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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Gagasan Awal 

 

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan, pariwisata adalah beberapa macam kegiatan wisata yang 

didukung oleh fasilitas dan juga layanan yang disediakan oleh masyarakat 

setempat. Sedangkan menurut Sinaga (2010), pariwisata adalah perjalanan 

yang sudah direncanakan, dapat dilakukan baik secara individu maupun 

kelompok dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk bersenang- 

senang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu 

kegiatan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya tapi tidak 

untuk bekerja melainkan untuk berwisata dan tidak lebih dari jangka  

waktu satu tahun atau bersifat sementara. 

Melihat kekayaan alam Indonesia yang tersebar di seluruh 

nusantara, membuat pariwisata di Indonesia juga ikut berkembang setiap 

tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya data devisa Indonesia 

dari sektor pariwisata pada Tabel 1. 

TABEL 1 

Penerimaan Devisa dari Sektor Pariwisata 
Tahun Jumlah 

2015 US$ 12,20 

2016 US$ 13,60 

2017 US$ 15,00 

2018 US$ 17,00 

Sumber: Kementerian Pariwisata (2019) 
 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pariwisata pendapatan 

devisa sektor pariwisata pada tahun 2015 mencapai US$ 12,20 miliar atau 
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sekitar Rp 169 triliun. Jumlah tersebut berada di urutan ke-4 sebagai 

penyumbang devisa terbesar pada tahun 2015. Sedangkan di tahun 2016, 

penerimaan devisa mengalami peningkatan menjadi US$ 13,60 miliar. 

Penerimaan devisa terus meningkat setiap tahunnya sejak tahun  2015, 

pada tahun 2018, devisa ditargetkan sebesar US$ 17,00 miliar, dimana 

mengalami peningkatan sebesar 11,8% dibandingkan tahun sebelumnya. 

Kementerian Pariwisata juga menargetkan devisa tahun 2019 meningkat 

menjadi US$ 20 miliar. 

Bank Indonesia (BI) mengemukakan pariwisata merupakan salah 

satu sektor yang paling efektif untuk meningkatkan devisa Indonesia. 

Salah satu alasannya adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk 

mengembangkan pariwisata ini terdapat di dalam negeri. Selain sumber 

daya manusia, sumber daya yang dimaksud antara lain luas wilayah serta 

keragaman yang ada di tanah air. Sumber daya ini yang akhirnya menjadi 

daya tarik tersendiri bagi wisatawan nusantara. Salah satu hal yang 

memengaruhi peningkatan devisa negara yaitu kunjungan jumlah 

wisatawan yang selalu meningkat setiap tahunnya. Kunjungan wisatawan 

nusantara pada tahun 2012-2018 terus mengalami peningkatan setiap 

tahunnya dan hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. 

TABEL 2 

Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Tahun 2012-2018 
Tahun Jumlah Wisatawan (Juta) 

2012 245,3 

2013 250 

2014 251,2 

2015 256,4 

2016 264,3 

2017 270 

2018 303,4 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) 
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Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perjalanan yang 

dilakukan wisatawan nusantara pada tahun 2012 terdapat 245,3 juta 

kunjungan, lalu pada tahun 2013 terdapat 250 juta kunjungan wisatawan, 

dan pada tahun 2014 terdapat 251,2 juta kunjungan, sedangkan pada tahun 

2015 kunjungan wisatawan meningkat menjadi 256,4 juta kali, lalu pada 

tahun 2016 terdapat 264,3 juta kali kunjungan dan pada tahun 2017 

terdapat 270 juta kali kunjungan yang pada akhirnya mengalami kenaikan 

di tahun 2018, yakni tumbuh 12,37% menjadi 303,4 juta kali dibandingkan 

tahun sebelumnya. Bahkan, dalam lima tahun, yaitu tahun 2013-2018 

perjalanan wisatawan nusantara telah meningkat lebih dari 21%. 

Seiring dengan pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan  

nusantara yang semakin meningkat setiap tahunnya, pilihan wisata yang 

dipilih oleh wisatawan juga sangat penting. Daya Tarik Wisata (DTW) 

menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah segala 

sesuatu yang di dalamnya terdapat keunikan, keindahan, dan nilai yang 

berupa keanekaragaman alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang 

menjadi tujuan kunjungan wisatawan. Berdasarkan buku Statistik 

Wisatawan Nusantara (2018) yang diterbitkan oleh BPS, daya tarik wisata 

dikelompokkan menjadi: 

1. Daya tarik wisata alam adalah daya tarik wisata yang memiliki 

keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa kekayaan alam. 

2. Daya tarik wisata bahari adalah daya tarik wisata yang berkaitan 

dengan air, laut dan pantai. 
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3. Daya tarik wisata budaya adalah daya tarik wisata yang memiliki 

keunikan dan hasil olah cipta, karsa, dan rasa, manusia sebagai 

makhluk budaya. 

4. Daya tarik wisata buatan adalah daya tarik wisata yang memiliki 

keindahan, hasil buatan manusia dan juga hasil kreasi artifisial. 

Dengan banyaknya klasifikasi dari berbagai macam jenis wisata, pilihan 

wisata yang paling diminati oleh wisatawan nusantara selama periode 

bulan Januari sampai Juni 2018, adalah sebagai berikut: 

TABEL 3 

Jenis Daya Tarik Wisata yang Dikunjungi Selama Januari-Juni 2018 
Pilihan Wisata Persentase 

Alam 13,66% 

Bahari 19,50% 

Budaya 5,75% 

Buatan 18,23% 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) 

 

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jenis wisata yang dikunjungi 

oleh wisatawan nusantara dalam periode bulan Januari sampai Juni 2018 

paling banyak adalah jenis wisata bahari yang mendapat persentase 

19,50%, untuk urutan kedua ada di jenis wisata buatan yang mendapat 

18,23%, lalu wisata alam yang mendapat 13,66%, dan terakhir adalah jenis 

wisata budaya yang mendapat 5,75%. Dari hasil tabel, dapat disimpulkan 

bahwa jenis wisata yang paling diminati oleh wisatawan nusantara adalah 

jenis daya tarik wisata bahari. 

Menurut Menteri Pariwisata, Arief Yahya (2014), sektor wisata 

bahari merupakan salah satu sektor pariwisata yang harus dikembangkan 

secara berkelanjutan. Pengembangan sektor ini didukung oleh program 

yang dilakukan pemerintah. Sektor wisata bahari ini juga termasuk salah 
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satu dalam program unggulan dan diprioritaskan dalam pembangunan 

kepariwisataan. Hal ini dikarenakan, tren pariwisata bahari secara 

menyeluruh terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 

tahun 2012 hingga tahun 2014. 

Oleh karena itu, penulis ingin mengembangkan sebuah usaha biro 

perjalanan wisata yang menjual berbagai macam paket wisata bahari yang 

menarik ke beberapa destinasi di Indonesia. Dari sekian banyak tempat 

wisata bahari yang terdapat di Indonesia, Kementerian Pariwisata 

mempetakan dua belas kawasan kepulauan di seluruh wilayah Indonesia 

pada tahun 2016 sebagai destinasi wisata bahari unggulan, seperti 

Kepulauan Padaido di Biak, Papua, Kepulauan Wakatobi, Kepulauan 

Derawan, Pulau Weh, Pulau Nias dan Kepulauan Mentawai, Kepulauan 

Raja Ampat, Kepulauan Ujung Kulon, Pulau Komodo, Teluk Tomini, 

Kepulauan Bali dan Lombok, Kepulauan Riau, dan Pulau Belitung. 

Dari kedua belas wilayah kepulauan yang menjadi wisata bahari 

unggulan, biro perjalanan yang akan dibuat oleh penulis telah memilih 

lima tempat yang akan menjadi destinasi pilihan paket wisata yang 

ditawarkan, di antaranya: 

1. Pulau Weh, Sabang, Banda Aceh 

 

Menyelam di Pulau Weh merupakan salah satu lokasi yang terbaik di 

Indonesia. Wisatawan dapat ikut berlayar bersama lumba-lumba, 

mengunjungi tempat bersejarah seperti Benteng Anoi Itam 

peninggalan Jepang, melihat Tugu 0 Kilometer Indonesia, dan juga 

melakukan snorkeling bersama ikan nemo di Pulau Rubiah. 
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TABEL 4 

Jumlah Wisatawan Nusantara Berkunjung ke Sabang 
Tahun Jumlah Wisatawan (Ribu) 

2016 734.961 

2017 739.256 

2018 709.506 

Juli 2019 277.017 

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sabang (2019) 
 

2. Pulau Abang, Kepulauan Riau 

 

Pulau Abang merupakan sebuah pulau kecil dengan populasi 1.500 

orang yang terletak di Kecamatan Galang, Kota Batam. Pulau dengan 

air laut biru jernih ini menawarkan kegiatan snorkeling untuk dapat 

melihat biota laut yang indah, seperti ikan nemo dan ikan lainnya. 

Selain itu, di sini juga ditawarkan kegiatan foto bawah laut untuk 

wisatawan. Tidak hanya menikmati keindahan bahari tetapi wisatawan 

juga dapat mengunjungi tempat wisata bersejarah lainnya. 

TABEL 5 

Jumlah Wisatawan Nusantara Berkunjung ke Kep. Riau 
Tahun Jumlah Wisatawan (Ribu) 

2017 174.230 

September 2018 226.980 

Oktober 2018 205.765 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau (2019) 

 

3. Pulau Belitung, Kepulauan Bangka Belitung 

 

Pulau Belitung terbagi menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten  

Belitung, beribukota di Tanjung Pandan, dan Belitung Timur, 

beribukota Manggar. Pulau Belitung menawarkan banyak tempat 

wisata, seperti perairan di sekitar Pulau Lengkuas menyimpan biota 

laut beragam jenis. Untuk memancing ikan datang, wisatawan dapat 

memberi potongan roti dari atas kapal. Selain snorkeling, wisatawan 

dapat mengunjungi desa wisata Terong di mana desa tersebut yang 
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merupakan bekas tambang diubah oleh penduduk sekitar menjadi 

lokasi wisata, lalu wisatawan dapat mengikuti tradisi Bedulang di 

mana wisatawan dapat merasakan sensasi makan bersama penuh 

kehangatan keluarga. 

TABEL 6 

Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Belitung 
Tahun Jumlah Wisatawan (Ribu) 

2016 292.885 

2017 380.941 

2018 452.890 

Sumber: Badan Pusat Statistik Bangka Belitung (2019) 

 

4. Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur 

 

Terletak di Kalimantan Timur, Kepulauan Derawan menyajikan 

berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh wisatawan. Di antaranya 

melakukan snorkeling dan diving di Pulau Maratua, melihat dan 

berenang bersama spesies ubur-ubur tanpa sengat di Pulau Kakaban, 

mengunjungi kawasan konservasi penyu di Pulau Sangalaki, dan juga 

snorkeling bersama manta di Manta Point. 

TABEL 7 

Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Derawan 
Tahun Jumlah Wisatawan (Ribu) 

2016 75.545 

2017 203.404 

Februari 2018 15.189 

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Berau (2019) 

 

5. Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur 

 
Labuan Bajo merupakan tempat yang memiliki keindahan bahari yang 

cocok untuk kegiatan snorkeling. Di perairan Labuan Bajo terdapat 

385 spesies terumbu karang, ribuan spesies ikan,  dan juga penyu serta 

10 jenis lumba-lumba. Selain berinteraksi dengan ikan lainnya, di 

Pulau ini juga terdapat Manta Point di mana wisatawan dapat melihat 
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manta berjumlah puluhan sering terlihat melintasi taman bawah 

lautnya. 

TABEL 8 

Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Labuan Bajo 
Tahun Jumlah Wisatawan (Ribu) 

2016 83.712 

2017 111.749 

2018 163.807 

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manggarai (2019) 

 

Dengan adanya potensi wisata di beberapa tempat tersebut dan juga 

adanya penurunan wisatawan nusantara menjadi alasan utama pemilihan 

lima destinasi yang menjadi pilihan paket wisata yang ditawarkan, 

diharapkan kunjungan wisatawan dapat meningkat, terutama untuk 

wisatawan yang senang melakukan kegiatan alam seperti wisata bahari. 

Biro perjalanan yang akan dibuat oleh penulis dinamakan Segara 

Biru Tour yang memiliki arti laut yang berwarna biru, segara yang 

merupakan arti lain dari kata laut dan biru yang memiliki arti sebagai 

warna biru, karena memang biro perjalanan ini khusus menawarkan paket 

wisata bahari, maka dari itu nama tour ini memiliki nama yang 

menggambarkan paket wisata yang akan ditawarkan dan berlokasi di Alam 

Sutera, Tangerang karena wilayah ini merupakan wilayah yang cukup 

ramai dengan target wisatawan generasi muda karena terdapat banyak 

restoran, mall, dan juga universitas. 

Paket wisata yang ditawarkan oleh Segara Biru Tour ini tidak hanya 

menyajikan paket wisata bahari tetapi juga menawarkan aktivitas lain 

seperti mengunjungi tempat bersejarah, mengikuti kegiatan konservasi, 

dan juga akan memberikan pengalaman tidak terlupakan untuk para 

wisatawan. Jika dilihat dari jenis paket wisata yang akan dijual dalam tour 



9 

 

 

operator ini, paket wisata ini cocok untuk wisatawan berumur 15-25 tahun 

yang merupakan generasi muda yang lebih banyak melakukan kegiatan 

berpergian khususnya ke alam. 

Selain itu, Segara Biru Tour juga akan menggunakan jasa tour guide 

lokal yang bersertifikat dan seluruh paket wisata yang ditawarkan terdapat 

asuransi sehingga wisatawan tidak perlu khawatir. Untuk tempat 

penginapan yang akan ditempati adalah homestay dan Segara Biru Tour 

juga ingin mengajak wisatawan untuk bisa menghargai lingkungan agar 

tetap dalam kondisi yang baik sebagai potensi destinasi wisata. Rencana 

kegiatan tersebut berupa kegiatan konservasi perairan seperti melindungi 

terumbu karang dan ekosistem di dalamnya, berpartisipasi dan berinteraksi 

langsung dengan masyarakat lokal di tempat wisata tersebut. 

 
 

B. Tujuan Studi Kelayakan Bisnis 

 

Studi kelayakan bisnis dibutuhkan bagi pendiri perusahaan dan juga 

bagi beberapa pihak investor sebagai pendukung dan penunjang 

berjalannya perusahaan. Studi kelayakan bisnis dilakukan dengan tujuan 

untuk membantu pemilik usaha mengetahui keseluruhan aspek dari usaha 

yang dijalankan. Dengan membuat studi kelayakan bisnis, diharapkan data 

yang dikumpulkan dapat membantu menganalisis apakah sebuah 

perusahaan dapat dijalankan atau tidak, dan bagaimana perkembangan 

selanjutnya apabila usaha ini benar direalisasikan. 
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Terdapat dua tujuan dalam studi kelayakan bisnis ini, yaitu tujuan 

utama (Major Objectives) dan sub tujuan (Minor Objectives). Tujuan 

utama (Major Objectives) dari pembuatan usaha biro perjalanan ini adalah: 

1. Untuk meninjau berbagai aspek yang terkait dalam rencana bisnis 

Segara Biru Tour dan konsep awal perusahaan sehingga dapat 

diketahui secara jelas apakah perusahaan layak untuk direalisasikan. 

Aspek-aspek yang terkait adalah seperti: 

a) Aspek Pemasaran 

 

Menganalisis target pasar yang dituju, permintaan, penawaran 

yang diberikan oleh pesaing, strategi pemasaran yang harus 

dilakukan, serta melihat kondisi politik, ekonomi, sosial, maupun 

lingkungan dalam target pasar tersebut. 

b) Aspek Operasional 
 

Menganalisis kegiatan, fasilitas, pemilihan lokasi, dan teknologi 

yang digunakan oleh Segara Biru Tour. 

c) Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia 

 

Menganalisis persyaratan perekrutan tenaga kerja, struktur 

organisasi, deskripsi pekerjaan, serta program pelatihan dan 

pengembangan bagu para karyawan. 

d) Aspek Keuangan 
 

Menganalisis jumlah dana yang dibutuhkan dan sumber dana, 

membuat proyeksi biaya operasional dan pendapatan  serta 

laporan keuangan, break-even point, analisis investasi, serta 

manejemen risiko dari Segara Biru Tour. 
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2. Meninjau kelayakan studi kelayakan bisnis ini untuk meminimalisir 

kemungkinan risiko dan hambatan yang terjadi di masa akan datang. 

3. Menjadi acuan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya 

sehingga bisa mendapatkan hasil investasi yang telah diperhitungkan 

dengan matang. 

Sedangkan sub tujuan (Minor Objectives) dari pembuatan usaha biro 

perjalanan ini adalah: 

1. Meningkatkan jumlah wisatawan nusantara terhadap daya tarik wisata 

alam bahari dan aktivitasnya. 

2. Membantu meningkatkan pembangunan, kesejahteraan, dan 

perekonomian Indonesia terutama bidang pariwisata. 

3. Membuka lapangan kerja baru dan membantu meningkatkan 

perekonomian masyarakat lokal. 

 
 

C. Metodologi 

 

Ketersediaan dan dukungan data dari industri pariwisata sangat 

dibutuhkan untuk mendapatkan hasil dari studi kelayakan bisnis yang 

akurat. Data yang digunakan haruslah valid dan reliable. Terdapat dua jenis 

data yang dikumpulkan: 

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 penyebaran 
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kuesioner untuk bertujuan penelitian. Data primer dibagi menjadi 

beberapa metode pengumpulan data yaitu: 

a. Metode Survei dengan Kuesioner 

 

Kuesioner adalah kumpulan beberapa pertanyaan tertulis di mana 

responden mencatat jawaban, dilakukan sebagai alternatif untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari responden. 

Kuesioner menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal. 143-144) 

terbagi menjadi tiga jenis yaitu: 

1) Personally administered questionnaires adalah jenis 

kuesioner yang disebarkan langsung oleh peneliti kepada 

responden dan dapat dikumpulkan pada saat yang bersamaan 

sehingga memerlukan waktu yang relatif pendek. 

2) Mail questionnaires adalah kuesioner 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 media 

sosial. Kuesioner jenis ketiga ini juga perlu dipastikan apakah 

responden sesuai dengan target studi kelayakan bisnis terkait. 



13 

 

 

Studi Kelayakan Bisnis ini akan menggunakan jenis kuesioner 

Electronic and online questionnaires karena efektif dan 

membutuhkan waktu yang relatif cepat. 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal. 236-237),  

populasi merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari orang, 

acara, ataupun sesuatu yang menimbulkan ketertarikan seseorang 

untuk meneliti. Sedangkan sampel merupakan bagian dari 

populasi yang menjadi obyek penelitian. Populasi dari penelitian 

ini adalah masyarakat berumur 15-25 tahun yang termasuk dalam 

kategori generasi muda, sedangkan sampel dari penelitian ini 

adalah masyarakat berumur 15-25 tahun yang berdomisili di 

Jakarta dan sekitarnya. 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal. 242-247), teknik 

sampling terdapat dua jenis, yaitu Probability Sampling dan 

Nonprobability Sampling. 

1) Probability sampling merupakan suatu teknik pengambilan 

sampel yang sudah mengetahui responden penelitian. 

2) Nonprobability sampling merupakan teknik pengambilan 

sampel yang belum mengetahui subyek dalam penelitian. 

Dalam suatu penelitian sangat penting untuk menentukan 

sampling design dan sample size. Sampel yang terlalu kecil, 

misalnya 30 tidak direkomendasikan. Sampel yang terlalu besar 

misal lebih dari 500 juga tidak direkomendasikan (Sekaran dan 

Bougie, 2018, hal. 264). 
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Segara Biru Tour akan menyebarkan kuesioner untuk 

mengetahui jumlah permintaan pasar. Teknik pengukuran sampel 

yang dilakukan adalah dengan dikalikan lima dari jumlah 

indikator penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan hasil 

yang valid dan reliable. Setelah mendapatkan hasil penelitian 

yang berupa jawaban dari kuesioner, akan dilakukan uji validitas 

untuk mengukur seberapa baik atau valid suatu kuesioner yang 

dikembangkan untuk mengukur suatu konsep tertentu dan uji 

reliabilitas untuk mengukur seberapa konsisten sebuah kuesioner 

untuk dapat diandalkan (Sekaran dan Bougie, 2018, hal. 220). 

b. Wawancara 

 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal. 113), wawancara adalah 

pembicaraan antara dua orang atau lebih yang terstruktur dan 

memiliki tujuan tertentu. Wawancara individu maupun kelompok 

dapat berupa terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara 

terstruktur adalah jenis wawancara yang dilakukan secara formal 

dan biasanya terdiri dari perkenalan, penjelasan mengenai tujuan 

wawancara, dan daftar pertanyaan wawancara yang telah 

disiapkan sebelumnya. Wawancara tidak terstruktur adalah jenis 

yang tidak memasuki sebuah sesi wawancara formal yang sudah 

direncanakan atau menyediakan pertanyaan yang akan ditanyakan 

kepada responden. Dalam studi kelayakan bisnis ini, wawancara 

tidak terstruktur yang akan dilakukan untuk mencari informasi 
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selengkapnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tour 

operator dan destinasi wisata di Indonesia. 

2. Data Sekunder 

 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal.137), data sekunder 

adalah data sudah tersedia yang berasal dari hasil penelitian atau 

tulisan yang dapat digunakan sebagai referensi atau acuan dalam 

pembuatan studi kelayakan bisnis. Data sekunder dapat diperoleh dari 

perpustakaan, yang terdapat buku terkait dengan industri pariwisata. 

Selain itu, data dapat diperoleh dari internet untuk mendapatkan 

informasi mengenai peraturan perundang-undangan, data statistik dari 

Badan Pusat Statistik, dan teori yang mengenai pariwisata yang 

berkaitan. Studi kelayakan bisnis ini menggunakan data sekunder yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan juga Kementerian Pariwisata. 

Selain itu, data tambahan lain, yang diperoleh dari buku referensi, 

website, resmi dan sumber lainnya yang mendukung. 

 
 

D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

 

1. Pariwisata 

 

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

pariwisata adalah berbagai macam aktivitas pariwisata yang didukung 

oleh fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat. 

b. Menurut Damanik dan Weber (2012), pariwisata merupakan 

gambaran pergerakan manusia, barang, dan jasa. Terkait erat dengan 
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organisasi, hubungan kelembagaan, individu, layanan, dan 

sebagainya. 

2. Biro Perjalanan Wisata 

 

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

Kepariwisataan, biro perjalanan wisata adalah suatu usaha yang 

menyediakan barang dan juga jasa bagi wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata. 

b. Menurut Direktorat Jenderal Pariwisata melalui Surat Keputusan 

Direktorat Jenderal Pariwisata No. Kep. 16/U/II/Tanggal  25 

Februari 1988 tentang Pelaksanaan Ketentuan Usaha Perjalanan, biro 

perjalanan wisata adalah badan usaha yang menyediakan usaha 

perjalanan ke dalam negeri dan atau ke luar negeri. 

3. Daya Tarik Wisata 

 

Menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, daya 

tarik wisata (DTW) adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, 

keindahan, dan kekayaan alam, budaya, serta hasil buatan manusia yang 

menjadi tujuan kunjungan wisatawan. Daya tarik wisata menurut dibagi 

menjadi tiga, yaitu: 

a. Daya tarik wisata alam adalah sumber daya alam yang memiliki 

potensi juga daya tarik bagi pengunjung baik dalam keadaan alami 

maupun setelah ada usaha budi daya. Contoh: flora dan fauna, air 

terjun, pantai, perkebunan. 
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b. Daya tarik wisata sosial budaya dapat dikembangkan sebagai daya 

tarik wisata meliputi museum, upacara adat, seni pertunjukan dan 

kerajinan. Contoh: museum, desa wisata. 

c. Daya tarik wisata minat khusus adalah wisata yang lebih 

mengutamakan wisatawan yang memiliki motivasi khusus dan 

keahlian. Contoh: berburu, mendaki gunung, arung jeram. 

4. Jenis Wisata 

 

Menurut Pendit (2012, hal. 4), pariwisata bisa dibedakan menurut motif 

wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat. Jenis wisata tersebut dibagi 

sebagai berikut: 

a. Wisata budaya, yaitu perjalanan yang dilakukan dengan mengadakan 

kunjungan, melihat tempat lain, mempelajari keadaan, kebiasaan adat 

istiadat, cara hidup, budaya dan seni masyarakat lokal. Contoh: 

museum. 

b. Wisata bahari, banyak dikaitkan dengan kegiatan olah raga di air, 

pantai, laut dengan kegiatan seperti memancing, berlayar, menyelam, 

kompetisi berselancar, balapan mendayung, melihat–lihat taman laut 

dengan pemandangan di bawah permukaan air serta berbagai rekreasi 

perairan yang beragam dilakukan. 

c. Wisata cagar alam, biro perjalanan yang mengkhususkan usaha–usaha 

dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, 

taman lindung, hutan daerah pegunungan dan lainnya yang 

kelestariannya dilindungi oleh undang–undang. Contoh: ekowisata. 
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d. Wisata pertanian (agrowisata), wisata pertanian ini adalah perjalanan 

yang dilakukan ke proyek–proyek pertanian, perkebunan, ladang 

pembibitan dan sebagainya dimana wisatawan dapat mengadakan 

kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi maupun melihat–lihat 

keliling segarnya tanaman beraneka warna. Contoh: perkebunan, 

pertanian. 

e. Wisata Ziarah, jenis wisata ini bisa dikaitkan dengan agama, sejarah, 

adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. 

Wisata ini banyak dilakukan oleh perorangan atau rombongan ke 

tempat–tempat suci, ke makam–makam orang besar atau pemimpin 

yang diagungkan, ke bukit atau gunung yang dianggap keramat, 

tempat pemakaman tokoh atau pemimpin. 

5. 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 atau bahari dengan kegiatan olahraga, 

bersantai, atau rekreasi. 

6. Kegiatan Wisata Bahari 
 

Menurut Gamal (2004), kegiatan wisata bahari meliputi: 
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a. Menjelajahi keindahan bawah laut yang sangat menakjubkan. 
 

Terdapat banyak biota laut dan juga batu karang yang sangat indah di 

dasar lautan. 

b. Diving dan juga Snorkeling. Kegiatan ini dilakukan dengan 

menggunakan peralatan menyelam. Tujuan kegiatan ini selain untuk 

rekreasi juga sebagai sarana untuk mempelajari keragaman kehidupan 

yang ada di lautan. 

c. Olahraga Air. Seperti speedboat, berselancar dan mengayuh perahu 

masuk dalam kategori ini. 

d. Menikmati hasil laut. Dapat ditangkap secara langsung dari lautan 

yang tentu memiliki cita rasa yang khas. 

e. Eko Wisata Bahari atau yang lebih dikenal dengan kegiatan 

konservasi berkelanjutan yang memiliki tujuan memberikan 

pengetahuan pada wisatawan untuk menjaga ekosistem pantai dan laut 

dari kerusakan. 

7. Potensi Wisata Bahari 
 

Menurut Menteri Pariwisata, Arief Yahya (2014), wisata bahari memiliki 

banyak sekali potensi. Potensinya di antara lain adalah: 

a. Meningkatkan ekonomi, jenis wisata ini akan memiliki dampak 

langsung pada masyarakat di sekitar pantai dan lautan. Warga sekitar 

bisa memperoleh penghasilan tambahan dari menawarkan jasa 

maupun produk kepada wisatawan yang berkunjung. Adapun sektor 

ekonomi ini juga akan bergerak ke arah yang positif seiring dengan 

semakin cepatnya perputaran uang dan jasa di suatu wilayah. 
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b. Meningkatkan pendapatan daerah, pendapatan daerah dari sektor 

wisata ini akan naik secara cepat. 

c. Sarana konservasi, setiap wisatawan dapat mengetahui berbagai hal 

yang berkaitan dengan kelautan dan diharapkan dapat menambah 

kesadaran untuk menjaga kelestarian alam. 

d. Sarana pendidikan, dengan melakukan kegiatan rekreasi bahari setiap 

wisatawan yang akan berkunjung bisa mendapat pengetahuan 

mengenai banyak hal yang berkaitan dengan kelautan. 

8. 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 tertentu 

untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan 

daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

9. Wisatawan 
 

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan, disebutkan wisatawan adalah orang yang melakukan 

wisata. Wisatawan juga adalah orang-orang yang datang berkunjung 

(visitor) yang terdiri dari banyak orang dengan bermacam-macam 

motivasi kunjungan, termasuk didalamnya sehingga dapat dikatakan 

tidak semua pengunjung adalah wisatawan. 

10. Konsep Bisnis 

 

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

akan buat adalah biro perjalanan wisata yang dinamakan Segara Biru 
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Tour yang menjual paket-paket wisata yang berfokus pada kegiatan 

wisata bahari yang ditujukan untuk wisatawan nusantara. Nama Segara 

Biru sendiri diambil dari kata Segara yang memiliki arti lain yaitu laut 

dan Biru yang melambangkan warna biru pada laut. Diharapkan Segara 

Biru Tour dapat menjadi salah satu biro perjalanan yang sukses dalam 

mengembangkan potensi wisata bahari di Indonesia. Untuk logo yang 

akan dipakai, Segara Biru Tour akan menggunakan warna biru secara 

keseluruhan disertai gambar laut dan perairan yang menandakan 

kekhususan dari paket wisata yang dijual adalah bahari. 

Segara Biru Tour memiliki lima paket wisata yang akan 

ditawarkan, yaitu 4D3N Experience Weh dan Aceh, 3D2N Amazing 

Pulau Abang, Kep. Riau, 3D2N Memorable Belitung, 4D3N Fantastic 

Derawan, dan 4D3N Fascinating Labuan Bajo. Aktivitas utama yang 

ditawarkan adalah kegiatan snorkeling serta kegiatan yang berfokus pada 

pelestarian alam bahari dan sosial budaya di kawasan tersebut. Dengan 

adanya Segara Biru Tour diharapkan potensi wisata bahari di Indonesia 

dapat terus berkembang secara maksimal. 


