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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk keperluan 

rekreasi atau liburan. Pada setiap negara, pariwisata merupakan bidang industri 

yang diandalkan dalam pemasukan devisa negara. Termasuk di Indonesia, 

terdapat banyak sekali destinasi wisata yang dapat dikunjungi dan dijadikan 

tempat untuk rekreasi. Bahkan turis dari luar negeri juga banyak yang 

mengunjungi dan berwisata di Indonesia, seperti di Bali, Jakarta, Solo, 

Surabaya. Yang sedang booming pada zaman sekarang adalah Waterboom. 

Waterboom adalah taman bermain air dimana banyak sekali permainan 

- permainan yang dapat dimainkan di tempat tersebut. Salah satunya adalah 

permainan perosotan. Permainan tersebut merupakan permainan favorit yang 

ada di Waterboom. Bermacam permainan air dapat dimainkan di Waterboom. 

Waterboom pada umumnya terdapat di kota – kota besar, sehingga banyak 

orang yang rela bepergian jauh untuk berekreasi dan bersenang – senang di 

Waterboom, termasuk warga Kabupaten Blora. 

Selain ada perosotan, terdapat juga permainan seluncuran yang 

bernama Climax. Permainan ini seperti permainan perosotan tetapi meluncur 

di lintasan yang lurus, sehingga menghasilkan kecepatan yang tinggi saat 

meluncur. Ada juga kolam arus. Kolam arus ini berbentuk seperti sungai yang 

mengalir, sehingga para pengunjung dapat menikmati aliran air yang mengalir 
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di kolam arus. Kadang kala kolam arus ini disebut Lazy River, karena para 

pengunjung dapat bermalas – malasan dan bersantai menikmati pemandangan 

dan bersantai di atas air. Selain itu, Waterboom juga menyediakan bola air 

untuk bermain dan pelampung dan alat pengaman diri untuk keamanan. 

Blora merupakan kota kabupaten yang sebenarnya sangat minim akan 

tempat bermain, sehingga warga Kota Blora biasanya berekreasi di luar kota 

saat weekend dan pada saat liburan. Wisata Blora biasanya menyajikan 

keindahan alam saja, jarang sekali yang menyajikan tempat bermain air untuk 

liburan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat masalah, yaitu kurangnya 

wahana bermain dan rekreasi di Blora. Agar dapat membantu warga Blora 

dalam mencari tempat bermain air dan tempat rekreasi, maka akan dibangun 

taman rekreasi dan Wahana Air di Blora. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang permasalahan di atas 

mengenai tempat wisata di Kabupaten Blora maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kelayakan ekonomis pada investasi Waterboom di 

kabupaten Blora? 

2. Berapa lama akan terjadi titik impas dengan harga jual tiket yang telah 

ditentukan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Mengetahui tingkat kelayakan teknis dan ekonomis pada investasi 

Waterboom di kabupaten Blora. 

2. Mengetahui berapa lama akan terjadi titik impas dengan harga jual tiket 

yang telah ditentukan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penilitian ini adalah: 

1. Manfaat dari hasil penyusunan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi 

referensi yang bisa digunakan pemerintah kota Blora untuk membangun 

Waterboom pertama di Blora. 

2. Laporan Tugas Akhir ini juga diharapkan sebagai referensi dan 

pembanding untuk mahasiswa – mahasiswa lain yang akan menyusun 

tentang perencanaan pembangunan Waterboom. 

 
E. Batasan Masalah 

1. Tingkat suku bunga yang akan dipakai dalam analisa ekonomi ini memakai 

tingkat suku bunga Bank BRI, karena Bank BRI adalah bank yang paling 

banyak dan umum digunakan oleh masayarakat Blora. 
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2. Masyarakat yang disurvey hanya masyarakat yang tinggal di Kabupaten 

Blora dan sebagian besar berdomisili di Kabupaten Blora. 

3. Luas Area yang akan dijadikan wahana Waterboom seluas 2,1 ha dari 12,7 

ha total luas area. Sisa area yang lain akan dibangun trail arena, minifarm 

(agrowisata), airsoft gun field, sport area, dan restoran apung. 

4. Perbandingan area di dalam Waterboom yang dijadikan wahana air sebesar 

50% dari total luas area. 50% sisanya merupakan fasilitas pelengkap, seperti 

ruang ganti baju, tempat bersantai, taman, gazebo, kamar mandi, dan food 

stand. 

5. Jumlah Wahana yang disediakan di Waterboom. Jumlah wahana utama 

yang akan di sediakan di Waterboom berjumlah 4 buah, yaitu, Seluncuran, 

climax, Lazy River, dan kolam ombak. Terdapat juga permainan – 

permainan kecil yang diperuntukkan anak – anak bermain di mini 

waterboom. 

6. Perhitungan Kajian Ekonomi akan digunakan metode Net Present Value 

(NPV), Payback Periode (PP), Break Even Point (BEP), Internal Rate of Return 

(IRR), dan Benefit Cost Ratio (BCR). 

7. Perhitungan Volume dan RAB, lebih mengacu dan mendetail pada wahana 

waterboom. Wahana lain dan variabel – variabel yang lain ikut dihitung 

tetapi tidak mendetail dan hanya diasumsikan. 

8. Pertumbuhan harga tiket yang telah ditentukan diasumsikan naik sebesar 

5% dari harga pada tahun sebelumnya. 
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9. Pertumbuhan dan penurunan jumlah pengunjung yang digunakan dalam 

tugas akhir ini diasumsikan sebesar 5% - 10% dari tahun sebelumnya. 

 

 


