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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Desa Sapikerep adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan 

Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Desa ini berada dalam wilayah Taman 

Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Salah satu potensi wisata Desa 

Sapikerep yaitu Gunung Bromo yang merupakan gunung terkenal di Jawa 

Timur dengan kunjungan paling ramai setiap tahun. Gunung Bromo memiliki 

ketinggian 2.392 meter di atas permukaan laut dan berada diempat lingkup 

kabupaten, di antaranya Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, 

Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Lumajang. 

Gunung Bromo juga dikenal sebagai gunung berapi aktif. Statusnya 

yang masih aktif serta dikelilingi gurun pasir membuat Gunung Bromo jadi 

lebih menarik dimata wisatawan, bukan keindahan alamnya saja yang banyak 

menarik para wisatawan tetapi Gunung Bromo juga disebut sebagai wisata 

budaya karena  keanegaragaman adat istiadat dan budaya di dalamnya. 

Masyarakat desanya disebut sebagai suku tengger itu mampu mempertahankan 

budaya di jaman yang modern seperti sekarang, sehingga banyak wisatawan 

baik lokal maupun asing yang hampir setiap hari berkunjung. 

Berikut ini merupakan data jumlah wisatawan yang masuk kawasan 

Gunung Bromo dari kabupaten Probolinggo di mana pada tahun 2011 ke 2012 
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dapat diketahui bahwa pengunjung meningkat sebesar 129%, pada tahun 2012 

ke 2013 juga ada kenaikan pengunjung lebih sedikit dari tahun sebelumnya 

yaitu sebesar 32%, kemudian  tahun 2013 ke 2014 pengunjung meningkat 

sebesar 37% dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2015 pengunjung wisata 

Gunung Bromo menurun sebesar 106% dikarenakan pada tahun 2015 Gunung 

Bromo mengalami erupsi yang menyebabkan selama kurang lebih 6 bulan 

wisata tersebut ditutup sementara. Data jumlah wisatawan secara lengkap dapat 

dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1.Jumlah Wisatawan Gunung Bromo tahun 2011-2015 (orang). 

       Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Probolinggo, 2016 

Suatu kawasan wisata yang baik dapat diukur dari tersedianya sarana 

prasarana dan infrastruktur penunjang seperti akses jalan menuju tempat wisata, 

fasilitas umum, dan fasilitas pelengkap seperti penginapan, penunjuk arah 

menuju kawasan wisata, dan acara-acara yang menjadi budaya serta adat-

istiadat masyarakat. Tempat tujuan wisata dengan waktu perjalanan yang cukup 

lama membuat para wisatawan ingin menikmati waktunya lebih lama untuk 

Wisatawan 2011 2012 2013 2014 2015 

Asing 13.397 19.208 14.859 20.980 8.497 

Lokal 60.608 150.404 209.266 286.193 140.431 

Jumlah 74.005 169.612 224.125 307.173 148.928 
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menikmati wisata tersebut, maka hotel menjadi salah satu kebutuhan wisatawan 

sebagai tempat beristirahat. 

Lava Corporation merupakan nama beberapa hotel yang berada dalam 

1 manajemen di antaranya yaitu Café Lava, Lava View dan Lava-lava. Hotel ini 

juga merupakan salah satu hotel ternama di kawasan gunung Bromo dengan 

letak yang strategis dan dekat dengan puncak mentigen. Sejak awal hotel 

berdiri dikelola oleh Bapak Edi sebagai manajer dan didukung oleh Bapak 

Fatkur selaku pemilik. Seiring dengan berjalannya waktu dan meningkatnya 

jumlah wisatawan, maka Lava Corporation akan melakukan investasi pendirian 

hotel baru yang perlu dianalisis kelayakannya. 

Lokasi rencana usaha pendirian hotel Lava Rest Area tersebut 

bertempat di tanah milik Bapak Fatkur Rochman selaku pemilik Lava 

Corporation, terletak di desa Sapikerep Kecamatan Sukapura Kabupaten 

Probolinggo dengan luas tanah 2.800 m
2
. Alasan memilih lokasi tersebut karena 

pemandangannya yang bagus untuk dijadikan wisatawan menginap, serta letak 

yang strategis, di mana lokasi ini banyak peluang untuk mendapatkan 

konsumen atau wisatawan, serta lokasinya mudah diakses dan mudah dikenali 

oleh wisatawan yang  berlibur di Gunung Bromo. 

Pembangunan hotel Lava Rest Area merupakan proyek investasi yang 

diharapkan memberikan manfaat di masa yang akan datang, karena lokasi 

berdirinya hotel ini pesaing penginapannya masih kelas menengah sehingga 

keputusan untuk melakukan investasi memerlukan analisis kelayakan agar 
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usaha pendirian hotel ini dijalankan tidak sia-sia serta untuk meminimalisir 

risiko usaha di masa yang akan datang. 

Mendirikan suatu usaha diperlukan strategi yang tepat agar usaha 

dapat terus bertahan dan berkembang, dalam mempertahankan sebuah usaha 

pemilik perlu membuat perencanaan dan membuat keputusan investasi yang 

tepat, banyak kendala yang dihadapi oleh pengusaha baik usaha sekala kecil 

maupun besar dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya, oleh karena 

itu analilisis kelayakan investasi dapat memudahkan pemilik dalam membuat 

keputusan investasi selain itu dapat menilai sebuah usaha apakah layak 

dijalankan atau tidak. 

Analisis kelayakan investasi memiliki tujuan untuk mengurangi risiko 

investasi di masa yang akan datang karena keputusan investasi mempunyai 

waktu jangka panjang, sehingga keputusan yang diambil harus dipertimbangkan 

dengan baik sebelum melakukan atau memutuskan untuk berinvestasi. Investasi 

juga mempunyai konsekwensi jangka panjang pula, sehingga dengan 

melakukan analisis kelayakan investasi tersebut dapat memastikan bahwa 

investasi yang akan dilakukan layak serta menguntungkan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Kelayakan Investasi pada Pendirian Hotel 

Lava Rest Area di Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten 

Probolinggo”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan masalah yaitu: 

“Apakah rencana pendirian hotel Lava Rest Area di desa Sapikerep Kecamatan 

Sukapura Kabupaten Probolinggo layak untuk dijalankan?” 

 

C. Batasan Penelitian 

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan di atas maka 

perlu dilakukan batasan masalah agar penelitian ini tidak meluas, penulis 

membatasi ruang lingkup masalah yaitu studi kelayakan bisnis yang terkait 

aspek keuangan, kemudian aspek pendukung yang digunakan aspek pemasaran, 

aspek teknis, aspek manajemen dan organisasi sebagai pendukung. Analisis 

bersifat tahunan selama umur ekonomis proyek. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rencana pendirian hotel Lava 

Rest Area ini layak untuk dijalankan atau tidak. 

2. Kegunaan Penelitan 

a. Bagi Manajemen Hotel Lava Rest Area 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

memutuskan untuk menjalankan usaha. 
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b. Bagi Kreditur Hotel Lava Rest Area 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi serta bahan 

pertimbangan dalam memberikan pinjaman dananya. 

c. Bagi Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini sebagai bahan kajian, referensi dan informasi untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. 

 


