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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Desa Kebobang terletak 30 km dari pusat Kota Malang. Desa Kebobang 

terbagi menjadi 5 dusun yaitu dusun Kebobang (4 RW), dusun Tumpang Rejo (5 

RW), dusun Lopawon (2 RW), dan dusun Bumi Rejo (4 RW). Berdasarkan data 

Administrasi Pemerintah Desa tahun 2013 bulan September, jumlah penduduk 

Desa Kebobang adalah 9056 jiwa, dengan rincian 4100 laki-laki dan 4956 

perempuan. Pada setiap dusun terdapat 1 sekolah dasar, sehingga pada 5 dusun 

tersebut terdapat 5 sekolah dasar. Selain itu juga terdapat 1 taman anak-kanak, 4 

SMP dan 1 SMA di Desa Kebobang dan sekitarnya. 

Musim-musim liburan seperti menjelang kenaikan kelas atau menjelang 

libur hari raya, sekolah-sekolah tersebut secara rutin melakukan perjalanan wisata 

atau Study Tour. Banyak kegiatan-kegiatan sekolah yang mengharuskan siswa atau 

guru dari sekolah-sekolah menggunakan jasa transportasi, seperti pada setiap 

tanggal 17 Agustus ada upacara bendera di lapangan yang berjarak antara 3-6 

kilometer, rapat pengajar di Dinas Pendidikan yang berada di Kepanjen, lomba 

cerdas cermat tingkat Kecamatan yang berjarak 10 kilometer dan lomba cerdas 

cermat tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di Kepanjen yang berjarak 15 

kilometer. Permintaan terhadap jasa transportasi pada sekolah terjadi saat liburan 

akhir semester, setiap kelas akan mengadakan rekreasi bersama guru wali kelas 

masing-masing, sehingga tempat rekreasi yang dituju berbeda dengan kelas lain. 
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Besar permintaan sekolah-sekolah terhadap jasa transportasi dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Estimasi Permintaan Sekolah Di Desa Kebobang Dan Sekitarnya Terhadap 

Jasa Transportasi Pada Masa Libur Semester (Per Tahun) 

Nama Sekolah Estimasi Permintaan 

Berdasar Jumlah 

Kelas 

Rata-rata Jumlah 

Siswa per Kelas 

SDN Kebobang 1 6 39 

SDN Kebobang 2 6 23 

SDN Kebobang 3 6 24 

SDN Kebobang 4 6 20 

SDN Kebobang 5 6 25 

TK Muslimat Purnama 2 19 

SMP Negeri 1 Wonosari 12 32 

SMP Negeri 1 Ngajum 18 40 

SMP Suryo Alam 3 27 

SMA Suryo Alam 3 31 

MTs 1 Wahid Hasyim 9 35 

Total 77 315 

Sumber: Lampiran 1 

Berdasarkan tabel di atas, jika 50% dari jumlah kelas pada sekolah-sekolah 

tersebut mengadakan rekreasi, maka diperkirakan ada 38-39 permintaan, yang 

kuota setiap permintaan berkisar antara 30-40 penumpang dan bisa ditampung 

menggunakan 2 mobil minibus. Kerukunan antar warga sangat tinggi, kepedulian 

sosial antar warga masih terjaga dengan baik, misalnya ada tetangga yang sakit, 

maka masyarakat akan menjenguk secara bersama-sama dengan menyewa mobil. 

Kendaraan yang sering gunakan adalah mobil-mobil angkutan desa berjenis van 

dengan kapasitas penumpang maksimal 10 orang. Jarak rumah sakit terdekat yang 

sering menjadi rujukan warga saat sakit yaitu RSUD Kanjuruhan Kepanjen, 

berjarak sekitar 15 kilometer dari desa Kebobang. 
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 Rumah sakit swasta yang menjadi tempat rujukan warga yaitu rumah sakit 

Wava Husada, rumah sakit Teja Husada, dan rumah sakit khusus bedah Hasta 

Husada berjarak sekitar 16-18 kilometer. Setiap satu bulan sekali, warga secara 

bersama-sama menjenguk saudara atau tetangga yang sakit. Jarak setiap rumah 

sakit terdekat dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.2 

Jarak Rumah Sakit Terdekat Dan Intensitas Warga Berkunjung Ke Rumah Sakit 

 (Per Tahun) 

Nama Rumah 

Sakit 

Jarak Dari Desa 

Kebobang (Km) 

Intensitas 

Kunjungan Warga 

RSUD Kanjuruhan 13,8  15 

RS Wava Husada 14,2 25 

RS Hasta Husada 12,6 6 

RS Teja Husada 14,8 8 

Sumber: Lampiran 2 

Perkumpulan warga seperti jamaah tahlil, juga sering melakukan 

kunjungan ke makam-makam wali di sekitar Jawa Timur. Pada setiap RW rata-rata 

terdapat 4-6 perkumpulan jamaah tahlil yang terdiri dari jamaah laki-laki dan 

jamaah perempuan dengan jumlah anggota antara 25-40 orang. Dua minggu sekali, 

setiap kelompok jamaah tahlil tersebut bepergian ke tempat-tempat ulama dan 

pondok pesantren yang dipercaya sebagai tempat yang istijabah untuk melakukan 

do’a bersama. Daerah-daerah yang sering dikunjungi antara lain Kabupaten 

Jombang, Kabupaten Bangil, dan Kabupaten Gresik. 

Pada bulan-bulan tertentu seperti bulan Besar, Jumadil Awal, dan Jumadil 

Akhir (bulan yang baik dan boleh untuk menggelar acara pada perhitungan 

masyarakat Jawa), warga akan lebih sering bepergian untuk menghadiri acara 

pernikahan kerabat, baik yang jaraknya dekat ataupun yang jauh. Selama 3 bulan 

tersebut, rata-rata satu kali dalam seminggu warga menghadiri pernikahan 
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kerabatnya. Selain warga, instansi-instansi pemerintah dan instansi swasta juga 

sering bepergian untuk menghadiri pernikahan anggota atau teman-temannya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diketahui bahwa kebutuhan warga 

terhadap jasa transportasi sangat tinggi. Namun, hal ini tidak sebanding dengan 

fasilitas transportasi yang ada. Di Desa Kebobang atau bahkan di wilayah 

Kecamatan Wonosari belum ada perusahaan travel. Satu-satunya agen travel 

terdekat berlokasi di Desa Ngajum, sekitar 5 kilometer dari Desa Kebobang. Agen 

travel tersebut bernama “ROFIQ” TRAVEL. Armada kendaraan yang dimiliki 

yaitu 1 mobil Toyota Avanza dan 1 mobil Suzuki APV yang tentunya tidak dapat 

memenuhi semua permintaan konsumen. 

Berdasarkan data-data permintaan di atas, diketahui bahwa jasa travel 

sangat dibutuhkan oleh warga Desa Kebobang. Namun demikian, masih 

memerlukan studi yang lebih lanjut untuk mendirikan perusahaan jasa travel. Agar 

mencapai tingkat perkembangan dan keuntungan usaha yang optimal, seorang 

wirausahawan sebaiknya mengkaji terlebih dahulu melalui Studi Kelayakan Bisnis. 

Hal ini bukan saja berguna bagi investor tetapi juga berguna dalam mengantisipasi 

kegagalan atau kendala yang mungkin akan terjadi.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini diberi judul “Studi 

Kelayakan Bisnis Pendirian Perusahaan Travel “ABC” di Kebobang Kab. Malang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah rencana pendirian 

bisnis travel “ABC” layak untuk dijalankan?” 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan 

investasi pada pendirian perusahaan travel “ABC” di Desa Kebobang dilihat dari 

aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek ekonomi dan 

sosial, dan aspek keuangan. 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pendirian bisnis travel “ABC” di Desa Kebobang layak atau 

tidak layak untuk dijalankan dilihat dari dilihat dari aspek pasar dan pemasaran, 

aspek teknis, aspek manajemen, aspek ekonomi dan sosial, dan aspek keuangan. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi pendiri, dipergunakan untuk mengetahui dana yang dibutuhkan, berapa 

alokasi dari modal sendiri, dan rencana pendanaan dari investor dan kreditor. 

b. Bagi kreditur, sebagai bahan mengkaji dan mempertimbangkan bonafiditas dan 

tersedianya agunan yang dimiliki sebelum memberikan kredit. 

c. Bagi masyarakat, diharapkan dengan berdirinya perusahaan dapat menyediakan 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 


