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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Gagasan Awal 

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendapat perhatian 

besar dari pemerintah Republik Indonesia, karena selain merupakan salah satu 

penghasil devisa negara yaitu dengan menjual industri jasa, juga industri 

pariwisata bermanfaat untuk menjaga kelestarian alam dan kebudayaan serta 

menumbuhkan rasa saling mengenal dan menghargai antar bangsa dan negara 

guna mempererat hubungan antar manusia. 

Sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, industri pariwisata mulai 

melakukan kemajuan-kemajuan untuk memuaskan minat orang-orang yang 

melakukan perjalanan dalam mengunjungi daerah-daerah maupun negara-

negara lainnya, tidak hanya sarana mempermudah perjalanan bagi orang-orang 

yang melakukan perjalanan tetapi sudah berkembang lebih jauh kearah 

tuntutan pemenuhan kebutuhan manusia lainnya seperti, makan, minum, 

rekreasi, konvensi, pertemuan profesi, jamuan serta pesta pernikahan dan lain-

lain. 

Semakin tingginya tingkat persaingan industri pariwisata, maka diperlukan 

inovasi menarik selain dalam bentuk pelayanan, memberikan pelayanan yang 

baik dan disuguhkan keramahtamahan serta wajah yang cerah dan ceria, juga 

dengan menambahkan hal-hal baru yang telah diinginkan banyak orang namun 

baru segelintir dari bisnis industri pariwisata yang dapat memuaskan tuntutan 

orang-orang yang melakukan perjalanan wisata tersebut. 



2 

Apabila seseorang ingin membangun usaha jasa perjalanan yang sudah 

semakin banyak dan berkembang, tantangannya menjadi sangat besar. Oleh 

karena itu penulis memutuskan untuk membangun usaha di bidang serupa 

dalam bentuk yang masih termasuk jarang ditemui yaitu wisata kuliner. 

Wisata kuliner tidak hanya menyediakan makan, minum, hiburan dan rekreasi 

dalam bentuk yang sama namun lebih menggali makanan dan minuman 

tradisional suatu daerah maupun makanan yang terkenal di suatu daerah dan 

apabila mungkin mempelajari pembuatan makanan dan minuman tersebut 

juga. 

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya. 

Hampir setiap daerah dan provinsi memiliki kebudayaan yang khas, yang juga 

berarti, makanan khas daerah itu sendiri. Sebagai negara yang kaya akan 

rempah-rempah, berbagai makanan khas daerah di Indonesia beberapa sangat 

terkenal bahkan dapat mengundang turis mancanegara mengunjungi daerah 

tersebut untuk mencicipi makanan khas daerah. Beberapa contoh makanan 

khas yang terkenal adalah Rendang dari Padang, Pempek dari Palembang, 

Soto Betawi dan Kerak Telor dari DKI Jakarta, dan Ayam Rica-Rica dari 

Manado. Berikut adalah tabel jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke 

Indonesia dan tabel jumlah wisatawan domestik di Indonesia. 

TABEL 1 

Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Masuk ke Indonesia 

No. Kota 
Mei 

2011 

April 

2012 

Mei 

2012 

Jan-Mei 

2011 

Jan-Mei 

2012 

1. Jakarta 150.407 161.005 185.932 746.332 824.216 

2. Jogja 5.106 4.505 4.925 21.278 20.925 

3. Bali 208.832 222.657 220.508 1.045.588 1.125.003 

4. Lainnya 235.846 237.933 239.518 1.110.032 1.210.635 

TOTAL 600.191 626.100 650.883 2.923.230 3.180.779 
Sumber: Statistik Indonesia (2012) 
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TABEL 2 

Jumlah Wisatawan Domestik di Indonesia 

No. Kota April 2012 Mei 2012 Jan-Mei 2011 Jan-Mei 2012 

1. Jakarta 1.582.900 1.668.800 6.813.100 7.910.200 

2. Bali 289.000 300.200 1.215.500 1.410.000 

3. Lainnya 2.460.000 2.557.500 12.415.400 12.352.600 

TOTAL 4.331.900 4.526.500 20.444.000 21.672.800 
Sumber: Statistik Indonesia (2012) 

Menurut International Culinary Tourism Association, wisata kuliner selalu 

berkembang setiap tahunnya. Dengan perkembangan tetap pada ketertarikan 

masyarakat akan saluran-saluran televisi yang membahas mengenai makanan, 

acara-acara wisata yang menyertakan makanan lokal dan regional, 

dokumentasi-dokumentasi makanan, dan acara-acara wisata kuliner online, 

akan muncul semakin banyak pengunjung yang ingin melakukan wisata ke 

berbagai belahan dunia hanya untuk menikmati pengalaman memakan 

makanan baru dan mencicipi wine daerah tersebut (www.culinarytourism.org). 

Didasari oleh gagasan-gagasan di atas, akan dibangun usaha Tour 

Operator di ruko Apartemen Mediterania Garden Residences, Jakarta Barat 

dengan konsep penyediaan paket wisata yang ke daerah-daerah sekeliling 

Indonesia untuk menyicipi makanan dan minuman tradisional, dan apabila 

memungkinkan, melihat proses pembuatannya sehingga selain mendapat 

pengalaman juga menambah wawasan orang-orang yang membeli paket-paket 

wisata dari Nusantara Tour Operator. 

Alasan pemilihan lokasi ini adalah adanya berbagai pusat keramaian di 

daerah tersebut yang dapat menjadi potensi pasar bagi usaha penulis seperti 

mall-mall, kampus-kampus, dan sekolah-sekolah. 
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Penjelasan ini akan diangkat lebih jelas melalui penulisan Tugas Akhir 

dengan judul “Nusantara Tour Operator” dan studi kelayakan bisnis akan 

dilaksanakan dalam periode Januari 2012 – Juli 2012. 

 

B. Tujuan Studi Kelayakan 

Studi kelayakan dapat dilakukan untuk menilai kelayakan investasi baik 

pada suatu proyek maupun bisnis yang sedang berjalan. Maksud layak atau 

tidak layak disini adalah perkiraan bahwa proyek yang akan dijalankan dapat 

atau tidak dapat menghasilkan keuntungan yang layak bila telah 

dioperasionalkan. 

Studi kelayakan bisnis merupakan tahap yang sangat diperlukan oleh 

berbagai pihak yang terlibat seperti investor, bank, dan pemerintah. Studi 

kelayakan yang dilakukan terhadap usulan proyek pembuatan Nusantara Tour 

Operator memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Tujuan Utama (Major Objectives) 

Tujuan dari studi kelayakan bisnis ini adalah untuk menganalisa 

berbagai aspek yang berkaitan dan berdampak dalam usaha pembuatan 

Nusantara Tour Operator. Dari analisa ini dapat dilihat kelayakan 

rencana bisnis Nusantara Tour Operator. 

2. Sub Tujuan (Minor Objectives) 

Hasil dari studi kelayakan bisnis ini akan sangat berguna bagi penulis 

selaku pemilik usaha karena dapat mempermudah pembuatan usaha. 

Selain itu studi kelayakan bisnis ini dapat memberikan data acuan 

kepada kreditur untuk memberikan pinjaman modal. 
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C. Metodologi 

Pada dasarnya penulisan karya tulis merupakan suatu laporan dari hasil 

penelitian dan studi lapangan, oleh sebab itu untuk mendapatkan data dan 

informasi yang berkaitan dengan penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan 

metodologi penelitian sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Metode pengumpulan data primer menggunakan metode survei dengan 

kuesioner. Menurut Sekaran dan Bougie (2010: 197), kuesioner 

(questionnaire) adalah sejumlah set pertanyaan tertulis yang dibuat dan 

responden yang menjawab. Kuesioner disebarkan melalui dua cara, yaitu 

personally administered questionnaires dan online questionnaires. 

Personally administered questionnaires merupakan kuesioner yang 

penyebarannya secara langsung diberikan oleh peneliti kepada responden 

dan jenis kuesioner ini tidak membutuhkan waktu lama dalam 

pengumpulan jawaban. Online questionnaires adalah kuesioner yang 

penyebarannya dikirim kepada responden secara online sehingga survei 

mencakup wilayah geografis yang luas, namun kelemahan dari online 

questionnaires ini adalah tingkat pengembalian rendah. Dari kuesioner 

dapat diketahui hal-hal yang terkait dengan informasi mengenai pasar yang 

dapat membantu pembuatan proyek Nusantara Tour Operator. Pembagian 

kuesioner melibatkan 187 responden yang disaring dan 165 data 

responden yang akhirnya diolah. Penyebaran kuesioner dilakukan pada: 

a. Tempat :   Jakarta Barat dan sekitarnya, Karawaci 

b. Periode  :   Maret 2012 
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c. Syarat Responden :   Pernah mengikuti paket wisata 

2. Data Sekunder 

Menurut Sekaran dan Bougie (2010: 37), data sekunder merupakan 

informasi yang dikumpulkan melalui buku, jurnal, dokumen-dokumen, 

dan referensi lainnya yang memberikan informasi bagi penelitian. Disini 

penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu 

metode penelitian dimana data-data yang diperoleh berasal dari buku-

buku, majalah, koran, dan sumber pustaka lainnya yang berhubungan erat 

dengan bisnis yang dipilih penulis. 

 

D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

1. Pengertian tour 

Menurut Mancini (2001: 24), tour dikelompokkan berdasarkan tempat 

tujuannya, yaitu: 

a. An area tour. Perjalanan wisata yang dilakukan di satu wilayah dalam 

suatu negara saja, sehingga waktu yang dimiliki dapat lebih maksimal 

digunakan untuk wilayah tersebut dan perjalanan wisata menjadi lebih 

terfokus kepada satu wilayah saja. 

b. Single country tours. Perjalanan wisata yang dilakukan pada satu 

negara saja, sehingga dapat melihat objek-objek wisata di negara 

tersebut dengan lebih terfokus. 

c. Two or more city tours. Perjalanan wisata yang dilakukan tidak hanya 

di satu kota saja melainkan bisa dua atau lebih. Kebanyakan kota-kota 
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yang dipilih untuk perjalanan wisata seperti ini memiliki jarak yang 

berdekatan. 

2. Pengertian paket wisata 

Menurut Johnson (2000: 185), definisi paket wisata adalah: 

 Package product is a combination of any two or more products or service within 

the tourism industry, such as transportation and accomodation or these two plus all 

transfers, meals, sightseeing, entertainment and other activities. 

 

Paket wisata adalah kombinasi dari dua atau lebih produk atau jasa yang 

ada di industri pariwisata, seperti transportasi dan akomodasi atau 

keduanya ditambah dengan pengantaran, makanan, melihat-lihat, hiburan, 

dan kegiatan lainnya. 

3. Sejarah Agen Perjalanan Wisata 

Agen travel pertama adalah Thomas Cook. Pada tahun 1841, ia 

menyelenggarakan perjalanan wisata pertama dengan kereta. Ia membawa 

570 penumpang untuk mengendarai kereta dari Loughborough ke 

Leicester di Inggris. Untuk jasanya ini ia mendapat lima persen komisi. 

Lalu pada tahun 1851, Cook membawa 165.000 orang untuk perjalanan 

wisata ke London dan mengunjungi eksposisi dunia pertama di Crystal 

Palace. Pada tahun 1855, Cook menyusun sebuah perjalanan wisata 

selama lima hari dimulai dari Inggris, ke eksposisi Paris, dan tak lama 

setelah itu mulai menyelenggarakan perjalanan ke Rhineland, Jerman, lalu 

ke Swiss dan Itali. Pada tahun 1872, Cook menyusun perjalanan wisata ke 

Amerika yang pertama kali (Starr, 2002: 274). 
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4. Definisi Biro Perjalanan Wisata 

Yang dimaksud dengan ‘usaha jasa perjalanan wisata’ adalah usaha biro 

perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan 

wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau 

jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk 

penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi 

usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan 

akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan (Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 14 Ayat 1D). 

5. Pengertian Tour Operator 

Menurut Morrison (2010: 346), definisi tour operator adalah suatu 

perusahaan perorangan atau lain yang menjalankan paket-paket wisata 

dengan menyediakan sarana transportasi dan pemandu yang dibutuhkan 

dalam melaksanakan paket wisata tersebut. 

6. Sejarah Wisata Kuliner 

Pada tahun 2011, industri wisata kuliner merayakan peringatan tahun ke-

10 sejak publikasi kertas putih mengenai wisata kuliner, yang secara 

umum dianggap sebagai hari berdirinya industri wisata kuliner. Kertas 

putih itu mengatur pola dan tahap untuk apa yang akan menjadi 

International Culinary Tourism Association dan kepada perkembangan 

industri wisata kuliner di dunia (kedepannya kertas putih itu berkembang 

menjadi buku pertama asosiasi tersebut). Pada tahun 2001, lembaga-

lembaga pendidikan dari seluruh dunia telah melakukan penelitian 

mengenai wisata kuliner dan wisata wine. Namun badan penelitian itu 
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sangat jarang yang menemukan jalan ke dunia bisnis. Seorang peneliti 

bernama Lucy Long, dari Universitas Bowling Green, Ohio, Amerika 

Serikat merupakan yang pertama menciptakan definisi dari ‘wisata 

kuliner’ pada tahun 1998. Lalu pada tahun 2003, dibawah bimbingan 

sebuah grup penasehat industri, Erik Wolf menciptakan International 

Culinary Tourism Association yang memiliki lebih dari 16.000 anggota di 

76 negara pada tahun 2011. Seiring berjalannya waktu, asosiasi ini 

bertambah luas dan program-program yang ditawarkan juga semakin luas, 

dan sekarang meliputi divisi-divisi pendidikan, konsultasi pengembangan, 

dan penerbitan (www.culinarytourism.org). 

7. Definisi Wisata Kuliner 

Menurut Long (2004: 21), wisata kuliner adalah: 

Culinary Tourism is not just food for the tourist, but rather “the intentional, 

exploratory participation in the foodways of another — participation including the 

consumption, preparation, and presentation of a food item, cuisine, meal system, or 

eating style considered to belong to a culinary system not one’s own”.  

 

Karena itu turis wisata kuliner mengunjungi restoran-restoran dan 

menyicipi masakan-masakan dan resep-resep tradisional dari suku-suku 

bangsa selain suku bangsanya sendiri dan, lebih pentingnya lagi, 

membawa pengalaman-pengalaman itu untuk mewakili grup-grup itu 

sendiri. 

8. Sejarah Kuliner 

a. Betawi 

Pada abad ke-5, tanah Jakarta telah menjadi kawasan internasional. 

Oleh karena itu perkembangan budaya masyarakat yang tinggal di 

Jakarta tidak bisa lepas dari tradisi-tradisi masyarakat yang dulu 
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tinggal di Jakarta seperti bangsa India, Tionghoa, Eropa, dan Portugis. 

Budaya dimana masyarakat Jakarta menikmati makanan di tempat 

yang menyediakan layanan yang baik dipengaruhi oleh tradisi bangsa 

Eropa. Penggunaan rempah-rempah dalam memasak dipengaruhi oleh 

bangsa India. Hingga kini pun budaya tersebut masih melekat dengan 

masyarakat Jakarta dan makanan-makanan khas Betawi seperti kerak 

telor (Jayapal, 1993: 55). 

b. Jogja 

Sejarah kuliner Jogja dapat dikemukakan melalui masakan khas paling 

terkenal di Jogja, gudeg, dan bahan yang diperlukan untuk membuat 

masakan tersebut yakni buah nangka. Kemunculan gudeg sebagai 

masakan pada tahun 1819-1820 terjadi tanpa sengaja. Pada saat 

penjajahan, beberapa komoditas pertanian menjadi andalan pemasukan 

keuangan pemerintah, terutama jati. Sedangkan nangka, tidak menjadi 

incaran karena dinilai tidak memiliki nilai jual ekonomis. Padahal, 

nangka termasuk tanaman merakyat dan hampir semua orang 

mempunyainya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, 

pemerintah kolonial penjajah memberikan keleluasaan warga untuk 

memanfaatkannya. Sehingga, apapun produk dari tanaman nangka 

mendominasi perabot warga, termasuk masakan. Seiring 

perkembangan zaman, tanaman nangka mulai dilirik banyak 

masyarakat dan pemerintah. Apalagi, dari sejumlah penelitian 

menyebutkan, beragam manfaat terbukti tanaman nangka memiliki 

keunggulan, dari daun, batang sampai buahnya. Kandungan gizi dari 
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nangka juga cukup bagus yang membuat kandungan gizi masakan 

gudeg menjadi cukup bagus. Adanya teknologi menjadikan gudeg pun 

siap dijual di luar negeri (Smithies, 1990: 92). 

c. Bali 

Menurut Hanna (1991: 95), selera makan masyarakat Bali yang 

menyukai daging babi disebabkan oleh peran orang-orang Hindu Jawa 

yang bermigrasi ke Bali pascaruntuhnya kekuasaan Majapahit. Pada 

abad ke-16, ketika masa kekuasaan Raja Batu Renggong, orang-orang 

Bali mentransformasikan pengaruh-pengaruh Majapahit untuk 

disesuaikan dengan kebutuhan hidup. Mereka menciptakan apa yang 

dalam kenyataannya sebagai budaya kontemporer Bali serta 

memberikan elemen-elemen khusus. Mereka juga membawa dan 

mempertahankan kebiasaan-kebiasaan mereka, termasuk didalamnya 

persoalan kebiasaan makan. Di sisi lain, pengaruh agama dapat 

disimak dari pantangan untuk tidak memakan daging sapi putih 

sebagai suatu pantangan seperti halnya yang dianut oleh orang-orang 

Hindu-India. Tentu ini sebuah paradoks dengan orang-orang Islam 

yang berpantangan untuk tidak mengkonsumsi daging yang haram, 

babi. Bali adalah sebuah perkecualian yang memadukan nilai sejarah, 

budaya, dan keyakinan dalam unsur-unsur budaya makan mereka. 

Indikasi mengapa babi menjadi konsumsi utama masyarakat Bali dapat 

juga disimak dari dijadikannya hewan ternak ini sebagai komoditi 

utama, terutama sejak abad 19 hingga awal abad ke-20. Pada kurun 

abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Babi adalah hewan ternak –selain 
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lembu— yang menjadi kebutuhan utama rumah tangga keluarga Bali. 

Hampir setiap kepala keluarga memiliki paling sedikit satu sapi dan 

beberapa ekor babi yang diperuntukkan untuk kebutuhan pribadi atau 

nantinya akan dijual ke pasar lokal dan juga ekspor. Pada tahun 1910, 

total ekspor babi dari selatan Bali mencapai 33.400 ekor. Babi yang 

dijual tiap ekornya dihargai fl. 20 (fl=florin, satuan mata uang zaman 

Belanda). Sebagai hewan domestik, sudah menjadi pertimbangan 

bahwa babi merupakan komoditi ekonomi sekaligus sebagai bahan 

makanan yang dikonsumsi. Namun, ada hal yang lebih penting dari 

sekedar hewan komoditas. Di Bali, babi juga adalah hewan yang 

digunakan dalam kegiatan-kegiatan ritus. Seperti disinggung oleh ahli 

sejarah Asia Tenggara, Anthony Reid, umumnya riwayat daging dalam 

kegiatan ritus di kawasan Asia Tenggara sudah menjadi suatu hal yang 

penting, sebagaimana orang Bali memandang daging babi dalam 

kegiatan ritusnya. 

Konsep usaha Nusantara Tour Operator adalah biro perjalanan wisata 

yang secara khusus menjual paket-paket wisata kuliner ke daerah-daerah di 

Indonesia. Sebagai sebuah tour operator, Nusantara Tour Operator 

menyediakan paket-paket wisata yang sudah lengkap dengan akomodasi, 

transportasi, makanan, dan juga atraksi-atraksi wisata. Sebagai permulaan, 

Nusantara Tour Operator hanya akan menjual paket wisata kuliner ke dalam 

negeri, khususnya ke daerah-daerah yang memiliki potensi kuliner seperti 

Betawi, Bali, dan Jogja. Daerah-daerah yang dipilih memiliki potensi kuliner 

yang baik serta memiliki ciri khas yang berbeda dengan daerah asal potensi 
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pelanggan yaitu Jakarta dimana globalisasi dan westernisasi telah 

memengaruhi budaya masyarakatnya sehingga juga merubah preferensi 

kuliner masyarakat yang berdomisili di daerah Jakarta. Namun demikian, 

perbedaan-perbedaan budaya tersebut membuat paket-paket wisata tidak 

terbatas hanya dapat dinikmati kalangan masyarakat tertentu saja namun 

terbuka luas terutama kepada peminat budaya dan kuliner. Selain berwisata, 

pelanggan juga dapat ikut terlibat dalam pembuatan makanan itu sendiri 

sehingga pelanggan akan mendapatkan pengalaman dan pembelajaran dari 

berwisata itu sendiri. 




