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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Gagasan Awal 
 

Pariwisata merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bagian 

kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah 

berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta 

layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan 

pemerintah daerah. Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 

2014, kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 

pariwisata dan bersifat multidimensi serta sebagai wujud kebutuhan setiap 

orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, 

sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha, 

sedangkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah, dan pemerintah daerah. 

Pemerintah Indonesia menetapkan sektor pariwisata sebagai prioritas 

dalam pembangunan negara dikarenakan pariwisata di Indonesia dapat 

menjadi sektor utama penghasil devisa dan prime mover atau penggerak 

sektor lainnya. Posisi sektor pariwisata di Indonesia sangat tertinggal 

sehingga untuk memajukan sektor pariwisata, dibutuhkan dukungan 

berbagai aspek. Sektor pariwisata dijadikan prioritas pembangunan negara 

karena dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki banyak potensi 
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alam yang indah dan budaya yang dapat menjadi aset bagi pembangunan 

pariwisata nasional (Investorid, 2018). 

Banyaknya kekayaaan alam dan budaya yang dimiliki oleh negara 

Indonesia dan tersebar di penjuru nusantara, menjadikan Indonesia memiliki 

banyak destinasi wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan baik 

mancanegara maupun nusantara (Yasuspade, 2018). Kunjungan wisatawan 

mancanegara yang datang ke Indonesia khususnya pada tahun 2017 dan 

2018 yang lalu mengalami peningkatan. Perinciannya dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

TABEL 1 
Perkembangan Kunjungan WISMAN ke Indonesia Tahun 2017 – 2019 

BULAN 2017 2018 2019 
Januari 1.107.968 1.097.839 1.212.562 

Februari 1.023.388 1.197.503 1.264.055 
Maret 1.059.777 1.363.426 1.340.504 
April 1.171.386 1.302.321 1.297.757 
Mei 1.148.588 1.242.705 1.259.205 
Juni 1.144.001 1.322.674 1.454.141 
Juli 1.370.591 1.547.231 1.483.792 

Agustus 1.393.243 1.511.021 1.557.712 
September 1.250.231 1.370.943 1.400.369 

Oktober 1.161.565 1.291.605 1.354.396 
November 1.062.030 1.157.483 - 
Desember 1.147.031 1.405.554 - 
TOTAL 14.039.799 15.810.305 - 

Sumber: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (2019) 
 

Melihat data pada Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa total kunjungan 

wisatawan mancanegara mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 

tahun 2017 yang berjumlah 14.039.799 menjadi 15.810.305 di tahun 2018 

dan dari bulan Januari hingga Oktober 2019 dapat terlihat peningkatannya. 

Selain dari data kunjungan wisatawan mancanegara, terdapat peningkatan 

jumlah perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan 
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nusantara dari tahun 2002 hingga 2018. Perinciannya dapat dilihat pada 

Gambar 1. Dengan peningkatan jumlah wisatawan, sektor pariwisata pun 

menjadi salah satu sektor penting di Indonesia yang menyumbangkan 

kontribusi dalam hal peningkatan devisa negara. 

GAMBAR 1 
Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara dan Total Pengeluaran, 

Tahun 2002 – 2018 

 
Sumber: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (2019) 

 
 

TABEL 2 
Pariwisata Sebagai Core Exonomy Negara, 

Tahun 2015 – 2019 

 
Sumber: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (2019) 
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Tabel 2 menunjukkan bahwa tren pariwisata terus meningkat dapat 

dilihat dari kenaikan jumlah devisa negara yang disumbang setiap tahunnya. 

Hal ini juga memungkinkan bahwa pariwisata dapat menjadi penyumbang 

devisa negara terbesar dengan membandingkan jumlah devisa yang 

disumbang oleh minyak, batu bara, CPO, dan karet yang jauh di bawah 

sektor pariwisata sebagai penyumbang devisa negara. Kelebihan yang 

dimiliki oleh sektor pariwisata yaitu sektor pariwisata memiliki banyak 

unsur yang masih dapat digali dan dikembangkan lebih luas lagi 

dibandingkan dengan cadangan minyak, batu bara, CPO, dan karet yang 

lama-kelamaan dapat habis. 

TABEL 3 
Arus Lalu Lintas Penumpang Domestik dan Internasional pada Pelabuhan Udara 

Juanda Tahun 2016 – 2018 

Tahun 
Domestik Internasional Jumlah 

Tiba Berangkat Tiba Berangkat Tiba Berangkat 

2018 9.388.850 8.167.118 1.130.364 1.107.182 10.519.214 9.274.300 

2017 9.094.221 7.915.436 1.003.707 983.777 10.097.928 8.899.213 

2016 8.826.201 7.719.367 917.760 914.901 9.743.961 8.634.268 
Sumber: BPS Kota Surabaya (2019) 

 
TABEL 4 

Rekapitulasi Data Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Industri 
Pariwisata Tahun 2017 – 2018 

No. Jenis Usaha Tahun 2017 2018 
  

1. Hotel Bintang 0 2 
2. Hotel Non Bintang 27 11 
3. Restoran 155 196 
4. Pusat Penjualan Makanan 

(Food Court) 4 9 

5. BPW (Biro Perjalanan Wisata) 38 59 
6. APW (Agen Perjalanan 

Wisata) 1 5 

Sumber: BPS Kota Surabaya (2019) 
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Dapat dilihat dari Tabel 3 bahwa terdapat peningkatan arus lalu 

lintas penumpang domestik dan internasional di Pelabuhan Udara Juanda 

yang menyatakan adanya peningkatan wisatawan mancanegara dan 

wisatawan nusantara yang melakukan perjalanan dan terdapat potensi besar 

yang dihasilkan oleh sektor pariwisata dan disadari bahwa diperlukannya 

tour operator di Kota Surabaya yang dijelaskan pada Tabel 4 bahwa setiap 

tahunnya terdapat usaha tour operator yang baru didirikan. 

Sebuah tour operator diperlukan untuk dapat membuat paket-paket 

wisata dan mengemasnya dengan baik sehingga dapat memenuhi keinginan 

dari target pasar serta memudahkan para wisatawan untuk mengatur 

perjalanan yang lebih efisien dan eksploratif, sehingga tidak merepotkan 

wisatawan (Pertiwi, 2016). 

Menurut Drobotova, Krasnomovets, Radchenko & Romanov (2019), 

tour operator terlibat langsung dalam perencanaan, pengembangan, 

promosi, dan realisasi produk pariwisata untuk tujuan komersial; dengan 

demikian, realisasi kegiatan pariwisata dalam arti luas dari kegiatan ini 

dilakukan oleh berbagai perusahaan sebagai agen ekonomi pasar pariwisata. 

Saat ini kegiatan wisata sudah menjadi kebutuhan untuk siapa pun, 

baik untuk orang tua atau anak-anak. Wisata juga merupakan kebutuhan 

untuk memberikan stimulasi buat kesehatan. Tak hanya itu, wisata juga 

berdampak positif pada perekonomian. Seiring dengan wisata yang menjadi 

sebuah kebutuhan, menyebabkan destinasi domestik semakin beragam. 

Apabila dulu wisata dalam negeri identik dengan Bali, kini wisatawan sudah 

eksplorasi ke tempat  lain.  Misalnya, Labuan Bajo di NTT, Pulau Cinta di 
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Gorontalo, dan Raja Ampat di Papua. Banyak travel agent yang 

memudahkan wisatawan untuk dapat melakukan kegiatan wisatanya dengan 

menyediakan pilihan paket wisata yang beragam (Adrian, 2015). 

Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi provinsi di wilayah Indonesia 

bagian Timur yang saat ini ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Ramainya 

kunjungan wisatawan ke wilayah NTT, dikarenakan provinsi kepulauan ini 

memiliki ragam kekayaan wisata alam, budaya, religi, dan alat musik 

tradisional yang menarik. Bentangan Pulau Timor, Flores, Sumba, Alor, 

Lembata, Sabu, Rote, masing-masing memiliki kekayaan wisata yang luar 

biasa (Kian, 2019). 

Melalui surat Sekretariat Kabinet Nomor B 

652/Seskab/Maritim/2015 tanggal 6 November 2015 perihal Arahan 

Presiden Republik Indonesia mengenai Pariwisata dan Arahan pada Sidang 

Kabinet Awal Tahun pada tanggal 4 Januari 2016, telah ditetapkan 10 

destinasi prioritas. 10 destinasi wisata prioritas yang akan difokuskan 

pengelolaannya oleh pemerintah terdiri dari Mandalika, Nusa Tenggara 

Barat; Pulau Morotai, Maluku Utara; Tanjung Kelayang, Kepulauan Bangka 

Belitung; Danau Toba, Sumatera Utara; Wakatobi, Sulawesi Tenggara; 

Borobudur, Jawa Tengah; Kepulauan Seribu, DKI Jakarta; Tanjung Lesung, 

Banten; Bromo, Jawa Timur; dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur 

(Agmasari, 2019). 

Berdasarkan pemaparan di atas, Craze Vacation ingin turut 

mengembangkan destinasi-destinasi wisata alam di Indonesia khususnya 

bagian Indonesia Timur yang menjadi salah satu 10 destinasi wisata 
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prioritas dengan menawarkan paket wisata dan memenuhi kebutuhan 

rekreasi masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata yang menawarkan 

pemandangan alam yang indah. Paket wisata ini tidak hanya ditawarkan saat 

libur panjang, namun juga akan ditawarkan paket wisata yang dapat 

dinikmati di akhir pekan. 

Oleh karena itu, penulis ingin mengembangkan sebuah usaha 

berbentuk tour operator sehingga perusahaan menawarkan berbagai macam 

paket wisata menarik menuju ke destinasi wisata agar peserta tour dapat 

semakin mengenal keindahan alam Indonesia dan semakin meningkatkan 

perjalanan ke tempat-tempat wisata yang khususnya berada di bagian Timur 

wilayah Indonesia. 

Tour operator ini akan direalisasikan dengan nama Craze Vacation 

dan akan berdomisili di Kota Surabaya. Paket yang ditawarkan akan berupa 

private dan relax sehingga pelanggan bisa lebih menikmati momen yang tak 

terlupakan dengan tenang. Faktor yang menjadi pertimbangan penulis dalam 

mengembangkan tour operator khususnya di Provinsi Jawa Timur, tepatnya 

di Kota Surabaya adalah menurut Badan Pusat Statistik (2010, 2016, dan 

2017), Provinsi Jawa Timur adalah penyumbang devisa terbesar kedua 

setelah DKI Jakarta dan Kota Surabaya termasuk kota dengan populasi 

terbesar di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 

6. 
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TABEL 5 
Data Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada 

Tahun 2010, 2016 dan 2017 

 
Sumber: BPS Jawa Timur (2019) 
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TABEL 6 
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (miliar rupiah), 

2014-2018 

 
 

Sumber: BPS Jawa Timur (2019) 
 
 

Selain itu, Kota Surabaya adalah kota dengan PDRB terbesar di 

Provinsi Jawa Timur, yang dapat dilihat pada Tabel 7. 
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TABEL 7 
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Timur Menurut 

Kabupaten/Kota (miliar), 2014-2018 

 
 

Sumber: BPS Jawa Timur (2019) 
 
 

Perkembangan pariwisata yang terjadi di Kota Surabaya saat ini dapat 

dilihat dari jumlah kunjungan wisatawannya yang angkanya terus 

meningkat setiap tahunnya. Berikut data jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara serta domestik ke Kota Surabaya pada Tabel 8. 



11 

 

 

TABEL 8 
Arus Lalu Lintas Penumpang Domestik dan Internasional pada Pelabuhan 

Udara Juanda Menurut Jenisnya Per Bulan 
 
 

Sumber: BPS Kota Surabaya (2019) 
 

Berdasarkan data di atas, Craze Vacation menjadikan Kota Surabaya 

sebagai domisili kantor karena aksesnya tidak sulit dan Kota Surabaya 

merupakan kota terbesar dari provinsi Jawa Timur. Selain itu banyak 

transportasi yang dapat digunakan untuk menjangkau kawasan Kota 

Surabaya, di antaranya terdapat bus kota, angkot, kendaraan pribadi, taksi, 

dan lain-lain. 

Faktor pertimbangan penulis dalam mengembangkan tour operator 

dengan tema East Indonesia adalah juga dengan memerhatikan beberapa 

pesaing biro perjalanan wisata di sekitar daerah Craze Vacation akan 

didirikan, beberapa di antaranya adalah Anta Tour, Wita Tour, dan 

Bianglala Tour. Biro perjalanan tersebut merupakan biro perjalanan wisata 
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pada umumnya yang mencakup pasar yang luas dan tidak mengusung tema 

khusus, sehingga penulis tertarik untuk mengembangkan Craze Vacation 

dengan membawa suatu perbedaan. Analisis pesaing dari Craze Vacation 

akan dibahas lebih lanjut pada bab dua. 

Sekitar lima tahun terakhir khususnya di Kota Surabaya, bisnis travel 

mengalami penurunan. Semua usaha travel berusaha memotong segala 

pengeluaran agar bisa bersaing dengan harga. Namun akhir-akhir ini terlihat 

segmentasi pasar yang sedikit unik. Pada saat sebuah travel menawarkan 

beberapa produk perjalanan wisata dengan destinasi yang ‘berbeda dari 

biasanya’ sebagai daya tarik, banyak konsumen yang tertarik karena saat ini 

konsumen lebih mementingkan eksistensi diri dan ingin menunjukkan kelas 

sosial yang berbeda dengan lainnya (Sugeharto, 2019). 

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap staff dari salah 

satu travel yang ada di Kota Surabaya pada 19 September 2019, dapat 

diketahui bahwa permintaan pasar saat ini cenderung kepada hal-hal yang 

berbeda dari biasanya yang dapat mendukung konsumen dalam eksistensi 

diri dan menunjukkan kelas sosialnya. 

Penulis juga mempertimbangkan jumlah penduduk dan laju 

pertumbuhan penduduk Kota Surabaya sebagai acuan untuk melihat jumlah 

penduduk dalam umur sudah berpenghasilan, dapat dilihat dalam Tabel 9. 
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TABEL 9 
Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur 

& Jenis Kelamin Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 

Kelompok Umur 
Penduduk (orang) 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 
0 - 4 111.524 105.659 217.183 
5 - 9 114.640 108.390 223.030 

10 - 14 103.696 99.292 202.988 
15 - 19 105.915 117.883 223.798 
20 - 24 126.867 137.654 264.521 
25 - 29 145.281 147.321 292.602 
30 - 34 132.554 132.805 265.359 
35 - 39 122.453 120.964 243.417 
40 - 44 104.370 106.826 211.196 
45 - 49 84.915 90.832 175.747 
50 - 54 72.796 74.428 147.224 
55 - 59 54.641 52.647 107.288 
60 - 64 32.668 35.382 68.050 
65 - 69 24.997 26.742 51.739 
70 - 74 14.798 18.807 33.605 

75 + 13.368 21.193 34.561 
Tak Terjawab 2.358 821 3.179 

Jumlah 1.367.841 1.397.646 2.765.487 
Sumber: BPS Kota Surabaya (2019) 

 
Melalui Tabel 9, dapat dilihat bahwa kelompok umur 25-29 tahun 

memiliki jumlah terbesar diikuti oleh kelompok umur 30-34 tahun. Dengan 

pertimbangan tersebut maka Craze Vacation memiliki target pasar yaitu 

penduduk sekitar Kota Surabaya dan wisatawan yang berkunjung ke Kota 

Surabaya dengan usia 25-34 tahun, namun hal ini tidak menutup 

kemungkinan untuk wisatawan yang tidak termasuk dalam kelompok umur 

tersebut untuk melakukan perjalanan bersama Craze Vacation. Craze 

Vacation bergerak di bidang jasa dan menawarkan paket-paket wisata yang 

menarik disertai dengan mengutamakan fasilitas yang aman dan nyaman. 
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Menurut Mutiah (2019), terdapat banyak crazy rich Surabayans yang 

merayakan pesta ulang tahun yang ke-17 dengan mengajak teman-temannya 

untuk berlibur bersama dan menurut Lisnawati (2018), terdapat juga banyak 

crazy rich Surabayans yang melangsungkan acara pernikahan dengan 

menggelar acara yang sangat meriah. Hal ini memberikan peluang bagi 

Craze Vacation, karena diharapkan masyarakat kalangan atas tersebut akan 

melakukan perjalanan dengan tidak memperdulikan jumlah biaya yang 

dikeluarkan demi mencari eksistensi diri dan mencari pengakuan sosial serta 

kenyamanan dalam melakukan perjalanan wisata. 

Dengan pertimbangan tersebut maka Craze Vacation akan 

direalisasikan dengan lokasi di Kota Surabaya, dengan target pasar yaitu 

penduduk sekitar Kota Surabaya. 

 
 

B. Tujuan Studi Kelayakan Bisnis 
 

Studi kelayakan bisnis dibutuhkan bagi pendiri perusahaan dan juga 

bagi beberapa pihak investor sebagai pendukung dan penunjang berjalannya 

perusahaan. Beberapa pihak tersebut antara lain adalah bank sebagai 

pemberi kredit dan pemerintah sebagai pihak penunjang dalam membuat 

peraturan dan perundang-undangan yang harus dipenuhi perusahaan agar 

kegiatannya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan 

negara yang berlaku. 

Studi kelayakan bisnis dilakukan dengan tujuan untuk membantu 

pemilik usaha mengetahui keseluruhan aspek dari usaha yang akan 

dijalankan. Mulai dari analisis pasar, kompetisi pasar, lingkungan pasar, 
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strategi yang akan dilakukan, sumber dana, dan penggunaan dana agar dapat 

mencapai target yang telah ditentukan dengan perhitungan yang baik, serta 

mampu bertahan dan bersaing di dalam bisnis industri pariwisata. Adapun 

tujuan dilakukannya studi kelayakan bisnis adalah: 

1. Tujuan Utama (Major Objectives) 
 

a. Untuk meninjau dan menguji berbagai aspek yang terkait dengan 

kelayakan bisnis dan konsep awal perusahaan sehingga dapat 

diketahui secara jelas apakah perusahaan layak untuk direalisasikan. 

Aspek-aspek yang terkait adalah seperti: 

1) Aspek Pemasaran 
 

Menganalisis kelayakan bidang target pasar yang akan dituju, 

kesesuaian produk dengan target pasar (trend), penawaran yang 

diberikan oleh pesaing, strategi pemasaran (8P) yang harus 

dilakukan serta melihat kondisi politik, ekonomi, sosial maupun 

lingkungan dalam target pasar. 

2) Aspek Operasional 
 

Menganalisis kelayakan kegiatan, fasilitas, pemilihan lokasi, 

produk, dan teknologi yang digunakan oleh Craze Vacation. 

3) Aspek Organisasi dan Sumber Daya Manusia 
 

Menganalisis kelayakan persyaratan perekrutan tenaga kerja, 

struktur organisasi, deskripsi pekerjaan, serta program pelatihan 

dan pengembangan bagi karyawan. 
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4) Aspek Keuangan 
 

Menganalisis kelayakan dari sudut jumlah dana yang dibutuhkan 

dan sumber dana, membuat proyeksi biaya operasional dan 

pendapatan serta laporan keuangan, break-even point, analisis 

investasi, serta manajemen risiko dari Craze Vacation. 

b. Menjadi acuan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya 

sehingga bisa mendapatkan hasil investasi yang telah 

diperhitungkan dengan matang, dan bagi pengusaha untuk semakin 

mengembangkan serta memajukan perusahaan agar dapat terlaksana 

seperti perencanaan awal dengan adanya dukungan investor. 

2. Sub Tujuan (Minor Objectives) 
 

a. Craze Vacation berpartisipasi dalam mengembangkan dunia 

pariwisata Indonesia. 

b. Membantu meningkatkan pembangunan, kesejahteraan, dan 

perekonomian Indonesia terutama di bidang pariwisata. 

c. Membantu untuk merencanakan perjalanan dengan mengutamakan 

keamanan fasilitas bagi masyarakat di Surabaya. 

d. Membuka lapangan kerja baru dan membantu meningkatkan 

perekonomian masyarakat di Jawa Timur, khususnya di Kota 

Surabaya. 

 
 

C. Metodologi 
 

Ketersediaan data yang valid dan reliable berperan penting untuk 

mendapatkan kesimpulan hasil studi kelayakan bisnis yang akurat. Teknik 
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pengumpulan data yang dipakai untuk penyusunan studi kelayakan bisnis 

ini, antara lain: 

1. Data Primer 
 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal. 38), data primer adalah 

informasi yang didapatkan langsung dari sumber pertama, melalui 

beberapa metode seperti wawancara, observasi, atau menyebarkan 

kuesioner. Metode yang digunakan oleh Craze Vacation adalah: 

a. Observasi 
 

Menurut Sekaran & Bougie (2018, hal. 127), fokus observasi adalah 

pada rencana untuk melihat, merekam, menganalisis, dan 

interpretasi terhadap suatu perilaku, tindakan, atau suatu kejadian. 

Craze Vacation melakukan observasi untuk melihat dan 

menganalisis pesaing, mengumpulkan berbagai data terkait biro 

perjalanan dan destinasi wisata yang akan dianalisis. 

b. Kuesioner 
 

Menurut Sekatan & Bougie (2018, hal. 142), kuesioner merupakan 

kumpulan beberapa pertanyaan tertulis dimana responden mencatat 

jawaban, dilakukan sebagai alternatif untuk mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan dari responden. Kuesioner menurut Sekaran & 

Bougie (2018, hal. 143-144) terbagi menjadi tiga jenis: 

1) Personally administered questionnaires adalah kuesioner yang 

disebarkan secara langsung oleh peneliti kepada responden dan 

dapat langsung dikumpulkan pada saat yang bersamaan, 

sehingga memerlukan waktu yang relatif pendek. 
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2) Mail questionnaires adalah kuesioner yang disebarkan kepada 

responden melalui media internet yaitu e-mail. Metode ini 

memerlukan waktu yang relatif panjang dan kuesioner ini 

memiliki kemungkinan beberapa tidak dikembalikan oleh 

responden. 

3) Electronic and online questionnaires adalah kuesioner yang 

berbentuk situs (link) dan disebarkan kepada responden dengan 

cara menyebarkan situs melalui website atau social media. 

Kuesioner jenis ketiga ini perlu dipastikan apakah responden 

sesuai dengan target studi kelayakan bisnis. 

Studi kelayakan bisnis ini akan menggunakan jenis kuesioner 

electronic and online questionnaires dikarenakan penulis dapat 

langsung mengirimkan link nya kepada responden melalui social media 

sehingga teknik ini akan lebih menghemat waktu dalam penyebarannya. 

Menurut Sekaran & Bougie (2018, hal. 235), sampling diartikan 

sebagai proses pemilihan individu, benda, atau peristiwa yang tepat 

sebagai perwakilan untuk seluruh populasi. Menurut Sekaran & Bougie 

(2018, hal. 239), proses sampling dibagi menjadi lima tahap yaitu: 

1) Menentukan populasi 
 

Sampling dimulai dengan menentukan target populasi. Penentuan 

dari target populasi dilihat berdasarkan elemen, batasan geografis 

dan waktu. Populasi mengarah kepada sekelompok orang, peristiwa, 

atau hal-hal menarik yang ingin diselidiki oleh peneliti. Dalam 

penelitian studi kelayakan bisnis Craze Vacation, yang akan 
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menjadi target populasi adalah responden yang berada di Kota 

Surabaya. 

2) Menentukan sample frame 
 

Sampling frame merupakan sebuah representasi fisik seluruh 

elemen yang terdapat di dalam sebuah populasi dari sampel yang 

telah diambil. Sampling frame dalam penelitian studi kelayakan 

bisnis Craze Vacation adalah responden yang berada di Kawasan 

Kota Surabaya dan berumur 25-49 tahun. 

3) Menentukan sampling design 
 

Sampling design dibagi menjadi dua tipe utama yaitu (Sekaran & 

Bougie, 2018, hal. 242): 

a) Probability Sampling 
 

Probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel 

yang digunakan ketika responden penelitiannya sudah diketahui. 

Probability sampling dibagi menjadi dua jenis yaitu: 

(1) Unrestricted atau Simple Random Sampling 
 

Menurut Sekaran & Bougie (2018, hal. 242), dalam simple 

random sampling, pada sebuah populasi, setiap elemen yang 

terdapat di dalamnya mempunyai kesempatan yang sama 

untuk dapat dipilih sebagai sampel. 

(2) Restricted atau Complex Probability Sampling 
 

Menurut Sekaran & Bougie (2018, hal. 243), teknik complex 

probability sampling menawarkan alternatif yang layak, 

terkadang lebih efisien, untuk desain tidak terbatas. 
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Efisiensi ditingkatkan karena lebih banyak informasi yang 

dapat diperoleh untuk ukuran sampel yang diberikan 

menggunakan beberapa jenis teknik pengambilan sampel 

dalam complex probability sampling daripada simple 

random sampling. Complex probability sampling dibagi 

menjadi tiga metode yaitu: 

(a) Systematic sampling merupakan metode yang dilakukan 

dengan memilih secara acak elemen dari populasi antara 

1 dan n, dipilih nomor berikutnya dengan jarak yang 

sama (Sekaran & Bougie, 2018, hal. 243). 

(b) Stratified random sampling adalah metode yang 

dilakukan dengan memilih sampel dari sub populasi 

dengan menggunakan simple random sampling atau 

systematic sampling (Sekaran & Bougie, 2018, hal. 244). 

(c) Cluster sampling adalah metode yang dilakukan dengan 

mengelompokkan sampel ke dalam unit-unit sampel 

tetapi karakteristik elemen-elemen kelompok unit 

homogen (Sekaran & Bougie, 2018, hal. 246). 

b) Nonprobability Sampling 
 

Nonprobability sampling merupakan teknik pengambilan 

sampel yang belum mengetahui subyek dalam penelitiannya. 

Jenis-jenis sampling dalam nonprobability sampling yaitu: 
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(1) Convenience Sampling 
 

Menurut Sekaran & Bougie (2018, hal. 247), convenience 

sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang 

merujuk pada kumpulan informasi dari semua anggota 

dalam populasi yang mudah diakses oleh peneliti. 

(2) Purposive Sampling 
 

Menurut Sekaran & Bougie (2018, hal. 248), purposive 

sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang 

terbatas pada tipe orang tertentu yang dapat memberikan 

informasi yang diinginkan, baik karena hanya orang 

tersebut yang memilikinya, atau sesuai dengan beberapa 

kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. 

Teknik sampling yang akan digunakan oleh penulis adalah 

convenience sampling karena informasi atau data dikumpulkan dari 

anggota populasi yang mudah diakses oleh peneliti. Teknik ini juga 

merupakan salah satu teknik terbaik untuk mendapatkan informasi 

secara cepat dan efisien. 

4) Menentukan sample size 
 

Dalam menentukan jumlah responden (ukuran sampel) yang akan 

mengisi kuesioner untuk studi kelayakan bisnis Craze Vacation, 

peneliti menggunakan teori multivariate, dimana ukuran sampel 

adalah sebanyak sepuluh dikali jumlah pertanyaan kuesioner. 

(Sekaran & Bougie, 2018, hal. 264). Responden kuesioner adalah 
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orang yang dikenal oleh penulis maupun orang asing yang berada 

di lokasi penelitian yaitu kawasan Kota Surabaya. 

5) Melakukan proses sampling 
 

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam proses sampling. Tahap ini 

dilakukan setelah target populasi, sampling frame, sampling 

technique (design) dan sample size telah ditentukan. Hasil dari 

kuesioner yang didapatkan akan dianalisis secara lebih mendalam 

untuk mengetahui apakah data tersebut valid dan reliable. Menurut 

Sekaran & Bougie (2018), terdapat dua metode analisis data yaitu: 

a) Uji Reliabilitas 
 

Menurut Sekaran & Bougie (2018, hal. 223), reliabilitas 

merupakan indikator pengukur untuk melihat apakah ada terjadi 

kebiasaan atau error sehingga dapat memastikan konsistensi. 

Uji reliabilitas akan dilakukan menggunakan Cronbach Alpha 

atau yang biasa disebut dengan CA. Apabila Cronbach Alpha 

kurang dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

kuesioner lemah atau tidak baik. Bila hasil Cronbach Alpha 

lebih besar sama dengan 0,60 dan lebih kecil dari 0,70, maka 

dapat disimpulkan bahwa hasil kuesioner cukup. Bila hasil lebih 

besar sama dengan 0,70, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

kuesioner baik (Sekaran & Bougie, 2018, hal. 289). 

1) Uji Validitas 
 

Menurut Sekaran & Bougie (2018, hal. 220), validitas 

merupakan sebuah pengujian dimana sebuah konsep diukur untuk 
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melihat apakah instrumen yang digunakan telah baik. Uji validitas 

dilakukan dengan cara melakukan korelasi masing-masing skor 

item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari 

keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan 

dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu 

memberikan dukungan dalam mengungkap apa saja yang ingin 

diungkap artinya valid. Suatu item dikatakan valid apabila nilai 

rhitung (pada output SPSS bila dilihat pada kolom Corrected Item- 

Total Correlation) > rtabel. Adapun, Studi Kelayakan Bisnis Craze 

Vacation membutuhkan responden sebanyak 360 dan menggunakan 

signifikansi 0,05, maka didapatkan rtabel sebesar 0,104. 

Hasil kuesioner untuk studi kelayakan bisnis Craze Vacation 

akan dianalisis menggunakan metode uji reliabilitas dan uji validitas. 

c. Wawancara 
 

Wawancara dapat dilakukan dengan dua metode yaitu secara 

terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan 

ketika pewawancara mengetahui informasi apa yang dibutuhkan 

untuk diketahui dari responden baik secara pribadi, melalui telepon, 

atau melalui komputer. Wawancara tidak terstruktur dilakukan 

karna pewawancara tidak memiliki pengaturan wawancara dengan 

urutan yang direncanakan dan informasi yang perlu dipertanyakan 

dari responden. Dalam studi kelayakan bisnis ini, penulis telah 

melakukan wawancara tidak terstruktur pada 19 September 2019 
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dengan salah satu staff dari salah satu travel yang ada di Kota 

Surabaya untuk mencari informasi mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan kondisi pasar di Kota Surabaya saat ini. 

Melalui wawancara tersebut, penulis mendapatkan informasi bahwa 

permintaan pasar khususnya di Kota Surabaya, saat ini cenderung 

kepada hal-hal yang berbeda dari biasanya yang dapat mendukung 

konsumen dalam eksistensi diri dan menunjukkan kelas sosialnya. 

2. Data Sekunder 
 

Menurut Sekaran & Bougie (2018, hal. 37), data sekunder adalah 

data yang tersedia yang merupakan kumpulan informasi dari penelitian 

atau tulisan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pembuatan studi 

kelayakan bisnis. Data sekunder dapat diperoleh dari perpustakaan, 

badan pusat statistik, kantor-kantor pemerintah, teori mengenai 

pariwisata yang berkaitan, dan lain-lain. Studi kelayakan bisnis ini 

menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik 

dan Kementerian Pariwisata. Selain itu, data tambahan lain yang 

diperoleh dari kepustakaan, website resmi, referensi, dan sumber 

lainnya yang mendukung. 

 
 

D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 
 

1. Pengertian Pariwisata 
 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 

2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam 

kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang 
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disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah 

daerah. Menurut Walton (2018), pariwisata adalah: 

Tourism is the act and process of spending time away from home in 
pursuit of recreation, relaxation, and pleasure, while making use of the 
commercial provision of services. 

 
Menurut Mathieson dan Wall (1982), dikutip oleh Thirumoorthy 

dan Wong (2015), pariwisata adalah: 

Tourism is the temporary movement to destination outside the 
normal home and workplace, the activities undertaken during the stay, 
and the facilities created to cater for the needs of tourists. 

 
 

Menurut Cook, Hsu & Taylor (2018) pariwisata adalah 

pergerakan sementara ke tujuan di luar tempat kerja dan tempat tinggal 

normal wisatawan, kegiatan yang dilakukan selama tinggal di tempat 

tujuan tersebut dan fasilitas yang dibuat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhkan wisatawan. 

2. Komponen Pariwisata 
 

Menurut Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill (2017), terdapat 

empat komponen penting dalam pariwisata yang disebut sebagai Four 

As yaitu: 

a. Attractions 
 

Menurut Cook, Hsu, dan Taylor (2018, hal. 222), attraction 

didefinisikan sebagai lokasi alam, obyek, atau fasilitas yang dibangun 

yang memiliki daya tarik khusus bagi wisatawan dan pengunjung 

lokal. 

Menurut Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill (2017), attraction adalah 

komponen yang signifikan dalam menarik wisatawan sehingga hal ini 

dijadikan salah satu faktor utama dari pariwisata. Atraksi berkaitan 
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dengan what to see dan what to do. Wisatawan yang berwisata 

mengunjungi daya tarik wisata tertentu akan lebih puas jika ada 

sebuah atraksi atau sesuatu yang ditampilkan secara visual sehingga 

wisatawan mendapatkan pengalaman baru tentang daya tarik wisata 

yang dikunjunginya. Atraksi, permanen maupun khusus, diperlukan 

dalam industri pariwisata. 

Menurut Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill (2017), atraksi (daya 

tarik wisata) dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu: 

a. Atraksi alam (nature-based) 
 

Atraksi alam merupakan semua hal yang menarik untuk dilihat dan 

dirasakan oleh wisatawan yang disediakan atau bersumber pada 

alam saja. Contoh atraksi alam adalah pemandangan indah, flora, 

fauna, daya tarik terumbu karang, taman dan area konservasi, serta 

wisata kesehatan. 

b. Atraksi budaya atau special event 
 

Atraksi budaya merupakan kegiatan yang tujuannya adalah 

menyaksikan atau menikmati situs purbakala, tempat bersejarah, 

museum, upacara adat tradisional, upacara keagamaan, 

pertunjukan kesenian, festival, dan lain sebagainya yang bersifat 

unik dan terbatas. Contoh atraksi budaya/special events adalah 

museum sejarah, festival budaya, kesenian dan hasil kerajinan 

tangan penduduk lokal, dan pusat kebudayaan. 
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c. Atraksi buatan manusia (man-made) 
 

Atraksi buatan manusia adalah sesuatu yang menarik untuk dilihat, 

dirasakan, dinikmati dan dimiliki oleh wisatawan, yang dibuat oleh 

manusia dan memerlukan persiapan terlebih dahulu sebelum 

diperlihatkan kepada wisatawan. Contohnya adalah pusat 

perbelanjaan dan taman hiburan. 

a. Amenities 
 

Menurut Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill (2017), amenities adalah 

sarana penunjang kebutuhan pengunjung selama melakukan 

kegiatan wisata. Sarana penunjang tersebut adalah seperti 

tersedianya penjual makanan dan minuman, akomodasi, dan toko 

cendera mata. 

Cook, Hsu, & Taylor (2018, hal. 176) mengartikan amenities 

sebagai barang dan layanan yang disediakan bersamaan dengan 

akomodasi yang berkontribusi pada kenyamanan tamu. 

b. Accesibility 
 

Menurut Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill (2017), accesibility 

adalah salah satu faktor yang penting dari pariwisata dimana akses 

dapat diartikan dalam beberapa bentuk seperti kemudahan akses 

untuk menjangkau sebuah destinasi wisata, ketersediaan tempat 

parkir, dan dapat juga dalam bentuk penyediaan transport berupa 

shuttle bus untuk para wisatawan. 
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c. Ancillary Services 
 

Menurut Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill (2017), ancillary adalah 

sarana penunjang atau layanan tambahan yang disediakan oleh 

organisasi, pemerintah daerah, kelompok atau pengelola destinasi 

wisata untuk menyelenggarakan kegiatan wisata yang baik bagi para 

wisatawan. Layanan tambahan ini mencakup pemasaran, 

pengembangan, serta aktivitas yang terkoordinasi. Beberapa layanan 

tambahan yang biasanya disediakan oleh organisasi wisatawan lokal 

setempat yaitu promosi daya tarik wisata, menyediakan informasi 

mengenai daya tarik wisata tersebut. 

3. Pengertian Biro Perjalanan Wisata 
 

a. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, 

biro perjalanan wisata adalah usaha yang menyediakan barang dan 

jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan 

pariwisata. 

b. Menurut Morrison (2010, hal. 346-347), tour operator didefinisikan 

sebagai suatu perusahaan perorangan atau lebih yang menjalankan 

paket-paket wisata dengan menyediakan sarana transportasi dan 

pemanduan yang dibutuhkan dalam melaksanakan paket wisata 

tersebut. 

4. Pengertian Paket Wisata 
 

Pengertian paket wisata menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 

2009 tentang kepariwisataan adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan 

oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat 
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tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari 

keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu 

sementara. 

5. Jenis-Jenis Perjalanan Wisata 
 

Menurut Mancini (2013), terdapat dua istilah yang memiliki 

pengertian yang sama mengenai tour, yaitu: 

a. Excursion atau Day Tour, yaitu perjalanan wisata kurang dari 24 jam. 
 

b. Travel Package, yaitu sebuah paket wisata yang terdiri dari beberapa 

komponen wisata dan dijual dalam satu produk. 

1) Ready Made Tour : paket tour yang sudah dirancang dan siap 

dipasarkan 

2) Custom Tailored Tour : paket tour yang dirancang berdasarkan 

permintaan tamu 

Menurut Komisi Liga Bangsa-Bangsa 1937 dikutip oleh Irawan 

(2010, hal. 12), wisatawan adalah orang yang selama 24 jam atau lebih 

mengadakan perjalanan di negara yang bukan tempat kediamannya yang 

biasa. 

Menurut Spillane (1982, hal. 29-31) dikutip oleh Rokasita 

(2015), terdapat enam jenis pariwisata berdasarkan tujuan dari destinasi 

wisata, yaitu: 

a. Pleasure Tourism, merupakan kegiatan yang dilakukan manusia 

untuk berlibur, mencari udara segar, memenuhi rasa penasaran, 

mencari hal yang baru, menikmati pemandangan yang indah, 
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mencari informasi mengenai cerita rakyat dan ketenangan. 

Contohnya adalah melakukan perjalanan wisata ke Pulau Morotai. 

b. Recreational Tourism, merupakan kegiatan pariwisata yang 

digunakan untuk menenangkan pikiran, memulihkan kebugaran 

fisik dan spiritual, dan menghilangkan kelelahan. Recreational 

tourism dapat dilakukan pada destinasi seperti gunung, resort dan 

tepi pantai. Contohnya adalah rekreasi ke Taman Kota Morotai. 

c. Cultural Tourism, merupakan kegiatan pariwisata yang dilakukan 

dengan motivasi seperti belajar pada pusat penelitian dan 

mempelajari adat istiadat, perbedaan cara hidup pada masyarakat, 

mengunjungi monumen bersejarah, budaya, festival, seni 

pertunjukkan, dan lainnya. Contohnya adalah pergi mengunjungi 

Benteng Oranje. 

d. Sports Toursim, jenis sport tourism dibagi lagi menjadi dua yaitu: 
 

1) Big Sports Event, merupakan sebuah acara olahraga terbesar 

seperti lomba Olimpiade, World Ski Championship, Boxing 

Championship dan lainnya yang menarik pengunjung atau 

penggemar. Contohnya adalah Asian Games. 

2) Sporting Tourism of the Practitioners, merupakan kegiatan 

pariwisata olahraga untuk orang yang ingin belajar dan berlatih 

sendiri seperti memanjat gunung, menunggangi kuda, memburu, 

memancing dan lainnya. 

e. Business Tourism, merupakan kegiatan pariwisata yang dilakukan 

berhubungan dengan pekerjaan atau posisi seseorang yang tidak 
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dapat mengganti tujuan dan waktu kepergiannya. Contohnya adalah 

seseorang yang pergi ke Kota Ternate untuk melakukan survei bisnis. 

f. Convention Tourism, merupakan jenis pariwisata yang paling 

banyak diminati oleh banyak negara karena convention tourism 

mendatangkan lebih banyak wisatawan mancanegara ke suatu 

negara pada waktu lebih dari 24 jam. Contohnya adalah menghadiri 

acara konferensi di Kota Ruteng. 

6. Jenis-Jenis Biro Perjalanan Wisata 
 

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan, Usaha Biro Perjalanan Wisata meliputi usaha 

penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan 

penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan 

ibadah. 

Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2014, 

biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan 

perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, 

termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. 

Menurut Morrison (2010), biro perjalanan wisata dibagi menjadi 

enam bagian, yaitu: 

a. Retail Travel Agents, merupakan biro perjalanan wisata yang 

menjual jasa suppliers, carriers, biro perjalanan wisata lainnya, dan 

menerima komisi dengan menjual layanan tersebut. 

b. Tour Wholesalers, merupakan perusahaan atau seseorang yang 

merencanakan, mempersiapkan, menjual, dan mengurus paket 
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wisata, biasanya dilakukan dengan menggabungkan layanan yang 

disediakan oleh beberapa suppliers dan carriers. Contohnya di 

Indonesia adalah ATS Vacations. 

c. Tour Operators, bisa merupakan tour wholesalers, perusahaan lain, 

atau individual yang mengoperasikan paket wisata atau tour seperti 

Wita Tour. 

d. Corporate Travel Agencies, merupakan retail travel agencies yang 

menangani perusahaan atau pemerintah, baik sebagian maupun 

seluruhnya. 

e. Incentive Travel Planners, merupakan tour wholesaler khusus yang 

mengerahkan paket incentive untuk sebuah perusahaan atau 

organisasi. Salah satu contohnya di Indonesia adalah Dwidaya. 

f. Convention/Meeting Planners, dikenal sebagai bagian dari bisnis 

MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions). 

Biasanya bekerja untuk asosiasi, perusahaan, perusahaan non-profit, 

agen pemerintahan, dan institusi pendidikan seperti Dyandra 

Convention Center dan ICE BSD. 

g. Online Travel Companies, perusahaan yang menyediakan penjualan 

paket perjalanan wisata, tiket, voucher, dan lain-lain pada website 

secara online seperti Expedia.com, Traveloka.com, Tiket.com, dan 

lain-lain. 

7. Daya Tarik Wisata (DTW) 
 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 

tentang Kepariwisataan, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang 
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memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman 

kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran 

atau tujuan kunjungan wisatawan. 

Menurut Inskeep (1991, hal. 77-90), daya tarik wisata 

diklasifikasikan menjadi tiga: 

1) Natural Attractions 
 

Natural attractions adalah daya tarik wisata berbasis alam yang ada 

di destinasi pariwisata. Tipe daya tarik wisata alam meliputi pantai 

dan laut, keanekaragaman flora dan fauna, taman nasional dan area 

konservasi, pegunungan, wisata kesehatan yang memanfaatkan 

sumber daya alam, dan lain-lain. 

2) Cultural Attractions 
 

Cultural attractions adalah daya tarik wisata berbasis budaya dan 

umumnya berhubungan dengan kegiatan manusia. Kegiatan yang 

dilakukan dalam wisata budaya meliputi kunjungan ke situs 

bersejarah, melihat pertunjukan budaya dan kesenian, museum, 

kerajinan tangan, dan lain-lain. 

3) Special Types of Attractions 
 

Jenis daya tarik wisata ini adalah yang diciptakan oleh manusia. 

Kegiatan yang termasuk dalam daya tarik wisata ini antara lain 

mengunjungi taman hiburan, wisata belanja, rapat, konferensi, 

konvensi, pameran, wisata olahraga, dan lain-lain. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan 
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Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, pembangunan daya 

tarik wisata meliputi: 

a. Daya Tarik Wisata Alam dapat dijabarkan, meliputi: 
 

1) Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman 

dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut. 

Contohnya adalah pesona dan keindahan Pulau Karimunjawa 

dengan segala potensinya. 

2) Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman 

dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan. Contohnya 

adalah Danau Toba dan Gunung Rinjani. 

b. Daya Tarik Wisata Budaya, adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil 

olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. 

Daya Tarik Wisata budaya dapat dijabarkan, meliputi: 
 

1) Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (tangible), 

yang berupa antara lain: 

a) Cagar budaya. Contohnya adalah Benteng Oranje di Ternate, 

Maluku Utara. 

b) Perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya 

masyarakat yang khas. Contohnya adalah Kampung Adat 

Ruteng Puu dan Cancar. 

c) Museum. Contohnya adalah Museum Kebudayaan Asmat di 

Papua. 

2) Daya Tarik Wisata budaya bersifat tidak berwujud (intangible), 

yang berupa antara lain: 
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a) Kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktivitas budaya 

masyarakat yang khas di suatu area/tempat. Contohnya 

adalah tradisi larung sesaji di laut. 

b) Kesenian. Contohnya adalah Tarian Sajojo dari Papua. 
 

c. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia, adalah Daya Tarik Wisata 

khusus yang merupakan kreasi artifisial (artificially created) dan 

kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan 

wisata budaya. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, 

selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain: 

1) Fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema. Contohnya adalah 

Dufan. 

2) Fasilitas peristirahatan terpadu (integrated resort). Contohnya 

adalah kawasan resort Nusa Dua. 

3) Fasilitas rekreasi dan olahraga. Contohnya adalah Kawasan 

rekreasi dan olahraga Senayan. 

8. Wisata Minat Khusus atau Special Interest Tourism 
 

Menurut Houston (2013, hal. 45), wisata minat khusus adalah: 
 

Specialized tourism involves group or individual tours by people 
who wish to develop certain interest and visit sites and places connected 
with a specific subject. Special Interest Tourism are divided by eight 
types such as, active tourism (sports, hiking, skiing, sailing), social 
tourism (youth tours, single trip), educational (cooking, language 
schools), discovery (antartic exploring, expedition), hobbies (wine 
testing, photography tours), challenge/excitement (canal boats, 
camping), health & therapy (spa, yoga, medical). 

 
 

Berdasarkan definisi di atas, wisata minat khusus merupakan 

suatu kelompok wisatawan maupun individual yang ingin 
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mengembangkan minat dan ketertarikan khusus akan sesuatu. Wisata 

minat khusus dibagi menjadi delapan tipe, yaitu: 

a. Active Tourism (olahraga, mendaki, ski, berlayar) 
 

b. Social Tourism (wisata muda-mudi, wisata individu) 
 

c. Educational (memasak, sekolah bahasa) 
 

d. Discovery (mengeksplor, ekspedisi) 
 

e. Hobbies (wisata wine, wisata fotografi) 
 

f. Challenge/Excitement (wisata dengan perahu kanal, camping) 
 

g. Health & Therapy (spa, yoga, wisata untuk kesehatan/pengobatan) 
 

9. Wisata Bahari 
 

a. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang 

Kepariwisataan, wisata bahari adalah 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. 

b. Menurut Jennings (2007, hal. 2), istilah water tourism adalah 

pariwisata berbasis air dengan pengalaman olahraga, bersantai, atau 

rekreasi. 

c. Menurut Teguh dan Avenzora (2013, hal. 141), aquatic or water 

based tourism adalah aktivitas wisatawan yang menikmati pantai, 

diving, snorkeling, berlayar, olahraga air, atau mengobservasi hewan 

di air. 
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10. Pengertian Wisatawan 
 

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang 

Kepariwisataan, dijelaskan bahwa wisatawan adalah setiap orang yang 

bepergian dari tempat tinggal untuk berkunjung ke tempat lain dengan 

menikmati perjalanan dan kunjungan itu. Wisatawan adalah orang atau 

sekelompok orang yang datang berkunjung pada suatu tempat atau 

negara, biasanya mereka disebut sebagai pengunjung (visitor) yang 

terdiri dari banyak orang dengan bermacam-macam motivasi kunjungan, 

termasuk di dalamnya, sehingga dapat dikatakan tidak semua 

pengunjung adalah wisatawan. 

Sesuai dengan Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan 

Bangsa-Bangsa Pasal 5 Nomor 870, yang dimaksud dengan pengunjung 

adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara yang bukan 

merupakan tempat tinggalnya yang biasa, dengan alasan apapun juga, 

kecuali mengusahakan sesuatu pekerjaan yang dibayar oleh negara yang 

dikunjunginya. Menurut rumusan tersebut di atas yang termasuk ke 

dalamnya: 

a. Wisatawan (tourist) yaitu pengunjung yang paling sedikit tinggal 

selama 24 jam di negara yang dikunjunginya dan tujuan perjalannya 

dapat digolongkan ke dalam klasifikasi sebagai berikut: 

1) Pesiar (leisure), seperti untuk keperluan rekreasi, liburan, 

kesehatan, studi keagamaan, dan olahraga. 

2) Hubungan dagang (business), keluarga, konferensi, dan misi. 
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b. Pelancong (excursionist) yaitu pengunjung sementara yang tinggal 

kurang dari 24 jam di negara yang dikunjunginya (termasuk 

pengunjung dengan kapal pesiar). 

11. Jenis Wisatawan Specialized 
 

Menurut Cook, Hsu, dan Marqua (2014, hal. 47), terdapat beberapa jenis 

wisatawan specialized, yaitu: 

a. Business and Professional Travelers yaitu orang yang melakukan 

wisata dengan tujuan bisnis. Uang yang digunakan biasanya 

berhubungan dengan perjalanan bisnis yang akan dilakukan. 

Contohnya adalah orang-orang yang melakukan perjalanan dengan 

tujuan bisnis sehingga uang yang akan digunakan biasanya 

berhubungan dengan urusan bisnis yang akan dilaksanakan; sebuah 

perusahaan yang melakukan perjalanan ke Pulau Morotai untuk 

survei keperluan proyek perusahaan. 

b. Incentive Travelers meruapakan salah satu bagian cabang dari MICE. 

Biasanya ini diberikan kepada karyawan yang telah meraih taget 

yang telah ditetapkan sehingga diberikan berupa reward untuk 

melakukan perjalanan wisata secara gratis. Contohnya adalah 

perusahaan kosmetik L’oreal yang memberikan hadiah perjalanan 

wisata kepada para agen-nya yang telah mencapai target penjualan 

kosmetik dengan mengadakan tour bersama ke Raja Ampat. 

c. Mature Travelers, seiring berjalannya waktu setiap tahun akan 

semakin banyak orang yang berumur di atas 65 tahun sehingga trend 

yang sekarang adalah mengenai para orang lanjut usia yang 
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melakukan kegiatan pariwisata. Contohnya adalah perjalanan ziarah 

khusus untuk lansia; perjalanan ke Pulau Komodo khusus untuk 

lansia. 

d. Special-Interet Travelers melakukan tempat wisata ke suatu tempat 

yang terkenal merupakan hal yang biasa karena sudah terlalu umum, 

tetapi yang dimaksudkan di sini adalah mengenai melakukan 

kegiatan wisata khusus berkaitan dengan benar-benar apa yang dituju 

atau diinginkan dari suatu kegiatan wisata. Contohnya adalah 

wisatawan yang tertarik untuk selalu melakukan perjalanan di alam 

yang ekstrim; sebuah grup yang ingin mengunjungi berbagai desa 

wisata yang ada di Sumba. 

12. Konsep Produk 
 

Dari hasil pembahasan teori-teori di atas, maka jenis usaha yang akan 

dibuat adalah biro perjalanan wisata yang akan dinamakan Craze 

Vacation yang menjual paket-paket wisata bersifaat private tour menuju 

ke   obyek wisata dengan menyediakan sarana transportasi dan 

pemanduan yang dibutuhkan dalam melaksanakan paket wisata tersebut. 

Daya tarik wisata utama dari paket-paket perjalanan wisata yang 

ditawarkan oleh Craze Vacation adalah atraksi alam. Jenis perjalanan 

wisata yang dijual oleh Craze Vacation adalah pleasure tourism yang 

berupa travel package, yaitu sebuah paket wisata yang terdiri dari 

beberapa komponen wisata dan dijual dalam satu produk. Craze 

Vacation akan dikembangkan dengan mengusung tema khusus yaitu 

destinasi-destinasi   yang khususnya berada di Indonesia Timur. 
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Diharapkan Craze Vacation dapat menjadi salah satu biro perjalanan 

wisata yang sukses dalam mengembangkan potensi wisata di Indonesia 

dan membantu para wisatawan dalam kemudahan berwisata. Paket 

wisata yang ditawarkan juga mencakup empat komponen penting dalam 

pariwisata, yaitu Attractions di mana yang menjadi daya tarik dari 

destinasi yang ditawarkan adalah keindahan wisata alam, kemudian 

Amenities di mana akomodasi, restoran dalam keadaan yang memadai 

akan menjadi sarana penunjang dalam paket wisata ini, lalu untuk 

Accessibility di mana seluruh paket wisata yang ditawarkan dalam paket 

tour ini memiliki aksesibilitas yang memadai, dan juga untuk Ancillary 

Services yang memadai di setiap destinasi. 

Craze Vacation akan direalisasikan dengan lokasi di Kota Surabaya, 

dengan target pasar yaitu penduduk sekitar Kota Surabaya dan wisatawan 

yang berkunjung ke Kota Surabaya yang ingin melakukan perjalanan ke 

Indonesia bagian Timur. Craze Vacation memiliki lima paket wisata yang 

akan ditawarkan, yaitu 6D5N Fascinating Flores & Komodo, 4D3N 

Enchanting Raja Ampat, 5D4N The Charm of Morotai, 4D3N Ambon 

Manise, dan 4D3N Amazing Sumba Island. Dengan adanya Craze Vacation 

diharapkan potensi wisata di Indonesia dapat terus berkembang secara 

maksimal. 


