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ABSTRAK 

Pariwisata merupakan sektor utama pendukung perekonomian di Kota Denpasar. Diperlukan untuk 

meningkatkan fasilitas pelayanan wisatawan menuju ke objek wisata yang ada di Kota Denpasar, 

salah satunya dengan menyediakan angkutan wisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis kelayakan finansial pengembangan angkutan wisata di Kota Denpasar. Survei 

lapangan yang dilakukan meliputi pengukuran jarak dan waktu tempuh. Data jumlah kunjungan 

wisatawan diperoleh dari Dinas Pariwisata Kota Denpasar. Selanjutnya dilakukan analisis biaya-

manfaat. Parameter kelayakan finansial meliputi NPV (Net Present Value), BCR (Benefit Cost 

Ratio), dan IRR (Internal Rate of Return). Dari hasil analisis diperoleh bahwa potensi demand 

angkutan wisata di Kota Denpasar diperkirakan mencapai 485.998 orang pada tahun 2017. Alternatif 

paket wisata meliputi wisata reguler city tour dan charter city tour. Angkutan wisata beroperasi 

dengan waktu pelayanan 8 jam dari pukul 09.00 s/d 17.00 wita untuk reguler dan 4,5 jam-5,5 jam 

untuk paket charter. Headway ditetapkan 30 menit. Hasil analisis kelayakan finansial menunjukkan 

bahwa untuk paket reguler city tour angkutan bus sedang: NPV = Rp. 92.785.838, BCR = 1.0123, 

IRR = 21%, minibus : NPV = Rp.131.807.408, BCR = 1.0182, IRR = 24%. Untuk paket wisata 

charter city tour untuk angkutan bus sedang: NPV = Rp.234.352.687, BCR = 1.0161, IRR = 26%, 

minibus: NPV = Rp.266.584.404, BCR = 1.0117, IRR = 23%. Secara finansial investasi adalah 

layak, namun analisis sensitivitas menunjukkan bahwa investasi tersebut sensitif terhadap perubahan 

manfaat dan biaya. 

Kata kunci: angkutan wisata, sistem operasional, BOK, kelayakan finansial  

  

1. PENDAHULUAN 

Sebagai Ibukota Provinsi Bali, Kota Denpasar memiliki tempat-tempat wisata yang menarik yang sering dikunjungi 

oleh wisatawan domestik maupun asing seperti Pasar Seni Kumbasari, Museum Bali, Taman Budaya Art Center, 

Monumen Bajra Sandhi serta Pantai Sanur. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Denpasar untuk wisatawan 

domestik 258.813 orang dan wisatawan asing sejumlah 184.962 orang dengan total kunjungan 443.775 orang 

(Disparda Provinsi Bali, 2014). Menurut data Direktori Kepariwisataan Denpasar (Dinas Pariwisata Kota Denpasar, 

2014), jumlah biro perjalanan wisata di Denpasar Selatan sebanyak 94 usaha, Denpasar Timur sebanyak 41 usaha, 

Denpasar Barat sebanyak 37 usaha, dan jumlah biro perjalanan di Denpasar Utara sebanyak 4 usaha. Dengan 

banyaknya usaha yang bergerak di bidang pariwisata, maka banyak pula terjadi pergerakan angkutan wisata yang 

memiliki kontribusi terhadap permasalahan transportasi yang ada di Kota Denpasar. Pada saat ini wisatawan sering 

memilih untuk menyewa mobil (rentcar) maupun menyewa motor dikarenakan mudahnya mendapatkan kendaraan 

sewa, serta lebih efisien dalam mobilitasnya. 

Menurut Mirzaee (2014) pengembangan sarana dan prasarana transportasi memiliki konstribusi penting untuk 

meningkatkan kepariwisataan. Toth, dkk (2014) mengkaji peranan transportasi dalam kepariwisataan di Negara 

Eropa. Mereka menemukan bahwa aksesibilitas memiliki peranan penting dalam peningkatan kepariwisataan. 

Sebagai kota tujuan wisata, Kota Denpasar perlu melakukan perbaikan dan peningkatan fasilitasnya, dimana salah 

satunya adalah dengan pengadaan angkutan wisata untuk melayani pergerakan wisatawan menuju ke objek wisata di 

Kota Denpasar. Pengadaan angkutan wisata yang diperlukan yaitu dengan memberikan keunggulan terhadap 

fasilitas angkutan umum dari segi keamanan, kenyamanan, efisiensi biaya, kemudahaan wisatawan mendapatkan 

angkutan dan juga informasi mengenai jadwal dan rute yang akan dilalui. Pelayanan angkutan pariwisata di Kota 

Denpasar saat ini hanya tersedia melalui travel agent, sehingga untuk wisatawan domestik maupun mancanegara 

yang ingin berwisata di Kota Denpasar tidak ada pilihan selain menyewa kendaraan ataupun menggunakan biro 

perjalanan karena belum adanya fasilitas angkutan wisata yang bergerak secara reguler. 



378 

 

 

Bali sebagai destinasi wisatawan mancanegara dan Kota Denpasar sebagai barometer kepariwisataan Bali memberi 

dampak pada pembangunan di Kota Denpasar, namun inovasi dalam sektor pariwisata di Bali masih tertinggal 

dibandingkan kota-kota lainnya. Bandung, Jogja dan Solo telah memiliki fasilitas angkutan wisata yang khusus 

bergerak secara reguler untuk melayani wisatawan, sedangkan di Bali belum tersedia fasilitas angkutan wisata yang 

bergerak secara reguler. Untuk meningkatkan dan memperbaiki fasilitas angkutan wisata di Kota Denpasar sebagai 

salah satu destinasi unggulan, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kelayakan finansial angkutan wisata city tour 

dengan dua alternatif layanan yaitu reguler dan sewa (charter). 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

Pada dasarnya analisis finansial proyek dikembangkan dalam usaha mencari suatu ukuran yang menyeluruh yang 

dapat menggambarkan tingkat kelayakan proyek. Secara umum ada beberapa metode yang sering digunakan yaitu: 

Benefit Cost Ratio (BCR), Net Present Value (NPV) dan Internal Rate of Return (IRR) (Giatman, 2011).  

Benefit cost ratio (BCR) 

Benefit Cost Ratio diperoleh dengan cara membandingkan semua manfaat (benefit) yang diperoleh dengan semua 

biaya (cost) yang dikeluarkan sepanjang umur layanan dimana manfaat dan biaya harus dikonversi dalam nilai uang 

yang sama.  Besaran BCR dapat berupa BCR<1, BCR=1 atau BCR>1.  Semakin besar nilai BCR maka kondisi 

tersebut semakin baik (Giatman, 2011). 

a. BCR<1 : manfaat yang diterima lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan. 

b. BCR=1 : besarnya manfaat seimbang dengan biaya yang dikeluarkan. 

c. BCR>1 : manfaat yang diterima lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.  

Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut: 
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dimana: 

B(t) =  besaran total dari komponen manfaat proyek pada tahun ke –t (Rp.) 

C(t) =  besaran total dari komonen biaya pada tahun ke-t (Rp.) 

i =  tingkat bunga yang diperhitungkan (%) 

t =  periode tahun  

Suatu proyek dikatakan layak bila BCR > 1 atau  NPV > 0. Sebaliknya bila BCR < 1, NPV < 0, maka proyek 

dikatakan tidak layak. 

Net present value (NPV) 

Net Present Value diperoleh dari selisih semua manfaat dengan semua biaya selama umur layanan dimana manfaat 

dan biaya harus dikonversi dengan nilai uang yang sama (LPKM-ITB, 1997). Dalam hal ini acuan yang 

dipergunakan adalah besaran net saat ini (net persent value), artinya semua besaran komponen didefinisikan sebagai 

selisih antara persent value dari komponen manfaat dan persent value dari komponen biaya.  Besarnya nilai NPV 

dapat berupa : NPV<0 (-), NPV=0, dan NPV>0 (+).  

a. NPV<0 atau negatif (-) : biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.  

b. NPV=0 : manfaat yang diperoleh seimbang dengan biaya yang dikeluarkan. 

c. NPV>0 atau positif: manfaat yang diperoleh melebihi biaya yang dikeluarkan.  

Secara sistematis rumusnya sebagai berikut: 
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dimana: 

B(t)  =  besaran total dari komponen manfaat proyek pada tahun ke –t (Rp.) 
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C(t)  =  besaran total dari komonen biaya pada tahun ke-t (Rp.) 

i  =  tingkat bunga yang diperhitungkan  (%) 

t  =  periode tahun 

Dengan menggunakan kriteria ini maka proyek tertentu dikatakan layak jika NPV > 0, sedangkan jika NPV = 0, 

maka proyek tersebut mengembalikan persis sebesar Opportunity Cost of Capital dan jika NPV < 0, maka proyek 

dikatakan tidak layak. 

Internal rate of return (IRR) 

Internal rate of return atau IRR merupakan parameter kelayakan yang berupa tingkat pengembalian modal dan 

dinyatakan dalam persen (%). Besarnya IRR diperoleh dengan cara trial and error terhadap cashflow.  Mula-mula 

ditetapkan suku bunga (i) yang diperkirakan mendekati IRR. Jika perhitungan ini memberikan nilai NPV yang 

negatif berarti nilai i sudah lebih besar dari IRR. Kalau hal ini sudah tercapai selanjutnya diadakan interpolasi antara 

discount rate yang tertinggi yang masih memberikan nilai NPV positif dan discount rate rendah yang memberikan 

nilai NPV negatif sehingga diperoleh NPV sebesar nol.  Kriteria untuk menetapakan kelayakan suatu proyek ialah 

bila IRR lebih besar dari discount rate (tingkat bunga), atau IRR >i. 
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dimana: 

 

= tingkat suku bunga pertama saat NPV positif (%) 

= tingkat suku bunga kedua saat NPV negatif (%) 

 

3. METODE 

Lokasi pada penelitian ini adalah kawasan pariwisata Kota Denpasar yang terdiri dari 4 kecamatan, baik Denpasar 

Utara, Denpasara Selatan, Denpasar Timur serta Denpasar Barat. Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data 

dengan menggunakan data sekunder maupun data primer. Data primer didapat langsung pada objek penelitian, 

adapun cara dalam mendapatkan data primer dengan mewancarai showroom kendaraan dan bengkel suku cadang 

untuk mengetahui data harga suku cadang kendaraan. Data terkait pajak kendaraan diperoleh melalui wawancara 

dengan operator angkutan pariwisata. Selain itu data primer juga didapat dari survei yang dilakukan langsung oleh 

peneliti untuk mendapatkan panjang lintasan, waktu, rute, dimana dalam survei kecepatan menggunakan v=20 

km/jam sesuai dengan kecepatan standar angkutan umum. Data sekunder meliputi layanan pariwisata, lokasi objek 

wisata dan jumlah kunjungan wisatawan diperoleh dari Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Bali (2014) dan Dinas 

Pariwisata Kota Denpasar (2014), data tingkat inflasi di Kota Denpasar diperoleh dari Badan Pusat Statistik (2015).  

Potensi penumpang (demand) wisatawan yang beralih menggunakan angkutan wisata dalam penelitian ini 

menggunakan jumlah wisatawan yang didapat pada data sekunder dari instansi Kepariwisataan terkait. Data jumlah 

pariwisata yang diambil menggunakan jumlah kunjungan wisatawan kunjungan objek tertinggi pada tahun 2009 

sampai dengan tahun 2013 dengan pertumbuhan wisatawan 2,6% (Badan Pusat Statistik, 2015). Kemudian 

dilakukan estimasi ke tahun rencana pada tahun 2017 dengan asumsi 30% dari total kunjungan wisatawan 

merupakan potensi demand (wisatawan yang beralih menggunakan angkutan wisata city tour). Selanjutnya 

ditentukan lintasan atau rute layanan angkutan wisata sesuai dengan lokasi objek wisata berdasarkan data kunjungan 

tertinggi tiap tahunnya. Adapun pemilihan lintasan dikelompokkan sesuai dengan daya tarik tiap objek wisata dan 

kebutuhan wisatawan kedalam paket wisata. 

Pada Gambar 1 dapat dilihat rute angkutan wisata yang direncanakan untuk melayani wisatawan yang akan 

berkunjung ke objek wisata dalam kota. Adapun objek wisata yang akan dikunjungi adalah : Taman Budaya Art 

Centre, Museum Lukisan Sidik Jari, Monumen Bajra Sandhi, Pasar Kumbasari, Pasar Badung, Museum Bali. Jarak 

tempuh 25.80 km dengan kecepatan rata-rata kendaraan 20km/jam didapat waktu tempuh per roundtrip 119.2 menit. 

Perencanaan operasional angutan wisata dan perhitungan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dilakukan 

berdasarkan Departemen Perhubungan (1996a, 1996b dan 2002) dan Idwan (1996). 
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Gambar 1. Rencana rute city tour di Kota Denpasar 

Umur rencana pada penelitian ini menggunakan umur ekonomis kendaraan yaitu selama 7 tahun, dengan tahun 

rencana 2017-2024. Analisis selama umur rencana pada penelitian ini menggunakan proyeksi nilai inflasi Kota 

Denpasar sebesar 0,34% (Badan Pusat Statistik, 2015). Adapun skenario investasi pada penelitian ini adalah dengan 

pengadaan angkutan wisata yang bergerak secara reguler maupun charter ke objek wisata yang ada di Kota 

Denpasar. Dalam penelitian ini, analisis finansial dilakukan dengan kriteria investasi yang meliputi: Net Present 

Value, Benefit Cost Ratio, dan Internal Rate of Return. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis potensi demand 

Jumlah calon penumpang yang dimaksud dalam penilitian ini adalah jumlah kunjungan yang terdapat pada objek 

wisata di Kota Denpasar yang dilalui oleh trayek angkutan wisata yang telah direncanakan, dengan asumsi 30% dari 

total kunjungan merupakan wisatawan yang beralih menggunakan angkutan wisata. Jumlah potensi demand 

kunjungan ke objek wisata di Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Potensi demand angkutan pariwisata Kota Denpasar 

No Objek Wisata Jumlah Kunjungan 

per Tahun (Org) 

Jumlah Hari 

Kunjungan per 

Tahun (Hari) 

Jumlah Kunjungan 

Rata-Rata Harian (Org) 

1 Museum lukis sidik jari 448 240 2 

2 Museum Bali 29.049 240 121 

3 Taman Budaya 9.425 240 39 

4 Pulau Serangan 96.627 240 403 

5 Prasasti Blanjong 393 240 2 

6 Pasar Kumbasari 14.702 240 61 

7 Pasar Badung 20.384 240 85 

8 Desa Budaya Kertalangu 34.854 240 145 

9 Monumen Perjuangan Rakyat Bali 144.340 240 601 

10 Mangrove 4.296 240 18 

Jumlah 354.518  1.477 

 

Load faktor  

Dalam penelitian ini, perencanaan angkutan wisata paket reguler city tour menggunakan 2 jenis angkutan yaitu bus 

sedang dan minibus. Angkutan wisata bergerak secara reguler melayani wisatawan yang akan berkunjung ke objek 

wisata dalam Kota Denpasar. Objek wisata yang akan dilayani adalah : Museum Lukis Sidik Jari, Museum Bali, 

Taman Budaya, Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Prasasti Blanjong, Pasar Kumbasari, Pasar Badung. Angkutan 
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wisata bergerak secara reguler selama waktu operasional dari pukul 09.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita. 

Tabel 2 memperlihatkan kebutuhan armada dan perkiraan nilai load faktor. 

Tabel 2. Kebutuhan kendaraan bus sedang dan minibus (reguler city tour) 

Tahun Jumlah 

Kendaraan 

Bus 
Sedang(JK) 

(unit) 

Jumlah 

Kendaraan 

Minibus 
(JK) 

(           (unit) 

Jumlah 

Seat 

Bus 
Sedang 

Jumlah 

Seat 

Minibus 

Kapastitas 

(C) Bus 

Sedang 
(seat) 

Kapastitas 

(C) 

Minibus 
(seat) 

Jumlah 

Penumpang 

(org) 

Load 

Faktor (LF) 

Bus 
Sedang 

(%) 

Load Faktor 

(LF) Minibus 

(%) 

a b c d e=a*c f=b*d g h=(g/e)100% i=(g/f)*100% 

2017 4 5 35 17 420 340 273 65 80 

2018 4 5 35 17 420 340 280 67 82 

2019 4 5 35 17 420 340 287 68 84 

2020 4 5 35 17 420 340 294 70 86 

2021 4 5 35 17 420 340 302 72 89 

2022 4 5 35 17 420 340 310 74 91 

2023 4 5 35 17 420 340 318 76 94 

 

Sedangkan untuk City Tour dengan sistem charter, direncanakan menggunakan angkutan wisata baik bus maupun 

minibus yang dapat disewa selama 5,5 jam untuk melakukan paket perjalanan city tour (objek wisata dalam Kota 

Denpasar). Objek wisata yang akan dilayani adalah : Museum Lukis Sidik Jari, Museum Bali, Taman Budaya, 

Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Prasasti Blanjong, Pasar Kumbasari dan Pasar Badung.  

Biaya operasional angkutan wisata (reguler city tour) 

Data yang digunakan dalam menghitung biaya operasional angkutan wisata sesuai dengan jenis angkutan wisata 

yang digunakan, yaitu bus sedang 35 seats dan minibus 17 seats. Biaya operasional kendaraan yang dihitung 

meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Total BOK bus sedang dengan tambahan keuntungan/margins 15 

% untuk operator yaitu Rp. 317.232.762,05,- /tahun dan Rp. 12.808,- per km. Besarnya BOK pada tahun ke-1 untuk 

4 armada bus sedang sebesar Rp. 1.277.574.448,- dan meningkat per tahunnya berdasarkan nilai inflasi Kota 

Denpasar sebesar 0.34 % (Badan Pusat Statistik, 2015). Total pengeluaran untuk mengoperasikan angkutan wisata 

dengan menggunakan 4 buah bus sedang selama tujuh tahun pengoperasian bus sebesar Rp. 9.034.758.621,-.  

Total BOK minibus dengan tambahan keuntungan/margins 15 % untuk operator yaitu Rp. 253.550.484,25,-/tahun 

dan Rp. 10.237,- per km. Besarnya BOK pada tahun ke-1 untuk 5 armada minibus sebesar Rp. 1.276.384.793,- dan 

meningkat per tahunnya dengan menggunakan proyeksi nilai inflasi Kota Denpasar sebesar 0.34 % (Badan Pusat 

Statistik, 2015). Total pengeluaran untuk mengoperasikan angkutan wisata dengan menggunakan 5 buah minibus 

selama tujuh tahun pengoperasian bus sebesar Rp. 9.026.366.825,-.  

Biaya operasional angkutan wisata (charter city tour) 

Data yang digunakan dalam menghitung biaya operasional kendaraan adalah untuk jenis kendaraan bus sedang 35 

seats dan minibus 17 seats. Biaya operasional kendaraan yang diperhitungkan meliputi biaya langsung dan biaya 

tidak langsung. Total BOK bus sedang dengan tambahan keuntungan/margins 15 % untuk operator yaitu Rp. 

246.809.762,05,-/tahun dan Rp. 79.718,- per km. Besarnya BOK pada tahun ke-1 untuk 8 armada bus sedang 

sebesar Rp. 1.987.927.372,- dan meningkat per tahunnya dengan menggunakan proyeksi nilai inflasi Kota Denpasar 

sebesar 0.34 % (Badan Pusat Statistik, 2015). Jumlah armada bertambah 1 unit per 2 tahun sesuai dengan 

peningkatan jumlah paket yaitu sebesar 5% per tahun. Jadi total pengeluaran untuk mengoperasikan angkutan wisata 

dengan menggunakan bus sedang selama tujuh tahun pengoperasian bus sebesar Rp. 16.329.528.154,-. 

Total BOK minibus dengan tambahan keuntungan/margins 15 % untuk operator yaitu Rp. 197.156.703,89,-/tahun 

dan Rp. 63.681,- per km. Besarnya BOK pada tahun ke-1 untuk 16 armada minibus sebesar Rp. 3.175.994.378,- dan 

meningkat per tahunnya dengan menggunakan proyeksi nilai inflasi Kota Denpasar sebesar 0.34 % (Badan Pusat 

Statistik, 2015). Jumlah armada bertambah sesuai dengan jumlah paket wisata yang bertambah 5% tiap tahun. Total 

pengeluaran untuk mengoperasikan angkutan wisata dengan menggunakan minibus selama tujuh tahun 

pengoperasian bus sebesar Rp. 26.690.327.482,-.  

Estimasi pendapatan angkutan wisata (reguler city tour) 

Pada Tabel 3 dapat dilihat estimasi pendapatan angkutan wisata untuk paket reguler city tour selama 7 tahun. Tarif 

yang digunakan yaitu untuk bus sedang Rp. 27.000,- dan tarif minibus sebesar Rp. 26.000,- dan akan dinaikkan 

sebesar Rp.1.000,- setiap 2 tahun sekali. Jumlah penumpang yang digunakan dalam perhitungan adalah berdasarkan 

kunjungan wisatawan yang dilalui oleh angkutan wisata yang bergerak secara reguler ke objek wisata dalam Kota 
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Denpasar dengan asumsi tingkat pertumbuhan 2.6% per tahun. Pendapatan bus sedang pada tahun 2017 diperkirakan 

sebesar Rp.1.768.040.000,- dan pendapatan untuk minibus sebesar Rp. 1.703.520.000,- 

Tabel 3. Eastimasi pendapatan angkutan wisata (reguler city tour) 

Tahun 

Tarif Bus 

Sedang 

(Rp) 

Tarif 

Minibus 

(Rp) 

Jumlah 

penumpang 

(orang/hari) 

Jumlah 

penumpang  

(orang/th) 

Pendapatan  

Bus Sedang 

(Rp/th) 

Pendapatan 

Minibus 

(Rp/th) 

240 

a b c d e= d*240 f=b*e g=c*e 

2017 27.000 26.000 273 65.520 1.768.040.000 1.703.520.000 

2018 27.000 26.000 280 67.200 1.814.400.000 1.747.200.000 

2019 28.000 27.000 287 68.880 1.928.640.000 1.859.760.000 

2020 28.000 27.000 294 70.560 1.975.680.000 1.905.120.000 

2021 29.000 28.000 302 72.480 2.101.920.000 2.029.440.000 

2022 29.000 28.000 310 74.400 2.157.600.000 2.083.200.000 

2023 30.000 29.000 318 76.320 2.289.600.000 2.213.280.000 

Total   2.064 495.360   

 

Estimasi pendapatan angkutan wisata (charter city tour) 

Besarnya tarif untuk charter angkutan wisata city tour untuk armada bus sedang yaitu sebesar Rp. 1.700.000,- per 

hari per paket, sedangkan untuk armada minibus dikenakan biaya Rp. 1.275.000,- per hari per paket. Angkutan 

wisata sistem charter diasumsikan sebagai paket wisata eksklusif yang dilengkapi dengan kendaraan angkutan 

wisata bus sedang dan minibus, supir dan pramusaja. Angkutan pariwisata charter dapat menjadi pilihan bagi 

wisatawan yang berkunjung bergroup maupun pribadi. Perhitungan pendapatan dapat dilihat pada Tabel 4. Pada 

penelitian ini diasumsikan jumlah paket per tahun naik 5% (Wirasutama, 2014). Harga paket angkutan bus dan 

minibus diasumsikan naik Rp.50.000,- per 2 tahun. Dengan jumlah waktu operasi 240 hari per tahun, pendapatan 

paket charter city tour pada tahun 2017 adalah Rp. 3.264.000.000,- untuk bus sedang dan Rp. 4.896.000.000,- untuk 

minibus. 

Tabel 4. Estimasi pendapatan angkutan wisata charter city tour 

Tahun 

Tarif Bus 

Sedang 
(Rp) 

Tarif 

Minibus 
(Rp) 

Jumlah 

round 
trip 

Jumlah 

Paket (5%) 
(bh) 

Jumlah penumpang 
bus  (paket/th) 

Pendapatan 

Bus Sedang 
(Rp/th) 

Pendapatan 

Minibus (Rp/th) 

 240 

a b 

 
c 

 
d 

e f= d*e 

g=b*f 

 
h=c*f Bus Mini

bus 
Bus Minibus 

2017 1.700.000 1.275.000 1 8 19 1.920 3.840 3.264.000.000 4.896.000.000 

2018 1.700.000 1.275.000 1 8 17 1.920 4.080 3.264.000.000 5.202.000.000 

2019 1.750.000 1.325.000 1 9 18 2.160 4.320 3.780.000.000 5.724.000.000 

2020 1.750.000 1.325.000 1 9 19 2.160 4.560 3.780.000.000 6.042.000.000 

2021 1.800.000 1.375.000 1 10 20 2.400 4.800 4.320.000.000 6.600.000.000 

2022 1.800.000 1.375.000 1 10 21 2.400 5.40 4.320.000.000 6.930.000.000 

2023 1.850.000 1.425.000 1 11 22 2.640 5.280 4.884.000.000 7.524.000.000 

Total 15.600 31.920   

 

Analisis kelayakan finansial angkutan wisata reguler city tour 
 

Untuk pengoperasian angkutan wisata City Tour reguler, biaya investasi untuk uang muka (25%) pengadaan 4 unit 

armada bus sedang pada tahun pertama sebesar Rp. 660.000.000,- dengan masa pinjaman selama 4 tahun dengan 

biaya cicilan Rp. 831.600.000,- yang dibayar pada tahun berikutnya. Berdasarkan hasil analisis kelayakan, diperoleh 

besarnya nilai NPV=92.785.838, BCR=1.0123, IRR=21%. Besarnya NPV didapat dari perbandingan nilai 

pengeluaran dengan nilai manfaat yang telah dipengaruhi discount factor sebesar 17%. Selanjutnya, analisis 

kelayakan finansial untuk angkutan wisata City Tour dengan menggunakan armada minibus, biaya investasi yang 

dikeluarkan sebagai modal awal uang muka (25%) adalah sebesar Rp. 579.250.000,- dan untuk 4 tahun berikutnya 
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sebesar Rp. 29.855.000,- untuk pengadaan 5 buah armada minibus. Dari analisis kelayakan finansial diperoleh 

besarnya nilai NPV=131.807.408, BCR= 1.0182, IRR=24%.  

Analisis kelayakan finansial angkutan wisata charter city tour 

Untuk pengoperasian City Tour dengan sistem charter, biaya investasi untuk uang muka (25%) untuk pengadaan 8 

unit armada bus sedang pada tahun pertama sebesar Rp.1.320.000.000,- dengan masa pinjaman selama 4 tahun dan 

bertambah 1 unit untuk tahun ke-3, ke-5 dan ke-7 sesuai dengan peningkatan paket yang terjual. Dalam analisis ini 

tingkat pertumbuhan diasumsikan sebesar 5%. Berdasarkan hasil analisis kelayakan finansial, diperoleh besarnya 

nilai NPV=234.352.687, BCR=1.0161, IRR=26%. Untuk angkutan wisata charter City Tour dengan menggunakan 

armada minibus, biaya investasi yang dikeluarkan sebagai modal awal adalah uang muka (25%) sebesar Rp. 

1.853.600.000,- untuk pengadaan 16 buah armada minibus dan bertambah tiap tahunnya 1 unit sesuai dengan jumlah 

paket yang terjual. Biaya tahun berikutnya adalah biaya pinjaman serta bunga (17%). Hasil analisis kelayakan 

finansial menunjukkan besarnya nilai NPV=266.584.404, BCR= 1.0117, IRR=23%.  

 

Analisis sensitivitas 

Nilai-nilai parameter yang telah dihitung dalam analisis kelayakan finansial tentunya tidak bisa lepas dari faktor 

kesalahan baik dalam prediksi maupun faktor eksternal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Jadi nilai 

manfaat maupun biaya yang terealisasi mungkin lebih besar atau lebih kecil dari yang telah diperkiraakan, sehingga 

mengakibatkan perubahan pada analisis kelayakan yang telah dilakukan. Dari perhitungan sensitivitas angkutan 

wisata yang bergerak secara reguler, dengan menaikkan biaya 20%, manfaat tetap dengan menggunakan dua asumsi 

yaitu menggunakan armada bus sedang dan minibus, hasilnya menunjukkan sensitif terhadap perubahan karena 

menghasilkan nilai NPV negatif dan nilai BCR < 1. Secara umum hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa 

investasi ini sensitif terhadap perubahan. 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota 

Denpasar selama tahun 2013 adalah sebanyak 438.576 orang dan diperkirakan menjadi 485.998 orang pada tahun 

2017 dengan kenaikan rata-rata 2.6% dengan potensi demand paket wisata city tour 273 orang. Jenis angkutan 

wisata yaitu dengan menggunakan bus sedang dengan kapasitas 35 penumpang dan minibus dengan kapasitas 17 

penumpang. Waktu pelayanan yang direncanakan untuk angkutan wisata di Kota Denpasar dibagi berdasarkan rute 

pelayanan dan disesuaikan dengan jam kunjungan. Untuk angkutan wisata yang melayani paket reguler city tour 

direncanakan beroperasi dari pukul 09.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita. Untuk angkutan charter city tour 

beroperasi selama 5.5 jam. Berdasarkan analisis kelayakan finansial yang telah dilakukan ditemukan bahwa untuk 

paket reguler city tour angkutan bus sedang: NPV = Rp. 92.785.838, BCR = 1.0123, IRR = 21%, minibus: NPV = 

Rp.131.807.408, BCR = 1.0182, IRR = 24%. Analisis kelayakan finansial untuk paket wisata charter city tour untuk 

angkutan bus sedang: NPV = Rp.234.352.687, BCR = 1.0161, IRR = 26%, minibus: NPV = Rp. 266.584.404, BCR 

= 1.0117, IRR = 23%. Hasil analisis kelayakan finansial untuk kedual alternatif adalah layak, namun analisis 

sensitivitas menunjukkan bahwa kedua alternatif tersebut sensitif terhadap perubahan manfaat dan biaya. 

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu kiranya Pemerintah Kota Denpasar memberikan subsidi dalam bentuk investasi 

awal pengadaan angkutan wisata sedangkan operasionalnya dijalankan oleh pihak swasta dengan bekerjasama 

dengan PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), ASITA (Association of Indoneasian Travel Agent), dan 

organisasi kepariwisataan lainnya. 
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