
 

I.   PENDAHULUAN 

 

1.1.    Latar Belakang 

Pengelolaan hutan di Indonesia sekarang ini sudah menjadi bahan 

perbincangan di seluruh dunia.  Buruknya pengelolaan hutan Indonesia sebagian 

besar diakibatkan oleh pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak lestari.  Menurut 

Surya Karya (2004) dalam Djojosoebroto (2004), hasil Citra Lansat 1999/2000 

menunjukkan luas hutan Indonesia yang mengalami kerusakan mencapai 41,7 juta 

ha.  Untuk mempertahankan hutan yang tersisa diperlukan komitmen serius 

pemanfaatan kayu secara lestari dan peningkatan bentuk pemanfaatan hasil hutan 

non kayu.  Salah satu alternatif pengelolaan hutan melalui pemanfaatan hasil 

hutan non kayu yang sangat potensial adalah wisata alam. 

Sektor pariwisata secara umum merupakan salah satu prioritas unggulan 

penghasil devisa negara selain migas, pertanian dan agro industri, kehutanan dan 

perkebunan, kelautan dan perikanan, serta pertambangan.  Wisata alam 

merupakan salah satu bentuk pariwisata yang sekarang sedang diminati oleh 

masyarakat. Bahkan kecenderungan masyarakat, khususnya kelompok umur 

remaja mendambakan tempat rekreasi yang menyajikan nilai alami yang tinggi 

disertai tantangan dan petualangan alam yang menarik.  Hal ini ditunjukkan 

dengan tingginya tingkat kunjungan masyarakat di beberapa obyek wisata alam 

pada akhir minggu maupun hari libur lainnya.  Kecenderungan minat ini diperkuat 

oleh data Dirjen Pariwisata (1994) dalam Sunarminto (2003) yang menunjukkan 

bahwa 54% wisatawan menginginkan ekowisata atau wisata alam. 
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Peluang pengembangan bisnis wisata alam atau yang sekarang populer 

dengan istilah ekowisata sangat terbuka lebar di Indonesia.  Penelaahan finansial 

secara sederhana dengan menggunakan jumlah pengeluaran turis wisata alam 

yang cukup besar sebagai indikator menunjukkan bisnis wisata alam sangat 

menjanjikan.  Menurut data The Ecotourism Society dalam Kodyat (1999), 

pengeluaran turis wisata alam di seluruh dunia sebesar $ 93 - 233 milyar pada 

tahun 1988 dan meningkat menjadi $ 166 – 250 milyar pada tahun 1994.  Selain 

itu,  pertumbuhan ekowisata sekitar 30% jauh lebih tinggi dibandingkan 

pertumbuhan kegiatan wisata umum yang hanya sebesar 10%.  Padahal jika 

dilihat dari segi jumlah, turis wisata alam juga cukup besar yakni sekitar 10% dari 

keseluruhan wisatawan di dunia (WTO dalam Kodyat, 1999). 

Taman Wisata Alam (TWA) Situ Gunung sebagai salah satu obyek wisata 

alam yang dikelola oleh KPH Sukabumi, PT Perhutani Unit III Jawa Barat dan 

Banten merupakan salah satu daerah tujuan wisata alam yang cukup diminati di 

daerah Sukabumi dan sekitarnya.  TWA Situ Gunung menawarkan berbagai 

harmoni alam seperti sejuknya udara pengunungan, beningnya air situ, serta 

keteduhan dan kedamaian di lereng gunung Pangrango.  Ada berbagai obyek dan 

atraksi wisata yang dapat dinikmati pengunjung di lokasi TWA Situ Gunung 

seperti: danau Situ Gunung, curug Cimanaracun, curug Sawer, atraksi fauna, serta 

keindahan alam yang menakjubkan.  Berbagai kegiatan/aktivitas wisata dapat 

dilakukan di TWA Situ Gunung seperti: tracking, memancing, berkemah, 

mengitari danau, serta menikmati keindahan alam dan canda ria fauna.  Beberapa 

jenis satwa relatif mudah ditemui di kawasan TWA Situ Gunung seperti: lutung, 

monyet, dan surili.  Selain itu, TWA Situ Gunung juga telah dilengkapi berbagai 
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fasilitas yang cukup nyaman seperti: penginapan, camping ground, pusat 

informasi, mushola, dan gazebo.   

Ada empat alasan utama yang menjadi dasar perlunya pengembangan 

wisata alam KPH Sukabumi khususnya TWA Situ Gunung.  Alasan pertama ialah 

adanya peningkatan jumlah pengunjung TWA Situ Gunung rata-rata sebesar 8,6% 

per tahun pada periode tahun 1998-2001.  Alasan kedua adalah masih rendahnya 

kontribusi pendapatan sektor wisata alam terhadap keseluruhan pendapatan KPH 

Sukabumi yakni hanya sebesar 0,85% (Dermawan, 2002).  Alasan ketiga juga 

merupakan hasil penelitian Dermawan (2002) yang menunjukkan adanya 

peningkatan nilai daya tarik industri dan kekuatan bisnis wisata alam atau 

ekowisata KPH Sukabumi pada masa yang akan datang.  Selanjutnya alasan 

keempat merujuk pada Perda Jawa Barat No:1 Tahun 2001 tentang Rencana 

Strategis Provinsi Jawa Barat yang menyebabkan adanya jeda balak selama tiga 

tahun bagi PT Perhutani.  Perda ini berimplikasi pada perubahaan rencana 

pendapatan perusahaan yang sebelumnya sebagian terbesar hasil pendapatan 

berasal dari kayu bulat, menjadi tergantung pada pendapatan hasil hutan non 

kayu.  Dengan demikian peran wisata alam sebagai salah satu hasil hutan non 

kayu menjadi sangat penting di KPH Sukabumi.   

Untuk memperoleh pendapatan wisata alam yang lebih tinggi diperlukan 

adanya suatu perencanaan yang matang dalam pengelolaan TWA Situ Gunung.  

Perencanaan laba  sebagai salah satu aspek perencanaan pengelolaan merupakan 

bagian penting demi kelangsungan bisnis wisata alam TWA Situ Gunung.  

Pengelolaan keuangan TWA Situ Gunung selama ini mengacu pada rencana dan 

realisasi tahunan yang ditentukan oleh KPH Sukabumi.  Target jumlah 
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pengunjung, pendapatan, dan biaya wisata TWA Situ Gunung belum ditentukan 

melalui kajian ilmiah secara mendalam.  Oleh karena itu menarik untuk 

melakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan perencanaan laba TWA Situ 

Gunung.  

Analisis biaya volume laba adalah salah satu alat analisis yang digunakan 

dalam pembuatan suatu perencanaan laba.  Analisis tersebut akan menghasilkan 

nilai titik impas (break even point, BEP), nilai degree of operating leverage 

(DOL), dan nilai margin of safety (MOS).  Analisis biaya volume laba akan 

membantu manajemen dalam menentukan target pendapatan dan jumlah biaya 

yang dikeluarkan dalam upaya mencapai laba yang telah ditentukan tersebut.  

Kombinasi terbaik dari perencanaan biaya, harga jual, dan jumlah pengunjung 

akan menghasilkan suatu perencanaan laba yang dapat diimplementasikan oleh 

perusahaan di masa yang akan datang. 

 

1.2.    Rumusan Masalah 

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 

1. Biaya apa saja yang dikeluarkan pengelola wisata alam TWA Situ Gunung 

dan bagaimana perilaku biaya tersebut (biaya tetap dan biaya variabel)? 

2. Berapa jumlah minimal pengunjung dan minimal pendapatan agar tercapai 

kondisi break even point (titik impas)? 

3. Bagaimana perencanaan laba TWA  Situ Gunung? 

4. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan analisis biaya 

volume laba dalam perencanaan laba TWA Situ Gunung? 
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1.3.    Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan biaya dan perilaku biaya yang dikeluarkan pengelola wisata 

alam TWA Situ Gunung (biaya tetap dan biaya variabel). 

2. Menentukan jumlah minimal pengunjung dan minimal pendapatan agar 

tercapai kondisi break even point (titik impas).  

3. Menyusun perencanaan laba TWA Situ Gunung. 

4. Mengkaji faktor pendukung dan penghambat penerapan analisis biaya volume 

laba dalam perencanaan laba TWA Situ Gunung. 
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