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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pariwisata di Indonesia adalah sektor strategis yang memberikan 

kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Pariwisata sebagai sektor yang 

strategis mempunyai dampak ganda yang ditimbulkan. Dampak yang sifatnya 

langsung berupa penyerapan tenaga kerja dan dampak tidak langsung berupa 

berkembangnya kegiatan ekonomi pendukung pariwisata seperti penginapan, 

rumah makan dan jasa penukaran uang. 

Salah satu kota berbasis pariwisata dengan berbagai macam objek wisata 

adalah Kota Batu, Jawa Timur. Banyak wisatawan yang datang untuk 

berekreasi dan mengunjungi objek wisata yang ada. Wisatawan juga dapat 

mengunjungi rumah makan dan penginapan. Data jumlah wisatawan yang 

datang ke Kota Batu selama lima tahun dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Data Kunjungan Wisata Kota Batu Tahun 2012-2016 

Tahun  Jumlah Wisatawan (orang) 

2012 2.583.855 

2013 3.292.880 

2014 3.364.019 

2015 3.715.650 

2016 3.939.453 

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Batu Tahun 2017 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah wisatawan dalam negeri maupun 

wisatawan asing yang datang untuk berekreasi mengalami kenaikan setiap 

tahunnya. Kenaikan berkisar antara 2% hingga 20%, karena semakin banyak 

program wisata yang ditawarkan, seperti wisata buatan museum angkut, Batu



2 
 

 
 

Secret Zoo, wisata alam Coban Talun, wisata alam Coban Rais, Jawa Timur 

Park 1, Jawa Timur Park 2, Jawa Timur Park 3, Paralayang, dan wisata spot 

foto lainnya. 

Tempat tujuan wisata dengan waktu perjalanan yang cukup lama 

membuat wisatawan ingin menikmati obyek wisata lebih lama, maka 

penginapan menjadi salah satu kebutuhan wisatawan untuk beristirahat. 

Alternatif penginapan yang bermacam-macam dapat dijadikan tempat 

beristirahat, yaitu hotel berbintang dan hotel non bintang seperti guest house, 

vila, losmen dan homestay. Berikut ini adalah data jumlah hotel berbintang 

dan hotel non bintang setiap kecamatan yang ada di Kota Batu yang disajikan 

dalam Tabel 1.2. 

Tabel 1.2. Data Usaha Akomodasi Per-Kecamatan di Kota Batu Tahun     

2016 

Jenis akomodasi 
Kecamatan 

Batu 

Kecamatan 

Bumiaji 

Kecamatan 

Junrejo 

Vila 224 4 2 

Guest house 188 5 1 

Homestay 41 15 6 

Hotel Bintang 3 1 - - 

Hotel Bintang 5 4 - - 

Jumlah 458 24 9 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu Tahun 2017 

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat disimpulkan bahwa pada Kecamatan Batu 

terdapat kelebihan penawaran atas banyaknya usaha perhotelan dengan pasar 

yang potensial, sedangkan pada Kecamatan Junrejo terdapat paling sedikit 

perhotelan karena pasar yang tidak potensial. Kecamatan Bumiaji, terdapat 

sedikit usaha perhotelan, namun dengan pasar yang potensial. Rencana 

pendirian guest house didirikan di Kecamatan Bumiaji. Berada pada lokasi 

yang strategis menjadi nilai tambah pendirian guest house. Lokasi berjarak 
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satu kilometer dari pusat kota dan dekat dengan beberapa obyek wisata yaitu 

taman rekreasi Selecta, wisata bunga, wisata kungkuk, wisata jambu kristal, 

dan wisata petik jeruk.  

Wisatawan menginginkan penginapan yang nyaman dengan harga yang 

terjangkau dan mempunyai fasilitas yang lengkap, oleh karena itu, muncul 

konsep persewaan rumah yang dinamakan guest house. Guest house adalah 

usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi masyarakat umum yang 

dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh 

bangunan. Persewaan tempat tidur pada guest house ditawarakan harian 

maupun bulanan. Konsepnya hampir seperti tempat kost pada umumnya, 

tetapi ada petugas kebersihan dan mempunyai fasilitas lengkap seperti hotel, 

namun harga yang relatif murah.(www.batukota.bps.go.id) 

Rencana guest house yang akan dibangun bukan seperti penginapan pada 

umumnya, namun pemilik menawarkan penginapan yang berkonsep islami 

yang nyaman untuk keluarga, yaitu dengan konsep muslim. Muslim guest 

house yaitu usaha penyediaan jasa penginapan keluarga dengan fasilitas bagi 

umat muslim yang dikelola secara komersial. Fasilitas yang dibangun berupa 

16 kamar tidur lengkap dengan peralatan sholat, dapur, kamar mandi, teras, 

dan tempat parkir. 

Keputusan investasi pendirian muslim guest house memerlukan analisis 

kelayakan agar usaha yang dijalankan tidak merugikan dan meminimalisir 

risiko usaha. Analisis investasi dapat memudahkan pemilik dalam membuat 

keputusan investasi dan dapat menilai sebuah usaha apakah layak atau tidak 

layak untuk dilaksanakan. Proyek pembangunan muslim guest house yang 
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perkembangannya diharapkan akan berlanjut lebih dari satu tahun dan 

penentuan proyek yang akan dimasukkan dalam penganggaran modal.  

Proyek bisnis menyangkut penganggaran modal (capital budgeting), 

dilihat dari sudut pandang perusahaan mempunyai arti penting, karena 

pengeluaran modal mempunyai konsekuensi jangka panjang, pengeluaran 

modal menyangkut jumlah yang sangat besar, dan komitmen pengeluaran 

modal tidak mudah untuk diubah. Penganggaran modal diperlukan untuk 

mengestimasi pengeluaran untuk aktiva tetap dan selanjutnya dapat 

mengestimasi pendapatan di masa yang akan datang. (Husnan & Suwarsono, 

2014:6) 

Penelitian ini difokuskan pada recana pembangunan muslim guest house 

yang akan didirikan di Kecamatan Bumiaji Kota Batu yang diharapkan dapat 

memberikan manfaat di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian dan 

fenomena yang telah dijelaskan diatas, peneliti mengambil judul “Analisis 

Kelayakan Investasi Pendirian Muslim Guest House di Kecamatan Bumiaji, 

Kota Batu.” 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu: Apakah investasi pendirian muslim guest house di Kecamatan Bumiaji, 

Kota Batu layak dilaksanakan? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penilaian kelayakan 

investasi pendirian muslim guest house di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu 
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berdasarkan aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, 

serta aspek keuangan. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, tujuan 

penelitian yaitu mengetahui kelayakan investasi pendirian muslim guest 

house di Kecamatan Bumiaji Kota Batu. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Pemilik Muslim Guest House 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi 

pendirian muslim guest house, sehingga dapat menghindari risiko 

kerugian, memudahkan dalam perencanaan keuangan dan 

memudahkan dalam pengendalian proyek investasi. 

b. Bagi Kreditur Muslim Guest House 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu kreditur sebagai 

bahan pertimbangan untuk meminjamkan dana dan dapat 

memprediksi arus keuangan usaha guest house. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian, dan menambah 

wawasan keilmuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dalam 

bidang manajemen keuangan, khususnya penelitian analisis kelayakan 

investasi 


