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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Gagasan Awal 

Indonesia adalah negara yang kaya akan alam dan terdiri dari 

banyak gugusan kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai dengan 

Merauke. Indonesia merupakan salah satu tujuan wisata mancanegara. 

Selain Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat 

beragam, Indonesia juga memiliki daerah yang mempunyai daya tarik 

untuk berwisata dan khususnya golf sport tourism. 

Salah satu daerah tujuan wisata untuk bermain golf di Indonesia 

adalah Pulau Batam dan Pulau Bintan. Pulau Batam dan Pulau Bintan 

terletak di gugusan Kepri (kepulauan Riau) yang berpusat pemerintahan di 

Tanjung Pinang sebagai Ibukota. Berdasarkan situs resmi Kepulauan Riau 

dapat diketahui secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 4 

kabupaten dan 2 Kotamadya, 47 kecamatan serta 274 kelurahan/desa 

dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil yang 30% belum bernama dan 

berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601 km², sekitar 95% 

merupakan lautan dan hanya sekitar 5 % daratan. Batam merupakan salah 

satu pulau terbesar yang dimiliki oleh Kepulauan Riau setelah Bintan. 

Menurut data BPS tahun 2011 Batam mengalami peningkatan 

jumlah wisatawan yang datang sebesar 14% dari tahun 2010. Pulau Batam 
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dan Pulau Bintan masih merupakan daerah kunjungan Wisman (wisatawan 

mancanegara) atau Wisnus (wistawan Nusantara) untuk berolahraga golf 

dan mengadakan MICE. Pariwisata Kepri sangat meningkat dengan adanya 

posisi yang sangat strategis yang dekat dengan Singapore dan Malaysia. 

Batam juga menjadi tempat untuk transit bagi masyarakat Indonesia yang 

hendak ke Singapore atau Malaysia. 

TABEL 1 
Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus ke Kepulauan Riau 

Tahun 2008-2009 
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Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kep. Riau (2010) 

Dengan melihat kondisi tersebut, ada peluang cerah dalam 

pengembangan potensi tour and travel untuk daerah tujuan wisata 

Kepulauan Riau dan sekitarnya. Melihat peluang yang besar untuk 

merambah Singapura dan Malaysia tidak menutup kemungkinan akan 

melebarkan tour and travel ke negara tersebut. 

Propinsi Kepulauan Riau terutama Pulau Batam dan  Pulau Bintan 

adalah daerah utama kunjungan wisatawan untuk olahraga Golf.  

TABEL 2 
Glof Club yang berada di Bintan dan Batam 

No. Nama Supplier Golf Club Lokasi 
1. Plam Spring Golf Club Batam 

2. SouthLinks Country Club Batam 

3. Tering Bay Golf and Country Club Batam 

4. Ria Bintan Golf Club Bintan 

5. Laguna Gold Club Bintan 

6. Jack Nicklaus Golf Club Bintan 

7. Tamarin Santana Golf Club Batam 

8. Batam Hills Golf Resorts Batam 

Sumber: Olahan Data (2012) 

Kepulauan Riau adalah salah satu daerah kunjungan untuk 

bermain golf di Indonesia. Lapangan golf yang ada di kepulauan Riau 

memiliki kelebihan dan kekurangan masing–masing dari setiap lapangan 

yang ada.  
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Golf adalah salah satu bidang olahraga yang dapat dimainkan 

kaum pria dan wanita, ada juga dewasa atau anak–anak. Golf juga bisa 

dimainkan perorangan atau group lain dalam bentuk pertandingan. Golf 

juga dapat dimainkan dengan maksud dan tujuan yang berbeda jenis dan 

keperluannya. 

Berawal dari gagasan tersebut dibuatlah proposal bisnis yang 

bernama Rhema Tour and Travel. Rhema Tour and Travel merupakan 

suatu suatu tour and travel yang lebih mengutamakan wisata di daerah 

Kepulauan Riau terutama Golf. Setiap paket wisata yang ditawarkan oleh 

Rhema Tour and Travel adalah yang termurah karena keunggulannya 

dalam hal harga penjualan ke peserta wisata. 

 Segmentasi pasar dari atraksi wisata ini adalah masyarakat umum 

mulai dari perorangan sampai dengan perusahaan yang akan melakukan 

kunjungan. Target pasar penulis lebih ke Free Individual Tour (FIT) golfer 

yang ingin merasakan keindahan lapangan dan kenikmatan bermain golf di 

Kepri (Kepulauan Riau). 
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B. Tujuan Studi Kelayakan 

Tujuan pembuatan studi kelayakan bisnis dibagi menjadi dua, yaitu 

tujuan utama dan sub tujuan. Tujuan utama dari pembuatan studi kelayakan 

bisnis ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui apakah rencana bisnis ini layak untuk direalisasikan 

dengan meninjau dan menilai pengaruh berbagai aspek yang 

berhubungan dengan keberhasilan bisnis ini. 

2. Mengetahui langkah–langkah apa saja yang harus dilakukan dalam 

membangun bisnis. 

Sedangkan sub tujuan studi kelayakan bisnis ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi masyarakat 

a. Dengan adanya Rhema Tour & Travel memberikan pilihan bagi 

masyarakat yang hendak bermain golf dengan jasa yang kami 

tawarkan. 

b. Membuka lapangan pekerjaan baru. 

c. Memberikan peningkatan perekonomian untuk masyarakat 

Kepulauan Riau. 

2. Bagi swasta atau BUMN serta individu 

a. Memberikan pilihan baru dalam paket bermain atau berwisata golf. 

b. Memberikan tambahan pilihan dengan berwisata olahraga golf. 

3. Bagi Pemerintah 

a. Memperkenalkan keberadaan Kepulauan Riau ke masyarakat luar 

Pulau Batam dan Pulau Bintan. 
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b. Mengindentifikasi lokasi Kepulauan Riau yang berpotensial untuk 

dikembangkan sebagai lokasi sport tourism atau wisata golf. 

 

C. Metodologi 

Data yang valid dan mendukung sangat penting dalam pembuatan 

SKB ini. Maka dari itu, metode yang akan dilakukan dalam pengumpulan 

data adalah: 

1. Data Primer 

Data primer menggunakan metode survei dengan kuesioner. Menurut 

Sekaran dan Bougie (2010: 197), kuesioner adalah   sejumlah 

pertanyaan yang tertulis dan tercetak dan diajukan kepada beberapa 

responden untuk menjawab. Kueioner ini bersifat personally 

administered 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. Pembagian 

kuesioner melibatkan 145 responden. Penyebaran kuesioner dilakukan 

pada: 

a. Tempat : Golf Club di Tangerang 

b. Periode  : Maret 2012 

c. Syarat Responden : Menyukai olahraga golf 

2. Data Sekunder 
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Data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan melalui buku, 

jurnal, dokumen-dokumen dan referensi lainnya yang memberikan 

informasi bagi penelitian (Sekaran dan Bougie, 2010: 37). Informasi 

dari buku-buku, data-data dari Biro Pusat Statistik, referensi 

sebelumnya, internet, google, website, dan sumber lainnya yang 

mendukung pembuatan SKB ini. 

 

D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

1. Pengertian Pariwisata 

Pariwisata menurut Weaver dan Lawton (2002: 3) 

Tourism is the sum of phenomena and relationship arising from the 
interacion among tourist, the tourism industry, host goverments, host 
communities, orisgin goverments, universities, community colleges, and non-
govermental organizaitaions, in theproces of attractions, transporting, 
hosting and managing thes tourist and other visitors 
 

Artinya bahwa pariwisata adalah sekumpulan peristiwa yang saling 

berhubungan yang melibatkan interaksi anatara wisatawan, industri 

parwisata, pemerintah, penduduk setempat, universitas dan perguruan 

tinggi, serta organisasi non-pemerintahan dengan mencakup proses 

penyediaan atraksi, layanan transportasi, penginapan dan pengurusan 

perjalanan wisata dan pengunjung lainnya. 

2. Pengertian Wisata Olahraga  

 Menurut Standeven dan De Knop ( 1999: 12 ) 

 Sport tourism is all forms of active and passive involvement is 
sporting activity, participated in casually or in an organized way for non-
commercial or business / commercial reasons, that necessliate travel away 
from the home and work locality. 
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Berdasarkan pengertian di atas, segala bentuk keterlibatan baik secara 

aktif maupun pasif dalam aktivitas olahraga, keterlibatan tersebut dapat 

berupa partisipasi secara kebetulan atau dirancang untuk tujuan non-

komersil atau untuk tujuan bisnis yang membutuhkan perjlanan ke luar 

daerah tempat tinggal dan bekerja. 

Menurut Pitts (1999: 31) percaya bahwa dari sisi sport marketing dan 

management, pariwisata olahraga terdiri dari dua kategori produk: 

a) Sports participation travel (for the purpose of participating in a 

sports, recreation, leisure or fitnes activity) 

Berdasarkan pengertian di atas adalah setiap orang yang langsung 

terlibat dengan kegiatan tersebut dan turut serta dalam kegiatan 

olahraga yang dilakukan. Setiap orang yang berpartisipasi dengan 

kegiatan tersebut disebut active sport tourist. 

b) Sport spectatorial travel (travel for the purspose of watching sports, 

recreation, leisure or fitnes activities and events) 

Berdasarkan pengertian di atas adalah setiap orang yang tidak 

terlibat langsung kegiatan olahraga tersebut dan hanya menyaksikan 

orang lain yang berpartisipasi, maka orang tersebut disebut passive 

sport tourist. 

Menurut WTO (1996) ada beberapa tujuan kenapa orang melakukan 

perjalanan wisata, yaitu: 

a) Leisure breaks and holidays 
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1) Sports and recreation 

Destinasi berupa kombinasi antara sumber daya alam dan 

fasilitas buatan manusia untuk menarik wisatawan yang tujuan 

utamanya adalah berlibur. 

2) Culture 

Salah satu destinasi yang merupakan aspek utama dari tujuan 

perjalanan ini dimana pengunjung ingin melihat bahkan 

merasakan kebudayaan tersebut selama masa kunjungannya 

berlangsung. 

3) Visiting friends and relatives (VFR) 

Wisatawan dengan tujuan VFR biasanya tidak memiliki 

pengeluaran untuk tempat tinggal dan sedikit saja pengeluaran 

untuk altivitas wisata secara keseluruhan. Namun wisatawan 

tersebut tetap dapat dipengaruhi oleh berbagai aktivitas 

marketing pariwisata, seperti dari promosi berbagai restoran 

lokal dan atraksi wisata yang dapat dikunjungi ketika wisatawan 

berada di destinasi tersebut. 

4. Resort Destination 

Menurut Gibson (1998): 

   Resorts have become increasingly aware of the need to provide top-
of-the-line facilities for the active sport tourist, and thus have become Meccas 
for the active sport tourist. 

 
Artinya bahwa resort pada saat ini sangat menyadari kebutuhan para 

active sport tourist yang lebih mengedepankan segala macam fasilitas 
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yang ada untuk menunjang kegiatan wisata olahraga di daerah tertentu 

atau di resort tersebut dan menjadi nilai utama dari daerah tujuan wisata 

sport tourism. 

5. Golf 

a) Sejarah Golf 

Menurut Alliss (1989: 11) tidak ada yang tahu secara pasti asal mula 

olahraga golf ini, beberapa para sejarahwan mengatakan berasal dari 

Yunani. Berawal ketika seorang penggembala domba memulul batu 

kerikil di sekitar lerend bukit pada saat menjaga domba-dombanya. 

Pendapat lain mengatakan bahwa permainan golf didapat sejak 

jaman Flemish kuno. Di Inggris pertengahan abad 14, masyarakat 

sudah tahu dan mengerti tentang cara bermain golf. Lain halnya 

dengan yang ada di Belanda, permainan ini dikenal dengan nama 

”kolf” sejak akhir abad ke 13. Permainan inipun menjadi inspirasi 

dan mewarnai banyak karya lukis para pelukis dari Belanda pada 

abad ke 16. Para pemain golf pada saat itu sudah melakukan 

pertandingan antar negara. 

b) Kejuaran Golf Pertama di Dunia 

Seiring dengan semakin berkembanganya permaianan golf ini dari 

tahun ke tahun, makan banyak pula lapangan-lapangan golf yang 

dibangun. Demikian juga dengan semakin berkembangnya aturan 

main dalam permainan golf.  
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Lapangan golf tertua ada The Honourable Company of Edunburgh 

Golfers sekarang bertempat di Muirflied, ditemukan tahun 1744. 

Sepuluh tahun kemudian dibentuk lagi The Society of St. Andrews’ 

Golfers sebagai lapangan yang memimpin permaianan 18 hole. 

Aturan yang dipakai lapangan-lapangan golf distandarisasikan 

mengikutin petunjuk yang dipakai St. Andrews’ pada permaianan 18 

hole. 

c) Sekilas Mengenai Permainan Golf dan Istilah yang Dipakai 

Istilah yang paling sering digunakan dalam permainan golf salah 

satunya adanya green. Green adalah daerah lapangan di mana hole 

berada, fairway adalah lintasan di sepanjang hole mulai dari tee box 

sampai ke green, biasanya terdapat banyak rintangan di sepanjang 

lintasan ini. 

Permainan golf dimainkan pada sebuah lapangan berumput yang 

sangat luas. Lapangan yang biasanya digunakan terdiri dari 9 hole, 

18 hole, dan 27 hole. Pada lapangan yang terdiri dari 18 hole 

biasanya terdiri dari par 72 dengan panjang antara 400 meter sampai 

dengan 500 meter. Jumlah keseluruhan par dalam satu putaran 

permainan disebut dengan far away. Jadi setiap hole kadang-kadang 

ada yang terdiri dari par 3 sampai par 4, tergantung dari panjang 

tidaknya suatu lapangan pada hole tersebut. Pada hole yang 

memiliki par 3, artinya pemain diberikan kesempatan sebanyak 3 

kali pukulan bola harus masuk dalam hole jika memenuhi maka 
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nilai yang akan diperoleh adalah 0 (nol) itu yang dinamakan dengan 

istilah par. 

Selanjutnya apabila bola dapat dimasukan hanya dalam dua kali 

pukulan saja bearti bagus, pukulannya dinamakan under par, 

nilainya yang ada dapat adalah -1 (minus satu) disebut birdie. Jika 

untuk memasukan bola memasukan bola diperlukan pukulan 

sebanyak lebih dari tiga kali, disebut over par, empat kali pukulan 

nilainya +1 disebut boogie, lima kali pukulan nilainya +2, semakin 

banyak nilai plus bearti semakin jelek permainannya. 

Dalam sebuah lapangan atau green, tempat pertama untuk memulai 

pukulan disebut tee box, dari tee box menuju green tempat hole 

berada harus melewati yang disebut dengan far way. Kondisi 

lapangan far way sangat sulit, banyak rintangannya seperti laut, 

pasir, pohon, dan lainnya. Bila bola dipukul dari tee box masuk 

kedalam laut maka mendapat hukuman nilai +2 yang disebut dengan 

melewati semua hole dijumlahkan dan ditambahkan dengan total 

par lapangan tersebut, misalnya si A memperoleh total nilai (+18) 

dijumlahkan lagi dengan 72 par yan merupakan total semestinya 

dari lapangan 18 hole, maka handicap yang diperoleh yaitu 90 par. 

Permainan dalam jumlah banyak akan dibagi dalam flight biasanya 

satu flight terdiri dari empat orang, pembagian berdasarkan kepada 

kemampuan yang seimbang diantara setiap pemain. 

 




