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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Gagasan Awal  

Dalam perkembangan dunia pariwisata sekarang ini, masyarakat tidak  

melakukan perjalanan hanya untuk sekedar jalan-jalan dan melepas lelah dari 

kesibukan sehari-hari saja, namun sekarang ini masyarakat sudah mulai 

mengenal kegiatan pariwisata dengan tujuan meeting, incentive, convention 

dan exhibition atau yang dikenal dengan sebutan MICE. 

Menurut Lawson (2000), rapat dapat didefinisikan sebagai berikut: 

Meeting is a general term indicating the coming together of a number  

of people in one place, to confer or carry out a particular activity. Can be on 

an ad hoc basis or according to a set pattern. 

 

Jadi menurut Lawson (2000) pengertian rapat adalah sebuah masa umum 

di mana sejumlah orang berkumpul di suatu tempat untuk membawa atau 

melakukan sebuah aktivitas. Dapat dilakukan secara ad hoc atau dengan pola 

yang telah ditentukan. 

Menurut Lawson (2000), incentive dapat didefinisikan sebagai berikut: 

  Travel to an attractive or/and uniquely interesting destination, 

with all expenses paid, is widely used to motivate and reward high performing 

employees and sales representatives, to provide an environment for team 

building, sharing of experiences and ideas and to strengthen the loyalty of the 

participants to the company. 

 

Menurut Lawson (2000) pengertian incentive adalah perjalanan ke suatu 

tujuan yang menarik dan unik dengan semua biaya sudah ditanggung oleh 

perusahaan di mana hal ini digunakan untuk memotivasi dan sebagai reward 

kepada karyawan dan sales yang telah bekerja dengan baik, untuk 



 2 

menyediakan lingkungan bagi team building, berbagi pengalaman dan ide serta 

untuk menguatkan loyalitas karyawan kepada perusahaan. 

Menurut Lawson (2000), konvensi dapat diartikan sebagai berikut: 

Convention is a general and formal meeting of a legislative body, 

social or economic group in order to provide information on a particular 

situation and in order to deliberate and, consequently, establish consent on 

policies among the participants. Usually of limited duration with set objectives 

but no determined frequency. 

 

Menurut pengertian Lawson (2000) konvensi adalah sebuah pertemuan 

yang umum dan formal dari badan legislatif, sosial atau grup ekonomi dalam 

tujuan untuk menyediakan informasi dalam situasi tertentu dan untuk 

memusyawarahkan dan menetapkan persetujuan mengenai kebijakan antar 

peserta. Biasanya durasi sesuai yang telah ditetapkan, namun kadang tidak ada 

batasan. 

Menurut Lawson (2000), exhibition adalah sebagai berikut: 

  Exhibiton is a display, show or demonstration of something of beauty, 

value or particular interest to a targeted audience. 

 

  Menurut Lawson (2000) exhibition adalah sebuah tampilan, pertunjukan 

atau demonstrasi dari sesuatu yang indah, berharga atau menarik yang 

ditujukan kepada penonton yang telah ditargetkan. 

Menurut Lawson (2000) dapat dilihat perkembangan bisnis MICE yang 

merupakan bagian dari industri pariwisata masa kini telah memberikan warna 

yang beragam terhadap jenis kegiatan pariwisata yang identik dengan 

pemberian pelayanan (service). MICE dan bisnis pariwisata merupakan bisnis 

dengan high-quality dan high-yield, yang memberikan kontribusi tinggi secara 

ekonomi terlebih bagi negara berkembang. High-quality berarti kualitas 
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layanan yang diberikan mampu memberikan kepuasan kepada setiap 

pelanggan, High-yield berarti kegiatan wisata konvensi mampu memberikan 

keuntungan yang besar kepada penyelenggara wisata konvesi. Berkembangnya 

industri MICE atau wisata konvensi sebagai industri baru dapat 

menguntungkan bagi banyak pihak, karena industri MICE ini merupakan 

industri yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Alasan inilah yang 

menjadikan tingkat pertumbuhan para pengusaha penyelenggara MICE 

bermunculan, sehingga tidak dipungkiri industri MICE sebagai industri masa 

kini yang banyak diminati oleh para pelaku bisnis pariwisata. Dalam hal ini 

Nusa Tenggara Barat termasuk salah satu kota tujuan pariwisata dan juga 

wisata MICE yang cukup diminati dan banyak dikunjungi wisatawan dan bila 

dilihat menurut data dokumen imigrasi. Ditjen Imigrasi sampai dengan juni 

2011 Nusa Tenggara Barat termasuk salah satu kota dengan pengunjung 

wisatawan terbanyak dan meningkat setiap tahunnya. Dan apabila dilihat dari 

data Badan Pusat Statistik, Nusa Tenggara Barat (2011) melalui banyaknya 

pesawat dan penumpang melalui Bandar Udara Selaparang Mataram serta 

jumlah tamu asing dan domestik yang menginap di hotel berbintang menurut 

kelas hotel, menunjukan bahwa banyaknya minat wisatawan yang tertuju pada 

NTB. 
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TABEL 1 

Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia Menurut Pintu 

Masuk 2006-2011 

 
Pintu 

Masuk 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Soekarno Hatta 

Ngurah Rai 

Polonia 

Batam 

Manado 

Juanda 

Entikong 

Adi Sumarmo 

Minangkabau 

Mataram 

Makasar 

Pekanbaru 

Balikpapan 

Tanjung Priok 

Tanjung Pinang 

Pintu lainnya 

10147.250 

1.328.929 

110.405 

1.1012.711 

17.745 

83.439 

14.540 

13.834 

24.910 

26.069 

1.202 

19.480 

9.563 

66.679 

129.769 

864.826 

1.153.006 

1.741.935 

116.614 

1.077.306 

19.274 

140.438 

18.220 

18.628 

26.974 

13.981 

3.502 

16.942 

9.329 

68.753 

119.574 

961.301 

1.464.717 

2.081.786 

130.211 

1.061.390 

21.795 

156.726 

19.989 

19.022 

40.911 

14.368 

5.818 

18.002 

11.345 

67.886 

123.505 

997.026 

1.390.440 

2.384.819 

148.193 

951.384 

29.715 

158.076 

21.190 

16.489 

51.002 

13.908 

20.222 

18.996 

9.985 

59.212 

102.487 

947.612 

1.823.636 

2.546.023 

162.410 

1.007.446 

20.220 

168.888 

23.436 

22.350 

27.482 

17.288 

16.211 

15.278 

10.824 

63.859 

97.954 

979.639 

911.021 

1.290.836 

89.667 

551.899 

8.805 

87.271 

12.138 

11.827 

15.527 

8.334 

6.453 

10.827 

8.191 

32.585 

51.846 

500.405 

Jumlah 4.871.351 5.505.759 6.234.497 6.323.730 7.002.944 3.597.632 

Sumber: BPS Nusa Tenggara Barat (2011) 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kota Mataram merupakan salah satu 

kota di Indonesia yang dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Hal ini 

menunjukan hal yang baik dikarenakan banyaknya ketertarikan wisatawan untuk 

berkunjung ke Mataram, Lombok. 

TABEL 2 

Banyaknya Pesawat dan Penumpang Melalui Bandar Udara 

 Selaparang Mataram 2010 
 

Bulan 

Pesawat Penumpang 

Datang Berangkat Datang Berangkat 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Januari 

2. Februari 

3. Maret 

4. April  

5. Mei 

6. Juni 

7. Juli 

8. Agustus 

9. September 

10. Oktober 

621 

470 

537 

498 

587 

591 

585 

607 

525 

599 

621 

470 

537 

498 

587 

591 

585 

607 

525 

599 

 

51.230 

43.646 

51.938 

57.500 

59.439 

64.439 

56.343 

56.075 

49.272 

68.688 

 

51.542 

44.003 

53.916 

52.742 

59.906 

51.071 

76.870 

54.684 

46.840 

68.574 
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TABEL 2 (Lanjutan) 

Banyaknya Pesawat dan Penumpang Melalui Bandar Udara 

 Selaparang Mataram 2010 

 
11. November 

12. Desember  

622 

824 

622 

824 

56.690 

67.677 

62.399 

69.117 

         Jumlah 7066 7066 676.889 701.664 

     Sumber: BPS Nusa Tenggara Barat (2010) 
 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari data banyaknya pesawat dan 

penumpang  melalui Bandar Udara Selaparang Mataram hingga Desember 

2010 sangat banyak. Hal ini menunjukan bahwa banyaknya penerbangan yang 

berangkat dari Lombok dan tiba di Lombok serta juga menunjukan banyaknya 

penumpang yang datang ke Lombok. 

TABEL 3 

Jumlah Tamu Asing dan Domestik yang Menginap di Hotel Berbintang Menurut 

Kelas Hotel di Lombok 

 
 

Bulan 

Kelas Hotel  

Jumlah Bintang 

1 

Bintang 

2 

Bintang 

3 

Bintang 

4 

Bintang 

5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Januari 

2. Februari 

3. Maret 

4. April 

5. Mei 

6. Juni 

7. Juli 

8. Agustus 

9. September 

10. Oktober 

11. November 

12. Desember 

2.856 

2.249 

2.843 

2.945 

2.748 

2.552 

3.412 

3.479 

2.473 

2.641 

2.465 

2.595 

1.643 

843 

1.700 

1.996 

1.881 

2.235 

2.520 

1.950 

1.476 

1.984 

1.841 

1.829 

4.066 

2.130 

2.840 

3.363 

4.617 

3.869 

5.706 

4.930 

3.348 

6.163 

5.367 

5.209 

8.751 

7.720 

9.711 

10.857 

11.384 

11.371 

13.731 

10.466 

11.895 

13.513 

11.689 

14.459 

1.350 

1.108 

2.083 

1.604 

2.346 

2.232 

2.768 

2.538 

2.218 

2.460 

2.458 

2.860 

18.666 

14.050 

19.177 

20.765 

22.976 

22.259 

28.137 

23.363 

21.410 

26.761 

23.820 

26.952 

            Jumlah 33.258 21.898 51.608 135.547 26.025 268.336 

Sumber: BPS Nusa Tenggara Barat (2011) 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari data jumlah tamu asing dan 

domestik yang menginap di hotel berbintang menurut kelas di Lombok 2011 

sangat banyak sekali tamu yang menginap di Lombok baik asing maupun 
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domestik. Hal ini menunjukan bahwa Lombok sebagai daerah tujuan wisata yang 

tidak pernah sepi dikunjungi wisatawan. 

Menurut Badan Pusat Statisik Nusa Tenggara Barat (2011) Nusa Tenggara 

Barat merupakan salah satu provinsi yang berada di kawasan Timur Indonesia, 

terletak pada posisi geografis 115
0
46’-119

0
5 Bujur Timur dan 8

0
10’-9

0
5’ Lintang 

Selatan. NTB terletak diantara provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Nusa Tenggara Barat juga dikenal sebagai daerah Vumi Gora (Gogo-Rancah) 

yang artinya bumi di mana tanaman padi dapat tumbuh dengan baik di daerah 

kering maupun daerah basah.  

TABEL 4 

Luas Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat per Kabupaten/Kota 
Kabupaten/Kota Luas (km

2
) Persentase 

(1) (2) (3) 

1. Lombok Barat 

2. Lombok Tengah 

3. Lombok Timur 

4. Sumbawa 

5. Dompu 

6. Bima 

7. Kota Mataram 

8. Kota Bima 

9. Sumbawa Barat 

10863,40 

1.208,40 

4.605,55 

6.643,98 

2.324,60 

4.389,40 

61,30 

207,50 

1.849,02 

9,25 

6,00 

7,97 

32,97 

11,53 

21,78 

0,30 

1,03 

9,17 

                    NTB 20.153,15 100,00 

 Sumber: BPS Nusa Tenggara Barat (2011) 

Dilihat dari tabel di atas, berdasarkan Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara 

Barat 2011 menunjukan bahwa luas wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat 

mencapai 20.153.015 km
2
. Jumlah pulau yang ada di provinsi NTB adalah 230 

pulau dan yang sudah berpenghuni sebanyak 32 pulau. 

Letak provinsi Nusa Tengga Barat (NTB) yang berbatasan langsung 

dengan provinsi Bali yang sangat terkenal dengan daerah tujuan wisata, sedikit 

banyak memberi dampak terhadap kegiatan pariwisata Nusa Tenggara Barat 

(NTB). Provinsi NTB memiliki banyak sekali daerah kawasan wisata alam yang 
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tidak kalah bagusnya dengan Bali seperti Pantai Senggigi, Gili Air, Gili Meno, 

Gili Nanggu, Gili Trawangan, Pantai Kuta, Tanjung Aan, Pantai Lakey, dan 

masih banyak lagi obyek wisata lainnya. Dengan ini banyaknya wisatawan yang 

mulai berdatangan ke Nusa Tenggara Barat baik domestik maupun mancanegara. 

Kedatangan wisatawan ke suatu tempat biasa dikarenakan daya tarik 

tempat tersebut. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 

2009 pasal 1 ayat 5 tentang Kepariwisataan, daya tarik wisata adalah segala 

sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa 

keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi 

sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Menurut Mancini (2005), daya tarik 

wisata adalah segala sesuatu yang ditemukan menarik oleh turis pariwisata. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat tahun 2010, Nusa 

Tenggara Barat memiliki 1.258 usaha pariwisata yang dikelompokan ke dalam 4 

jenis usaha. Dari 1.258 usaha pariwisata terdiri dari 209 Travel Agent, 39 hotel 

berbintang, 401 hotel melati dan 609 rumah makan. 

TABEL 5 

Banyaknya Usaha Pariwisata Menurut Kabupaten atau Kota Propinsi 

Nusa Tenggara Barat 2010 
Kabupaten/ Kota Travel Hotel 

Berbintang 

Hotel 

Melati 

Rumah Makan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Lombok Barat 

2. Lombok Tengah 

3. Lombok Timur 

4. Sumbawa 

5. Dompu 

6. Bima 

7. Sumbawa Barat 

8. Kota Mataram 

9. Kota Bima 

10. Lombok Utara 

44 

18 

6 

1 

- 

- 

- 

123 

9 

8 

22 

1 

- 

3 

- 

- 

- 

8 

- 

5 

39 

12 

20 

24 

16 

9 

24 

68 

12 

177 

105 

54 

46 

39 

15 

12 

39 

110 

31 

158 

               Jumlah 209 39 401 609 
Sumber: BPS Nusa Tenggara Barat (2011) 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa banyaknya usaha pariwisata di Nusa 

Tenggara Barat sehingga menunjukan bahwa usaha pariwisata di Nusa Tenggara 

Barat sangat berkembang. 

Melihat hal ini maka penulis menjadikan hal tersebut sebagai gagasan 

awal Studi Kelayakan Bisnis mengenai pengembangan suatu usaha gedung untuk 

MICE yang dapat bermulti fungsi juga sebagai gedung untuk wedding, kegiatan 

kerohanian dan acara lainnya. Penulis akan membuat sebuah Multifunction hall di 

Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok Tengah. Alasan mengapa penulis 

membuat sebuah gedung multifungsi khusus MICE dan event lainnya di Lombok 

adalah dikarenakan yang pertama bahwa Bali sebagai salah satu tujuan wisata 

MICE yang paling sering dikunjungi dan diminati di Indonesia, melihat hal ini 

tidak menutup kemungkinan bahwa ke depannya Lombok sebagai salah satu 

tujuan wisata yang berdekatan dengan Bali juga dapat berkembang di dalam 

wisata MICE;  alasan lainnya adalah di Nusa Tenggara Barat sudah dibangun 

bandara internasional sehingga memberi kemudahan bagi wisatawan yang ingin 

berkunjung ke Lombok untuk dapat melakukan penerbangan langsung menuju 

Lombok (direct flight) baik untuk penerbangan domestik maupun internasional.  

Selain itu Lombok juga sudah mulai banyak menjadi tujuan wisata untuk MICE 

dan kebanyakan berdatangan dari luar NTB. Dengan mulai meningkatnya jumlah 

minat wisata MICE di Lombok maka diperlukan juga tempat dan fasilitas MICE 

yang memadai. Namun faktanya belum ada ada gedung multifungsi atau Hall 

yang memiliki kuantitas dan kualitas yang memadai di Lombok contohnya dari 

jumlah gedung multifungsi di Lombok baru hanya ada satu gedung multifungsi 

yang biasa digunakan untuk kegiatan meeting, convention dan exhibition. Melihat 
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semua hal ini menjadi alasan kenapa penulis membuat sebuah gedung multifungsi 

atau convention centre di Lombok.  

Target pasar dari gedung multifungsi ini adalah semua jenis perusahaan 

kecil maupun perusahaan besar baik lokal ataupun asing, acara pernikahan, gereja, 

ulang tahun, anniversary perusahaan atau kantor dan semua jenis event atau acara. 

Penulis melihat pangsa pasar yang sangat banyak dan luas sekali terutama di 

Jakarta. Data MICE di Jakarta yang telah penulis dapatkan dapat dilihat di 

Lampiran.   

Konsep yang dipakai untuk gedung multifungsi ini adalah konsep perahu 

dikarenakan pulau Lombok identik dengan pulau-pulau kecil yang 

mengelilinginya serta banyaknya perahu di setiap pantai dan pelabuhan yang ada 

di Pulau Lombok sehingga konsep bangunan yang penulis bangun nanti akan 

berbentuk seperti perahu. Selain berkonsep sebuah perahu gedung tersebut juga 

akan berkonsep green building yang berarti ramah lingkungan karena adanya 

taman dan tanaman-tanaman hijau yang ada di gedung tersebut. Gedung 

multifungsi ini akan penulis beri nama Lombok Convention Centre.  

 

B. Tujuan Studi Kelayakan Bisnis 

Menurut Talloo (2007: 23) analisis kelayakan bisnis adalah salah satu 

perencanaan yang penting di mana merupakan proses yang menyatakan definisi 

proyek secara tepat, isu-isu strategis yang diperlukan dalam pertimbangan dan 

peninjauan proyek untuk menentukan keberhasilan atau kelangsungan sebuah 

proyek.  
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Studi Kelayakan Bisnis merupakan salah satu hal terpenting, terutama untuk 

menjadi bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan untuk menerima atau 

menolak suatu keputusan investasi. Kekeliruan dan kesalahan dalam menilai 

investasi akan menyebabkan kerugian dan risiko yang besar. Penilaian Investasi 

termasuk dalam studi kelayakan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya 

keterlanjuran investasi yang tidak menguntungkan karena usaha yang tidak layak 

(feasible). 

Tujuan dari pembuatan studi kelayakan bisnis ini dibagi menjadi dua, yaitu   

Tujuan Utama (Major Objectives) dan Sub Tujuan (Minor Objectives). Studi 

kelayakan yang dilakukan terhadap usulan proyek pembuatan multifunction hall  

memiliki daftar tujuan sebagai berikut : 

1. Tujuan utama (Major Objectives) 

Tujuan utama dari studi kelayakan bisnis ini adalah untuk menganalisa 

sebuah rencana bisnis atau usaha pendirian sebuah gedung multifungsi 

Lombok Convention Centre dari berbagai aspek (aspek ekonomi, aspek 

sosial, aspek politik, aspek lingkungan hidup dan aspek teknologi) yang 

berhubungan dengan dampak dari proyek ini serta mengetahui layak 

atau tidaknya bisnis yang akan dijalankan sesuai dengan batasan modal 

yang tersedia dan pengaruhnya terhadap tingkat keberhasilan. 

2.   Sub Tujuan (Minor Objectives) 

a) Bagi pemilik usaha, hasil dari studi kelayakan ini dapat menjadi 

panduan untuk dalam penanaman modal dan mempermudah dalam 

membuat usaha. 
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b) Bagi pihak kreditor yang juga berperan sebagai calon pemberi dana, 

hasil studi kelayakan bisnis ini dapat dijadikan pertimbangan untuk 

pemberian kredit atau tidak. 

c) Membuka lapangan kerja baru. 

d) Untuk mengetahui apakah usaha ini memberikan keuntungan atau 

tidak. 

 

C. Metodologi 

Dalam penyusunan studi kelayakan ini perlu dilakukan pengumpulan data 

yang akurat. Data yang dikumpulkan dapat berupa data primer maupun data 

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara 

langsung dari obyek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang 

diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian, dapat berupa publikasi, 

buku, jurnal, media, dan lain-lain. 

Untuk memperoleh data digunakan beberapa metode pengumpulan data 

sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer menurut Sekaran dan Bougie (2010) adalah sebagai 

berikut: 

Primary data refer to information obtained first-hand by the 

researcher on the variables of interest for the specific purpose of the 

study. 

 

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan mengenai data primer 

adalah data yang di dapat langsung dari obyek penelitian, sehingga 



 12 

untuk pengumpulan data diperlukan wawancara, metode survei 

dengan kuesioner atau observasi. 

a. Wawancara 

Menurut Sekaran dan Bougie (2010) wawancara dapat 

diartikan sebagai berikut: 

Interviews are one method of obtaining data, they can 

be either unstructured or structured, and can be conducted 

face to face, over the telephone, or through the medium of the 

PC. 

 

Wawancara adalah suatu metode untuk mengumpulkan 

data yang dapat dilakukan secara terstruktur atau tidak 

terstruktur, dan dilakukan secara nyata antara peneliti 

dengan obyek penelitian melalui telepon, online, ataupun 

tatap muka. Wawancara sangat berguna terutama saat tahap 

penelitian, karena peneliti dapat menggali informasi secara 

jelas dan lengkap mengenai permasalahan yang sedang 

diteliti secara langsung. 

Dalam perencanaan membuat multifunction hall ini, penulis 

melakukan wawancara untuk mendapatkan pembangunan 

gedung, perincian perijinan yang harus dilakukan dan 

dipenuhi, biaya-biaya yang perlu dikeluarkan dalam 

menjalankan operasional sebuah multifunction hall, 

perkiraan pendapatan melalui penyewaan gedung ini sebagai 

tempat untuk rapat dan sebagainya, dan aspek manajemen 

yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan operasional 

sebuah multifunction hall. 
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b. Metode survei dengan kuesioner 

Menurut Sekaran dan Bougie (2010) kuesioner dapat 

diartikan sebagai berikut: 

Questionnaires is a preformulated written set of 

questions to which respondents record their answers, usually 

within rather closely defined alternatives.  

 

Kuesioner adalah satu set pertanyaan yang belum 

diformulasi yang mana responden menjawab pertanyaan 

tersebut biasanya dengan alternatif-alternatif pilihan 

jawaban. Kuesioner sangat efisien apabila peneliti 

mengetahui apa yang diperlukan dan bagaimana cara 

mengukur variabel-variabel tersebut. Kuesioner dapat 

disebar secara langsung kepada responden, melalui surat, 

ataupun surat elektronik. Responden dari Lombok 

Convention Centre adalah para karyawan yang bekerja di 

perusahaan besar yang berada di Jakarta dan sekitarnya. 

Lombok Convention Centre melakukan metode survei 

dengan kuesioner untuk mengetahui keinginan yang 

diharapkan oleh target pasar terhadap sebuah multifunction 

hall. Hasil dari kuesioner juga membantu dalam menentukan 

kegiatan operasional dan juga fasilitas yang dibutuhkan 

untuk dibangun di dalam gedung ini. 
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c. Observasi 

Menurut Sekaran dan Bougie (2009): 

People can be observed in their natural work 

environment or in a lab setting, and their activities and 

behaviours or other items of interest can be noted and 

recorded. 

 

Manusia dapat diobservasi di lingkungan biasa beraktivitas 

atau dalam sebuah laboratorium yang sudah diperlengkapi, 

dan seluruh aktivitas dan kelakuan atau item lain yang ingin 

diteliti dapat dicatat dan dokumentasikan. Selain aktivitas 

yang dilakukan oleh seorang individual, setiap pergerakan, 

kebiasan bekerja, setiap pernyataan yang dikeluarkan, 

ekspreksi muka dalam kesenangan, kemarahan, dan emosi 

lainnya, dan bahasa tubuh dapat diobservasi. Dengan 

adanya metode observasi dapat mengumpulkan data tanpa 

memberikan pertanyaan kepada obyek yang diobservasi.  

Lombok Convention Centre menggunakan metode 

observasi untuk memperoleh gambaran luas tentang kondisi 

dan keadaan lokasi tempat bisnis akan di bangun, potensi 

pasar dan para pesaing bisnis setempat. 

2. Data Sekunder 

Menurut Sekaran dan Bougie (2009): 

Secondary data refer to information gathered by someone 

other than the researcher conducting the current study. 

 

Menurut pengertian di atas data sekunder menunjuk kepada 

informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari data yang 

dikumpulkan oleh peneliti itu sendiri. Data tersebut dapat berupa 
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internal atau eksternal dari sebuah organisasi dan dapat diakses 

dari internet atau pembacaan sebuah dokumentasi serta informasi 

yang dipublikasikan. Keuntungan dari memakai data sekunder 

adalah dapat menghemat waktu dan uang dalam memperoleh 

informasi. Menggunakan data sekunder sebagai data tunggal 

mempunyai kekurangan, yaitu data tersebut sudah usang atau tidak 

secara spesifik menunjuk kepada fakta yang dibutuhkan. 

Lombok Convention Centre menggunakan data sekunder yang 

berasal dari website, buku-buku referensi, dan data statistik yang 

berasal dari Badan Pusat Statistik Indonesia. 

 

D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

1. Tipe-Tipe Daya Tarik Wisata 

Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang ditemukan menarik 

wisatawan, baik buatan manusia maupun alam yang membuat 

wisatawan tertarik untuk datang. Mengetahui daya tarik wisata sebuah 

kota adalah hal yang penting dalam pembangunan usaha pariwisata di 

kota tersebut. Dengan mengetahui daya tarik wisata yang diminati di 

sebuah kota, maka pembangunan dapat difokuskan kepada produk-

produk yang mendukung daya tarik wisata tersebut. Menurut Inskeep 

(1991) daya tarik wisata dibagi menhadi 3 tipe atau jenis, yaitu: 

a. Natural Attractions 

Merupakan atraksi wisata yang berdasarkan lingkungan alam, 

contohnya iklim, pemandangan alam, pantai, flora-fauna, special 
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environmental features, taman dan area konservasi serta wisata 

kesehatan. Contohnya seperti Gunung Rinjani, Ujung Kulon, 

Bunaken, Tangkuban Perahu, dan sebagainya. 

b. Cultural Attractions 

Merupakan atraksi wisata yang berdasarkan aktivitas manusia, 

contohnya situs-situs arkeologi, sejarah, budaya, perbedaan pola 

budaya, kesenian dan kerajinan tangan, aktivitas ekonomi yang 

menarik, area perkotaan, museum dan fasilitas budaya lainnya. 

Contohnya seperti museum Batavia, museum Fatahillah, Laka 

Leke Bali, dan sebagainya. 

c. Special Types of Attractions 

Merupakan atraksi wisata yang diciptakan oleh manusia, 

contohnya theme parks, amusement parks, circuses, wisata belanja, 

MICE, acara-acara khusus, kasino, hiburan serta rekreasi dan 

wisata olahraga. 

Studi Kelayakan Bisnis ini akan mengambil salah satu tipe daya 

tarik wisata yaitu special types of attractions. Seperti yang telah 

disebutkan di atas, yang termasuk dalam special types of 

attractions, contohnya adalah MICE. Spesifikasi dari kegiatan 

Lombok Convention Centre adalah meeting, incentives, 

convention, exhibitons, wedding, dan semua jenis event lainnya. 

Perencanaan pembangunan atraksi wisata berupa fasilitas-fasilitas 

yang mendukung dan tata letak serta desain sangat penting bagi 
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atraksi wisata tersebut. Menurut Inskeep (1991), fasilitas-fasilitas 

itu antara lain: 

1) Aktivitas dalam atraksi wisata. 

2) Akomodasi. 

3) Operator tour and travel. 

4) Restoran atau tempat makan lainnya. 

5) Toko-toko souvenir dan kerajinan tangan. 

6) Bank, money changer dan fasilitas keuangan lainnya. 

7) Pusat informasi bagi wisatawan. 

8) Personal services. 

9) Fasilitas kesehatan. 

10) Public safety facilities seperti security dan pemadam 

kebakaran. 

11) Entry and exit travel facilities yaitu bea cukai dan imigrasi. 

12) Fasilitas transportasi yang memadai. 

13) Infrastruktur lainnya seperti air, listrik dan sistem drainase. 

14) Fasilitas telekomnukasi. 

15) Konvensi 

16) Retail dan hiburan 

17) Restoran 

Lombok Convention Centre pun akan membangun gedung dengan 

mempertimbangkan hal-hal di atas.  
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2. Pengertian dan Sejarah Multifunction Hall 

Menurut Lawson (2000) tidak ada satu gedung pun yang dirancangkan 

hanya untuk satu tujuan atau fungsi. Mayoritas dari setiap gedung yang 

dibangun dirancangkan untuk dipakai atau disewakan untuk tujuan 

berbagai kebutuhan seperti kebudayaan, hiburan, kepentingan dari area 

sekeliling dan dalam banyak kasus biasanya ditambahkan sebagai daya 

tarik wisata. Kebanyakan dari gedung yang dibangun dihubungkan 

dengan tujuan pameran hingga dipasarkan untuk pemutaran promosi 

untuk trade fair. Banyak auditorium utama biasanya diambil untuk 

berbagai kegiatan konser baik klasikal maupun pop bahkan untuk 

acara teater lainnya. Banyak juga ruangan hall yang berbeda namun 

dapat digunakan juga untuk rapat, seminar, konferensi, workshop, 

simposium, forum, panel, kuliah, institusi, pameran dan fungsi lainnya 

seperti resepsi, makan malam, banquets dan lain sebagainya. 

Sebaliknya banyak ruangan teater dan ruangan untuk konser telah 

dirancangkan dan diambil untuk digunakan sebagai tempat kongres 

untuk menjalankan bentuk baru dalam pendapatan untuk menutup 

biaya yang menaik. Maka dari itu munculah ruang serbaguna atau 

gedung multifungsi yang telah dirancangkan, didesain dan digunakan 

untuk berbagai acara yang fleksibel seperti acara olahraga, pertunjukan 

panggung, konferensi, pameran, rapat dan acara-acara lainnya. 

Gedung-gedung biasa dibuat dengan sangat bervariasi, dari gedung 

yang dibangun dengan sangat kompleks dan sangat canggih hingga 

hotel dengan fasilitas tampilan atau hall yang dikembangkan. Gedung 
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dapat saja dimiliki secara pribadi (privat) atau dimiliki oleh umum 

(publik) atau bisa juga dimiliki secara gabungan atau join dengan kota 

atau daerah setempat. Kepemilikikan bersama dapat juga melibatkan 

organisasi lain yang berpartisipasi (perdagangan) dan usaha publik 

atau swasta. 

Menurut Lawson (2000) kepemilikan dari sebuah  multifungsi dapat 

mempengaruhi jenis pengembalian yang diharapkan dari pemakaian 

suatu acara, gedung multifungsi mengambil tempat-tempat umum 

dengan mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dan sosial yang lebih 

luas dari komunitasnya. Namun gedung-gedung multifungsi yang 

dibuat dengan megah biasanya dioperasikan secara komersial oleh 

sebuah perusahaan manajemen atau dikontrak dengan sebuah tujuan. 

a. Kebutuhan Multifunction Hall 

1) Auditorium kongres besar 

Biasanya di desain untuk pemakaian-pemakaian alternatif, 

dengan fasilitas panggung untuk pertunjukan atau pentas seni. 

Biaya tambahan yang signifikan biasanya terjadi pada kedua 

konstruksi panggung dan pada saat penyesuaian ruangan, 

akustik dan kebutuhan lainnya, namun kelayakan dapat 

dibenarkan dengan meningkatkan utilisasi dan keuntungan 

komunitas.  
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2)  Ruang Pameran Serbaguna  

Dapat diambil untuk penonton olahraga dan tipe-tipe lain dari 

pertunjukan, untuk peluncuran produk dan menampilkan 

produk.  

3)  Ballroom 

Selalu menggunakan beberapa platform untuk pertunjukan 

musik, meeting, presentasi dan penampilan produk atau biasa 

disebut dengan pameran. Banyak ruangan ballroom ditujukan 

untuk bertujuan ganda atau multifunctions, melayani sebagai 

hall perjamuan utama dan ruangan pertemuan untuk grup yang 

sangat besar seperti sesi pleno. Dalam beberapa kasus, ruangan 

ini juga dirancang dan diperlengkapi untuk penyelenggaraan 

pameran, peluncuran produk, pertunjukan tari, resepsi 

pernikahan, ulang tahun dan acara-acara sosial lainnya.  

b. Perencanaan dan Desain Multifunction Hall. 

1)  Persyaratan Multifunction Hall. 

Perbedaan antara tujuan tempat pusat pameran yang dirancang 

secara khusus dan fasilitas ruang pameran yang disediakan di 

hampir seluruh tempat kongres dan convention terutama 

dalam hal skala dan spesialisasi. Gedung pameran harus dapat 

menyediakan ruangan hall dalam skala besar untuk dapat 

digunakan dalam beragam kegiatan atau acara seperti 

pertunjukan atau pameran, dan lainnya. Untuk meningkatkan 

fleksibilitas ini, hampir semua gedung mendesain ruangan hall 
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mereka dengan pembatas ruangan yang dapat dibuka hingga 

dapat menjadi ruangan hall utama yang digunakan untuk acara 

besar. Di setiap hall biasanya berdiri sendiri dan di dalamnya 

menyediakan semua pelayanan yang dibutuhkan oleh peserta 

pameran dan pengunjung pameran yang berdiri sendiri dari 

penggunaan area lain dan tidak membuat acara untuk 

berketergantungan dan berjalan sendiri. Beberapa fasilitas 

juga disediakan di luar ruang hall utama yang digunakan 

untuk pameran, seperti taman, bangunan dan struktur lainnya, 

dan bahkan mungkin danau buatan dengan perahu yang 

spektakuler. 

2)  Akses 

Akses jalanan yang baik untuk menuju ke daerah pasar yang 

dituju merupakan hal yang sangat penting, bersamaan dengan 

fasilitas parkir dan juga akses kendaraan untuk jumlah tamu 

yang cukup besar. Dengan angka kedatangan yang besar saat 

beberapa jam pada saat pembukaan acara, sirkulasi 

perencanaan harus memperhitungkan: 

(a) Kapasitas jalan-jalan penghubung, akses dan persimpangan. 

(b) Lokasi dari tempat parkir dan bus. 

(c) Jarak jalan ke tempat resepsionis dan hall. 

(d) Petunjuk ke arah lalu lintas dan pejalan kaki 
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3)   Lokasi Multifunction Hall 

Untuk memfasilitasi akses kendaraan dan interkoneksi antar 

ruang, hall selalu bersifat tunggal dengan struktur yang dibuat 

dengan besar. Persyaratan utama untuk pengembangan 

Multifunction Hall adalah sebagai berikut: 

(a) Area yang luas yang memungkinkan ruang untuk ekspansi 

di masa depan 

(b) Akses langsung ke kota dan jalan raya utama 

(c) Jalanan yang nyaman dari bandar udara internasional, 

pelabuhan dan perkotaan.      




