis, masih memiliki 

berbagai hambatan pada aspek fungsionalnya. Sehingga dilakukan analisis 

model bisnis dengan pendekatan Business Model Canvas, yang terdiri dari 9 

blok utama. 

2. Analisis internal pada BMC dilakukan pada 5 blok, yaitu : key resources, key 

activities, value propositions, cost structure, dan revenue streams. Sedangkan 

analisis eksternal pada BMC dilakukan pada 4 blok, yaitu : key partnerships, 

customer segments, channels, dan customer relationship.  

3. Analisis SWOT pada Business Model Canvas milik Kolem Tour & Travel, 

diperoleh hasil sebagai berikut : 
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a. Kekuatan (strenght) utama yang dimiliki Kolem terletak pada value 

propositions, dimana Paket Tour yang ditawarkan bersifat private group 

tour yang fleksibel dengan harga murah dan fasilitas yang lengkap. 

b. Kelemahan (weakness) utama yang dimiliki Kolem terletak pada key 

resources, dimana Kolem memiliki sumber daya yang sangat terbatas 

sehingga dapat menghambat perusahaan menghadapai persaingan bisnis.  

c. Peluang (opportunity) utama yang dimiliki Kolem adalah industri 

pariwisata yang terus berkembang dengan permintaan wisata yang terus 

meningkat, sehingga Kolem dapat meningkatkan pemasaran dengan 

menambah dan memperkuat channels.  

d. Ancaman (threat) utama bagi Kolem berasal dari pesaing, karena banyak 

pesaing yang lebih besar dan lebih berpengalaman. Hal ini dapat 

menghambat Kolem dalam mencari keuntungan dan dapat mempengaruhi 

revenue streams.   

4. Berdasarkan Analisis SWOT, dilakukan penyempurnaan pada seluruh blok 

utama yang ada atau disebut Future Business Model Canvas. Perbaikan 

tersebut antara lain : 

a. Kolem dapat menjalin kerjasama dengan mitra baru, seperti Tour & Travel 

lain untuk mempermudah Kolem dalam menyediakan akomodasi.  

b. Kolem dapat memberikan promo atau diskon khusus bagi konsumen 

selama periode tertentu, seperti saat liburan atau tahun baru. 
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c. Perbaikan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan memberikan 

tambahan fasilitas gratis maupun melakukan inovasi Paket Tour.  

d. Kolem dapat memperbaiki struktur jabatan dan pemberian tanggung jawab 

yang jelas, serta mengurus izin operasional usaha. 

e. Kolem dapat menambah aset fisiknya berupa kantor dan menetapkan biaya 

perbaikan aset. 

f. Kolem dapat memberikan reward kepada konsumen yang loyal, agar 

hubungan dengan konsumen menjadi lebih baik. 

g. Kolem dapat meningkatkan intensitas pemasaran melalui promosi langsung 

dengan Proposal Tour dan brosur, maupun melalui pembuatan website.   

h. Kolem dapat membuka lini bisnis baru untuk menambah keuntungan, 

seperti membuka shuttle Malang-Juanda dan Jasa Pemesanan Tiket. 

i. Kolem dapat membuka Paket Tour untuk segmen yang baru seperti Tour 

keluarga ataupun Tour Honey Moon untuk pasangan. 

5. Strategi pengembangan bagi Kolem Tour & Travel dapat diterapkan secara 

tepat dan efektif melalui adanya Business Plan. Dengan melihat industri 

pariwisata saat ini yang terus berkembang, usaha jasa Tour wisata seperti 

Kolem memiliki prospek bisnis yang cukup menjanjikan.  
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5.2  Saran 

 Dari penelitian ini, dapat diberikan saran sebagai berikut :  

1. Kolem Tour & Travel dapat mulai menyusun visi, misi, dan tujuan perusahaan. 

Hal ini penting untuk meningkatkan kredibilitas Kolem dan dapat menjadi 

acuan bagi perusahaan untuk semakin berkembang.  

2. Kolem Tour & Travel sebaiknya dapat mulai meningkatkan intensitas 

pemasarannya. Dari segi promosi secara online, Kolem dapat membuat website 

dengan konten yang menarik. Sedangkan untuk promosi secara offline atau 

langsung, Kolem dapat membuat Proposal Tour dan brosur untuk diberikan 

kepada pihak yang membutuhkan.  

3. Perbaikan pada segi manajemen dan operasional juga dapat dilakukan oleh 

Kolem Tour & Travel, yaitu dengan mulai membuat izin usaha agar bisnisnya 

dapat berjalan lebih baik lagi dan memiliki daya saing.  

4. Untuk melakukan inovasi, Kolem Tour & Travel dapat menyediakan pilihan 

Paket Tour ke luar Jawa Timur dengan menjalin kerjasama dengan Tour 

Operator lain sebagai mitra. 

5. Kolem Tour & Travel juga dapat melakukan evaluasi secara berkala dalam 

beberapa bulan sekali ataupun setiap satu tahun sekali. Hal ini untuk melihat 

sejauh mana perkembangan bisnis Kolem, apakah sudah berjalan dengan baik 

atau masih terdapat kekurangan.  
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LAMPIRAN 1 

HASIL WAWANCARA 

 

A. Pemilik Modal 

Narasumber : Rian 

Tanggal Wawancara : 3 Juni 2017 

1. Apakah jabatan dan peran Anda pada Kolem Tour & Travel? 

“Disini saya sebenarnya sebagai pengelola yang pasif. Jadi mungkin bisa dibilang 

saya sebagai pemilik modal yang pernah membantu mendirikan usaha ini” 

2. Bagaimana sejarah awal mula berdirinya usaha ini? 

“Awalnya sebenarnya ide dari adik saya Fajar. Dia pingin membuat usaha karena 

ingin menambah uang saku kuliahnya. Lalu berhubung dia memiliki hobi 

traveling, jadi pinginnya yang berhubungan dengan Pariwisata. Dari situ saya 

pikir menarik juga, karena Fajar tidak ada modal sama sekali makanya saya 

perbolehkan untuk menggunakan mobil saya sebagai armada operasionalnya. 

Didukung dengan teman kuliahnya juga, akhirnya dia bisa menjalankan bisnis 

yang dia inginkan walaupun pada awalnya sangat kesulitan” 

3. Apakah arti logo dan nama Kolem Tour & Travel? 

“Sebagai orang Malang kan pinginnya juga menonjolkan ciri khasnya, makanya 

kita pake “boso walikan”, yaitu Kolem yang dibalik dari asal kata “melok” atau 

“ikut” dalam Bahasa Indonesia. Harapannya orang-orang yang tertarik itu bisa 

“melok” dengan Kolem ke berbagai tujuan wisata” 
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4. Dari mana sajakah sumber modal Kolem? 

“Jujur saya hanya memberikan modal berupa kendaraan saja untuk operasional 

Kolem. Sedangkan untuk modal awal dana mungkin berasal dari Fajar dan Marsel 

sebagai pendiri dan pengelola Kolem saat awal berjalan” 

5. Mengapa Anda memilih bisnis Tour & Travel untuk dijalankan? 

“Ya itu tadi, mungkin pengaruh juga dari adik saya yang memang ingin sekali 

membuka bisnis ini. Tapi saya pribadi melihat memang potensi wisata Kota 

Malang seperti Gunung Bromo dan pantainya juga memang menjanjikan. 

Wisatawan itu seperti tidak ada habisnya mengunjungi Kota Malang, kalo tidak 

kesana mereka juga sering mengunjungi Kota Batu yang juga banyak wisatanya” 

6. Apa saja kegiatan utama yang dilakukan Kolem dalam menjalankan Tour? 

“Yang pasti mempersiapkan seluruh akomodasi ya. Mulai dari kendaraan, hotel, 

tiket, dan keperluan lainnya. Tapi tergantung keinginan konsumen juga sih 

maunya seperti apa, kita hanya menyesuaikan. Lalu saat Tour juga pasti 

didampingi oleh guide selama di tempat wisata. Kalo tidak ada tour ya kita 

kumpul untuk melakukan riset ataupun berdiskusi masalah pemasaran” 

7. Menurut Anda apa nilai jual dari Kolem yang sekiranya dapat menarik 

minat konsumen? 

“Dari namanya Kolem saja sudah unik sebenarnya. Kalo dari pilihan Paket 

Tournya bisa dilihat sangat beragam. Terutama untuk tujuan Puncak B29, dan 

Paket Snorkling di pantai itu jarang yang menyediakan. Untuk setiap tour kita 

tidak pernah mengikat dan selalu fleksibel, tapi untuk fasilitas dan akomodasi 

yang kita berikan selalu yang terbaik” 
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8. Apa saja sumber daya yang dimiliki oleh Kolem? 

“Sumber daya fisiknya ya otomatis kendaraan. 1 unit dari saya, sedangkan 1 unit 

lain dari Marsel. Dan untuk dokumentasinya menggunakan Kamera yang sudah 

disediakan oleh kita” 

9. Siapa sajakah mitra yang telah menjalin kerjasama dengan Kolem? 

“Banyak ya. Ada hotel, sewa mobil, resto juga ada. Untuk penginapan ada di Batu 

itu Villa Batu dan Cemara Home Stay di daerah BNS. Untuk sewa mobil Permata 

Rent Car namanya. Terus kalo resto kita kadang pindah-pindah karena 

menyesuaikan jadwal dan keinginan konsumen juga” 

10. Apakah ada rencana untuk menambah mitra lagi? Jika ada siapakah mitra 

yang ingin diajak kerjasama? 

“Pasti ada lah, karena kita kan inginnya terus berkembang. Kalo untuk saat ini 

karena saya ada gabung dengan komunitas mobil, disitu juga banyak kenalan. 

Ada juga pemilik Pelita Tour & Travel, nah itu yang ingin kita ajak join biar 

sama-sama berkembang bisnisnya” 

11. Apa sajakah kendala yang saat ini dihadapi oleh Kolem dalam menjalankan 

bisnisnya? 

“Hmm ada banyak sih lumayan karena kita masih awal berjalan, terutama 

masalah operasional dan pemasaran. Dari segi deskripsi jabatan memang untuk 

segi operasional masih dijalankan bersama-sama oleh Marsel, Afif, dan Fajar. 

Jadi mereka masih seringkali membagi tugas dan kewalahan apabila terjadi 

masalah diantara mereka. Ini yang perlu dibenahi. Kalo dari pemasaran itu media 

promosinya lingkupnya masih sangat terbatas. Hanya seputar media sosial saja 
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dan blog. Itupun juga belum dikelola secara maksimal. Untuk Proposal Tour juga 

kita berikan ke sekolah atau perusahaan, tapi karena masih banyak juga pesaing 

yang lebih besar sehingga kita sering hanya menjadi pilihan terakhir diantara 

mereka” 

12. Mengapa masih terjadi rangkap jabatan dalam struktur organisasi Kolem? 

“Saya rasa mungkin karena selain strukturnya tidak terlalu mengikat dan usaha 

kita masih kecil, kita juga masih kekurangan SDM. Padahal operasional tersebut 

sangat krusial dan apabila terjadi masalah dapat mengganggu keseluruhan bisnis 

kita” 

13. Menurut Anda, bagaimana prospek industri pariwisata di Kota Malang? 

Apakah menjanjikan atau tidak? 

“Prospeknya sangat bagus ya. Track record kunjungan wisatawan ke Malang itu 

terus meningkat. Bisa dilihat dari tempat wisata yang tidak pernah sepi, lalu 

banyak juga hotel atau restoran yang semakin menjamur. Dan juga pembangunan 

infrastruktur ke berbagai tempat wisata, terutama ke wisata-wisata baru yang hits 

itu kan juga makin memudahkan wisatawan” 

14. Perlukah Kolem melakukan ekspansi ke luar daerah? Bila perlu bagaimana 

caranya? 

“Saya rasa perlu, tapi dalam jangka panjang ke depan. Karena kita juga harus 

melihat kondisi bisnis kita seperti apa, apakah mampu bersaing di pasar itu atau 

tidak. Tapi kalo melihat potensinya sih sangat bagus, apalagi ke daerah tujuan 

wisata seperti Jogja, Bali itu masih menjadi pilihan favorit. Salah satu caranya 

agar bisa kesampaian ekspansi itu ya kita harus cari mitra” 
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15. Bagaimanakah rencana pengembangan Kolem dalam 2-5 tahun ke depan? 

“Yang utama memperbaiki manajemen dulu, dari sistemnya, SOP, dan tanggung 

jawab pekerjaan itu diperjelas. Bila perlu kita akan rekrut pegawai lagi untuk 

memperlancar operasional. Dari situ, juga pelan-pelan kita perbaiki 

pemasarannya, mungkin melakukan riset dan membuat konten yang baik itu 

seperti apa, dan melihat pangsa pasar kita itu maunya yang bagaimana. Kalo 

sudah lancar semuanya, yang pasti kita pingin mengurus izin usaha, menyewa 

kantor, dan menambah armada” 

 

B. Bagian Keuangan 

Narasumber : Afif 

Tanggal Wawancara : 6 Mei 2017 

1. Bagaimana cerita awal mula Mas Afif ini bisa bergabung dengan Kolem dan 

ikut menjalankan usaha ini? 

“Jadi awalnya saya tidak ada niatan untuk terjun di bisnis travel. Tapi setelah 

mengetahui rekan saya yaitu Marsel dan Fajar mulai membuka usaha ini, saya 

mencoba untuk membantu research beberapa tempat wisata. Dan ternyata setelah 

itu saya merasa cocok dan mulai ikut menjalankan bisnis travel ini” 

2. Jabatan atau posisi anda di Kolem ini sebagai apa? Tugas dan tanggung 

jawabnya apa saja? 

“Disini saya sebagai Bagian Keuangan, untuk tugasnya yaitu menghitung beban, 

pendapatan, dan harga jual untuk seluruh paket tour” 
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3. Berasal dari mana sajakah sumber pendapatan Kolem?  

“Aliran dana yang masuk biasanya yang utama didapatkan dari hasil penjualan 

paket tour, lalu sewa mobil, serta komisi dari hasil kerjasama dengan mitra. 

Untuk besaran laba dan komisi penjualan disesuaikan dengan kesepakatan 

bersama” 

4. Lalu sumber pendapatan tersebut digunakan untuk apa saja? 

“Nantinya akan dialokasikan untuk menutup operasional biaya saat tour 

berlangsung, seperti membayar keperluan akomodasi, dan pembayaran upah 

dengan sistem bagi hasil” 

5. Kendala apa saja yang Anda alami dari awal hingga saat ini dalam 

mengelola keuangan Kolem? 

“Kalo kendala biasanya berasal dari perhitungan cost yang tidak tetap, dimana 

biasanya terjadi perubahan dari harga tiket, sewa penginapan yang pada periode 

tertentu dapat berubah. Nantinya hal itu juga akan mempengaruhi dari harga jual 

akan ikut berubah” 

6. Menurut Anda, perlukah adanya rekap keuangan yang lebih sistematis dan 

transparan bagi Kolem? Mengapa? 

“Untuk rekap keuangan lebih sistematis saya kira perlu ya untuk jangka panjang. 

Namun melihat kondisi saat ini, sepertinya masih belum bisa dilakukan dan tidak 

begitu urgent karena usaha Kolem ini sendiri masih berskala kecil” 

7. Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan saat ini, perlukah bagi Kolem 

untuk menambah asetnya? Bila perlu, aset seperti apakah yang perlu untuk 

ditambah? 
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“Untuk saat ini belum perlu Mas Fajar. Tetapi melihat perkembangan Kolem juga 

ke depannya dalam 2-3 tahun ke depan apabila mampu berkembang dan maju 

maka aset perlu ditambah, seperti pengadaan armada baru dan sewa kantor” 

8. Menurut Anda apakah perlu anggaran khusus untuk pengembangan 

Kolem? Misalkan ada akan digunakan untuk apa anggaran tersebut? 

“Menurut saya sebenarnya perlu, karna seringkali ada biaya tak terduga yang 

mungkin muncul. Nantinya dari profit yang diperoleh kalo mencukupi, ya bisa 

dibuat untuk membayar sewa gedung dan membayar biaya admin” 

9. Apa sajakah kekuatan yang dimiliki Kolem dibanding pesaing? 

“Kekuatan dari Kolem adalah adanya private group tour dengan harga yang 

murah dan terjangkau. Selain itu, Kolem juga ditangani oleh Crew yang masih 

muda yang bersemangat, serta berwawasan luas” 

10. Apa sajakah kelemahan yang dimiliki Kolem dibanding pesaing? 

“Kelemahannya ada pada saat tour berskala besar. Biasanya akan dilakukan 

tender oleh konsumen, karena keterbatasan sumber daya yang diberikan Kolem 

seringkali mengalami kesulitan dan akan kalah bersaing dengan tour  travel lain 

yang lebih besar” 

11. Apa sajakah peluang bagi Kolem untuk mengembangkan usahanya dalam 

industri pariwisata? 

“Peluang utamanya adalah banyaknya pendatang dari luar daerah terutama pelajar 

atau mahasiswa yang saat ini tinggal di Malang, yang mana dapat menjadi potensi 

bagus bagi prospek bisnis Kolem” 
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12. Apa sajakah ancaman bagi Kolem dalam mengembangkan usahanya pada 

industri pariwisata? 

“Selain dari pesaing yang besar, ancaman lain adalah apabila Kolem kurang bisa 

mempromosikan produknya kepada konsumen secara maksimal, karena 

pemasaran sangat penting untuk menarik minat konsumen” 

13. Mempertimbangkan harga pesaing, apakah penetapan harga Paket Tour 

Kolem sudah sesuai dengan pasar yang dituju? 

“Saya rasa harga jual Paket Tour sudah cukup murah dan sesuai dengan kantong 

pelanggan. Harga hanya bervariasi tergantung tujuan dan jumlah peserta, dengan 

menerapkan sistem private group tour dengan minimal 6 orang, Kolem juga dapat 

mengurangi cost” 

14. Bagaimanakah rencana atau proyeksi anda ke depan dalam mengatur 

keuangan Kolem? 

“Kalo secara sistem mungkin akan lebih diperbaiki untuk lebih sistemastis lagi. 

Sedangkan untuk menambah keuntungan, tiap tahunnya akan diusahakan untuk 

menjual lebih banyak Tour agar intensitasnya lebih baik. Dari keuntungan itu 

nanti juga akan dialokasikan untuk pengembangan lain seperti penambahan aset” 

15. Strategi pengembangan seperti apakah yang dapat dilakukan Kolem untuk 

menghadapi pesaing dan mampu bertahan di industri pariwisata? 

“Untuk strategi yang perlu dilakukan saat ini adalah Kolem menambah lagi 

variasi paket tour yang dimiliki agar konsumen memiliki tambahan opsi dalam 

menentukan keputusan wisatanya”  
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C.   Bagian Pemasaran 

Narasumber : Marsel 

Tanggal Wawancara : 7 Mei 2017 

1. Bagaimana cerita awal mula Mas Marsel ini bisa bergabung dengan Kolem 

dan ikut menjalankan usaha ini? 

“Pada awalnya sering diskusi dan ngobrol dengan teman kampus seputar 

informasi traveling. Lalu bersama Mas Fajar yang mempunyai hobi sama, ingin 

membuka sebuah usaha. Karena melihat ada aset mobil yang menganggur, 

akhirnya memutuskan untuk membuka usaha tour & travel yang juga sesuai 

dengan hobi saya yaitu traveling” 

2. Jabatan atau posisi anda di Kolem ini sebagai apa? Tugas dan tanggung 

jawabnya apa saja? 

“Saat ini saya sebagai person in charge di Bagian Pemasaran. Untuk tugasnya ya 

focus pada pemsaran Kolem, mulai dari melakukan riset pasar, analisis, sampai 

bagaimana implementasi pemasaran wisata di seputar Kota Malang” 

3. Media apa sajakah yang digunakan Kolem dalam memasarkan produknya? 

“Media pemasaran Kolem didominasi dengan menggunakan media elektronik, 

seperti Instagram, Blog, Google Maps, dan Line@. Selain itu, untuk promosi 

langsung masih menggunakan sistem dari mulut ke mulut dan melalui pemberian 

Proposal Tour ke berbagai pihak”  

4. Selain melalui media sosial, media pemasaran apa yang Anda nilai cukup 

efektif menarik minat konsumen? 
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“Melalui website atau blog. Jika penggunaan keduanya dapat berjalan dengan 

baik, bukan tidak mungkin cakupan Kolem akan lebih luas lagi” 

5. Sebagai pemasar, menurut Anda siapakah target segmen yang tepat bagi 

Kolem? 

“Untuk saat ini, segmen pasar yang dibidik oleh Kolem adalah semua kalangan. 

Namun pada khususnya adalah masyarakat Kota Malang sendiri serta para 

wisatawan luar daerah yang ingin berkunjung ke Kota Malang dan sekitarnya” 

6. Menurut Anda, bagaimanakah cara membangun hubungan yang baik 

dengan konsumen dari awal hingga setelah Tour? 

“Hubungan baik dengan konsumen juga dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian. Untuk saat ini, karena masih mengandalkan media sosial Instagram 

maka sebagai bentuk apresiasi kepada konsumen, setiap hasil dokumentasi foto 

selama Tour akan diposting. Dan sebagai feedback-nya, konsumen dapat 

memberikan testimoni berupa kesan dan pesan kepada Kolem” 

7. Kendala apa sajakah yang Anda alami selama menjadi Bagian Pemasaran 

Kolem? 

“Intinya kendala yang dihadapi adalah tentang bagaimana menghasilkan sebuah 

konten pemasaran yang menarik. Diperlukan riset pemasaran yang mendalam 

agar hal tersebut dapat terwujud, mulai dari bagaimana mem-branding produk, 

membuat jadwal aktivitas pemasaran, maupun membuat iklan yang saat ini masih 

belum ada” 
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8. Apa sajakah kekuatan yang dimiliki Kolem dibanding pesaing? 

“Menurut saya ada beberapa kekuatan, antara lain Kolem menyediakan paket tour 

dengan harga yang murah karena segmen pasarnya adalah segmen low cost. Lalu 

Kolem juga memiliki paket tour yang fleksibel dan dapat dikustomisasi. Crewnya 

juga ramah-ramah, sopan dan selalu bersahabat” 

9. Apa sajakah kelemahan yang dimiliki Kolem dibanding pesaing? 

“Yang saya rasakan Kolem masih sangat kurang dalam pemasaran, terutama pada 

pemanfaatan media promosi yang lain di luar media sosial. Serta masih 

terbatasnya inovasi produk paket tour yang ditawarkan karena keterbatasan 

partner akomodasi” 

10. Apa sajakah peluang bagi Kolem untuk mengembangkan usahanya dalam 

industri pariwisata? 

“Saat ini pendatang seperti mahasiswa yang makin banyak datang ke Malang, 

dapat menjadi potensi pasar yang menjanjikan. Dengan menyasar segmentasi 

tersebut dan menyediakan paket tour yang low cost, maka diharapkan Kolem 

dapat meraih keuntungan dari situ” 

11. Apa sajakah ancaman bagi Kolem dalam mengembangkan usahanya pada 

industri pariwisata? 

“Menurut saya ya ancaman utamanya adalah pesaing. Terutama tour & travel lain 

yang sudah memiliki nama besar di Malang. Produk yang mereka tawarkan 

semakin inovatif dari tour domestik hingga mancanegara dengan beragam 

fasilitas lengkap yang diberikan. Hal ini akan menurunkan potensi market share 
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dari Kolem, karena konsumen akan cenderung memilih produk dari pesaing 

tersebut” 

12. Menurut Anda, bagaimana prospek industri pariwisata di Kota Malang? 

Apakah menjanjikan atau tidak? 

“Prospeknya sangat menjanjikan, karena melihat kunjungan wisatawan yang tidak 

pernah ada habisnya mengunjungi berbagai tempat wisata di Kota Malang dan 

sekitarnya. Apalagi saat ini banyak tempat wisata baru yang makin hits di 

medsos. Kota Malang sendiri terletak di lokasi strategis, kondisi geografisnya 

yang dikelilingi oleh pegunungan menjadikan iklim yang sejuk bagi wisatawan. 

Pengembangan infrastruktur wisata juga makin meningkat seperti hotel, guest 

house, akses masuk wisata juga diperbaiki untuk makin memanjakan para 

wisatawan” 

13. Bagaimana Anda menerapkan Marketing Mix dalam memasarkan produk 

Kolem? 

“Marketing Mix ya. Kalo dari segi produk ya Kolem fokus untuk menjual Paket 

Tour ke berbagai tujuan wisata lengkap dengan akomodasinya. Lalu untuk lokasi 

pemasaran otomatis ya di Malang dan sekitarnya, karena basis kita memang di 

Malang. Harga yang dijual kepada konsumen saya rasa sudah cukup murah, 

karena konsumen kita kebanyakan dari Mahasiswa. Dan untuk promosinya yang 

utama lewat online, terutama di media sosial” 

14.  Menurut Anda sejauh mana pentingnya penentuan segmen, target, dan 

positioning produk Kolem? 
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“Wah itu penting agar pemasaran bisa tepat sasaran. Segmen yang kita pilih 

adalah segmen menengah karena pasarnya yang sangat besar. Untuk target sih 

pasti ditujukan untuk wisatawan, namun kebanyakan yang tertarik adalah dari 

kalangan Mahasiswa luar daerah. Dan untuk pemosisian produk, Kolem itu 

fokusnya di penjualan Paket Tour dengan sistem private group tour ” 

15. Strategi pengembangan seperti apakah yang dapat dilakukan Kolem untuk 

menghadapi pesaing dan mampu bertahan di industri pariwisata? 

“Kalo dari segi pemasaran ya, strategi pengembangannya ya memaksimalkan 

media pemasaran yang digunakan saat ini bisa dengan re-branding untuk 

membuat konten yang lebih menarik. Atau membuat sebuah website yang 

memuat berbagai informasi wisata yang dikelola oleh Kolem, lalu membuat 

promo-promo wisata yang menarik secara periodik untuk menarik konsumen. 

Memperluas chanel dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang ikut 

berperan dalam industri pariwisata” 
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LAMPIRAN 2 

DOKUMENTASI  

 

 

 

 

 

 

 

Foto pengamatan di Basecamp dan Villa Batu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto bersama rombongan di Puncak B29, Lumajang 



 
121 

 

 

 

 

 

Foto bersama rombongan di Jatim Park 1 dan Pusat Oleh-Oleh 

 

 

 

 

Foto bersama rombongan dan Crew di Gunung Bromo 
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LAMPIRAN 3 

Ranking Devisa Pariwisata Terhadap Komoditas Lainnya 

 

Rank 

2011 2012 2013 2014 2015 

Jenis 

Komoditas 

Nilai 

(Juta 

USD) 

Jenis 

Komoditas 

Nilai 

(Juta 

USD) 

Jenis 

Komoditas 

Nilai 

(Juta 

USD) 

Jenis Komoditas 

Nilai 

(Juta 

USD) 

Jenis Komoditas 

Nilai 

(Juta 

USD) 

1 Minyak & Gas 

Bumi 

41,477 Minyak & Gas 

Bumi 

36,977 Minyak & Gas 

Bumi 

32,633 Minyak & Gas 

Bumi 

30,318 Minyak & Gas 

Bumi 

18,552 

2 Batu Bara 27,221 Batu Bara 26,166 Batu Bara 24,501 Batu Bara 20,819 Batu Bara 15,934 

3 Minyak Kelapa 

Sawit 

17,261 Minyak Kelapa 

Sawit 

18,845 Minyak Kelapa 

Sawit 

15,839 Minyak Kelapa 

Sawit 

17,464 Minyak Kelapa 

Sawit 

15,385 

4 Karet Olahan 14,258 Karet Olahan 10,394 Pariwisata 10,054 Pariwisata 11,166 Pariwisata 12,225 

5 Pariwisata 8,554 Pariwisata 9,120 Karet Olahan 9,316 Pakaian Jadi 7,450 Pakaian Jadi 7,371 
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6 Pakaian Jadi 7,801 Pakaian Jadi 7,304 Pakaian Jadi 7,501 Karet Olahan 7,021 Makanan Olahan 6,456 

7 Alat Listrik 7,364 Alat Listrik 6,481 Alat Listrik 6,418 Makanan Olahan 6,486 Karet Olahan 5,842 

8 Tekstil 5,563 Tekstil 5,278 Makanan 

Olahan 

5,434 Alat Listrik 6,259 Alat Listrik 5,644 

9 Makanan 

Olahan 

4,802 Makanan 

Olahan 

5,135 Tekstil 5,293 Tekstil 5,379 Tekstil 4,996 

10 Bahan Kimia 4,630 Kertas 3,972 Kertas 3,802 Kayu Olahan 3,914 Kayu Olahan 3,815 

11 Kertas 4,214 Bahan Kimia 3,636 Kayu Olahan 3,514 Bahan Kimia 3,853 Kertas 3,605 

12 Kayu Olahan 3,288 Kayu Olahan 3,337 Bahan Kimia 3,501 Kertas 3,780 Bahan Kimia 2,807 

Sumber : Kementrian Pariwisata, 2015. 
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LAMPIRAN 4 

Persebaran Pengguna Internet di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : APJII, 2016. 
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LAMPIRAN 5 

Konten yang Dikunjungi Pengguna Internet Indonesia 

 

Sumber : APJII, 2016. 
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LAMPIRAN 6 

Persentase Proyeksi Sumber Pendanaan 

Pemasaran

Organisasi

Operasional

 

Sumber : Data diolah, 2017. 
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LAMPIRAN 7 

Grafik Proyeksi Penjualan Paket Tour 5 Tahunan 
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Sumber : Data diolah, 2017. 
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