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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Biro perjalanan wisata (BPW) adalah usaha penyediaan jasa perencanaan 

perjalanan dan atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk 

penyelenggaraan perjalanan ibadah (Ismayanti, 2010:113). Biro perjalanan wisata 

merupakan salah satu jenis bisnis yang terus berkembang. Hal ini bisa dilihat dari 

Gambar 1.1 yang menunjukkan bahwa jumlah BPW dari tahun ke tahun selalu 

mengalami pertumbuhan. BPW mengalami kenaikan rata-rata sebesar 37,5% dari 

tahun 2007 hingga tahun 2010. 

Gambar 1.1 

Grafik Pertumbuhan Biro Perjalanan Wisata di Surabaya 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, 13 Januari 2011 

Kenaikan jumlah BPW disebabkan jumlah maskapai yang ada di 

Indonesia mengalami peningkatan terutama sejak munculnya beberapa maskapai 

berbasis low cost carrier. Adanya rute-rute penerbangan baru yang terus 
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bertambah menyebabkan lebih banyak lagi kursi kosong yang bisa dijual oleh 

BPW. Sifat dari orang Indonesia yang lebih suka dilayani sehingga kebanyakan 

orang lebih suka meminta bantuan kepada BPW untuk mencarikan tiket termurah. 

Konsumen sudah mulai mengerti bahwa membeli tiket di BPW lebih murah 

dibandingkan di maskapai bersangkutan, sehingga BPW selalu dicari oleh 

konsumen. 

Gambar 1.2 

Lalu Lintas Penumpang Angkutan Udara dalam Negeri di Bandara Juanda (orang) 

Keterangan: Tahun 2010 sampai bulan Oktober. 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010:117 

Dalam Gambar 1.2, terdapat jumlah penumpang dalam negeri dari 

transportasi udara di Bandara Juanda selama tahun 1999–2010 (tahun 2010 hingga 

bulan Oktober). Jumlah penumpang sebanyak 4 juta lebih ini yang menjadi target 

pasar dari tour and travel di Surabaya. Jumlah penumpang dan perputaran uang di 

dalam bisnis ini bisa meningkat lebih banyak lagi di saat high session seperti 

musim liburan. 
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Lini bisnis tour and travel tidak hanya sebatas pada penjualan tiket 

pesawat saja, tetapi bisa digabungkan dengan bisnis penjualan voucher hotel, 

paket tour dan umroh, persewaan mobil, percetakan, penjualan pulsa elektrik, 

kurir dan kargo, dan antar jemput bandara. Tour and travel juga ada yang 

menyediakan paket untuk pendidikan di luar negeri, program pemeriksaan 

kesehatan di luar negeri, dan dilengkapi dengan penukaran mata uang asing atau 

money changer. Bisnis ini bisa digabungkan dengan bisnis yang lain tergantung 

dari kreativitas pemilik. 

Tabel 1.2 

Perbedaan End User dengan Travel Agent 

No Konsumen / User Travel agent 

1. Tidak dapat komisi. Dapat komisi. 

2. Harga di website lebih mahal jika beli 

di kantor cabang maskapainya. 

Harga di travel agen lebih murah dari 

pada di website. 

3. Beli di website minimal pemesanan dua 

hari sebelum keberangkatan. 

Bisa jual tiket untuk keberangkatan 

kapanpun. 

4. Pembayaran dengan kartu kredit, 

pemilik kartu kredit harus ikut dalam 

penerbangan tersebut. 

Pembayaran bisa ditransfer via bank–

bank terkemuka atau dengan sistem 

deposit. 

5. Tidak bisa melihat jumlah kursi yang 

tersedia. 

Bisa melihat jumlah kursi yang 

tersedia. 
Sumber: Zulkarnaini, 2010:6 

Di dalam Tabel 1.2, ada lima perbedaan menonjol antara konsumen biasa 

dengan travel agent. Dari lima perbedaan dapat diambil kesimpulan bahwa posisi 

sebagai travel agent jauh lebih berprospek untuk dijadikan sebuah bisnis. 

Beberapa kerugian sebagai konsumen adalah tidak mendapatkan komisi dari 

maskapai yang bersangkutan. Harga yang harus dibayarkan juga lebih mahal dari 

harga yang ada di website. Pembelian tiket minimal dua hari sebelum tanggal 

keberangkatan. Jika membeli tiket menggunakan kartu kredit, nama yang ada di 
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kartu kredit harus sama dengan nama yang tercetak di tiket. Konsumen tidak bisa 

melihat sisa kursi yang tersedia dalam penerbangan tersebut.  

Beberapa keuntungan sebagai travel agent adalah mendapatkan komisi 

dari setiap tiket yang berhasil dijual. Harga yang tertera di sistem travel agent 

lebih murah dari pada harga di website. Bisa menjual tiket hingga keberangkatan 

kapan saja bahkan sampai beberapa jam sebelum keberangkatan. Sistem 

pembayaran kepada maskapai bisa menggunakan sistem deposit atau bisa 

ditransfer melalui bank. Bisa melihat sisa kursi dalam penerbangan tersebut. 

Gambar 1.3 

Grafik Omzet Penjualan DavidS Tour and Travel 

Sumber: Data primer diolah. 

DavidS Tour and Travel sudah beroperasi sejak bulan Mei 2010. Bentuk 

usaha berupa agen perjalanan wisata dan belum memiliki perizinan yang lengkap 

sebagai agen perjalanan wisata. Selama ini, penjualan tiket melalui sistem 

referensi dan dijual kepada orang–orang terdekat. Promosi yang dilakukan hanya 

melalui teman-teman, mailing list Universitas Ciputra, mailing list Persaudaraan 
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Eks Kolese Santo Yusup (PEKSY), Facebook, dan Blackberry Messanger. 

Gambar 1.3 menunjukkan tren perkembangan omset penjualan DavidS Tour and 

Travel saat masih menjadi agen yang mengalami peningkatan setiap bulannya.  

DavidS Tour and Travel berencana untuk mengembangkan usaha ini 

menjadi sebuah biro perjalanan wisata karena didorong oleh tren peningkatan 

omzet penjualan selama menjadi agen. DavidS Tour and Travel memiliki 

sembilan diferensiasi seperti menggunakan sistem yang online 24 jam untuk 

memesan dan membeli tiket pesawat. Menggunakan software pencarian tiket 

termurah sehingga dalam mencari tiket lebih cepat. Saat memesan tiket, selalu 

menanyakan kepada penumpang untuk duduk di sebelah jendela atau di lorong 

karena penumpang lebih senang jika bisa memilih tempat duduk yang mereka 

inginkan. Memberitahukan maskapai yang digunakan tersebut menyediakan 

makanan dan minuman atau tidak sehingga penumpang bisa mempersiapkan 

sebelumnya.  

Diferensiasi yang lain dengan mengirimkan pesan singkat (Short Message 

Service) 2 jam sebelum keberangkatan kepada pembeli tiket untuk segera check in 

dan memberikan ucapan selamat jalan. Menyediakan layanan boarding tanpa 

penumpang harus datang lebih awal. Memberitahukan jumlah airport tax yang 

harus dibayarkan saat di bandara. Memberitahukan tiket yang sudah dibeli bisa 

dikirimkan lewat e-mail, SMS, atau dicetak di bandara secara gratis. Menjual 

keagenan yang disebut dengan franchise. Inilah sembilan diferensiasi yang 

dimiliki oleh DavidS Tour and Travel. 
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Berdasarkan beberapa penjelasan di atas mengenai dunia bisnis biro 

perjalanan wisata, membuat peneliti ingin mengetahui bisnis biro perjalanan 

wisata ini layak untuk dikembangkan atau tidak mengingat persaingan yang ada 

sudah semakin ketat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah DavidS Tour and Travel layak atau tidak untuk dikembangkan 

ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek 

yuridis, dan aspek keuangan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Analisis tentang studi kelayakan untuk pengembangan bisnis tour and 

travel ini dilakukan dengan maksud agar mengetahui kelayakan pengembangan 

DavidS Tour and Travel ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, 

aspek manajemen, aspek yuridis, dan aspek keuangan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penulis lain yang 

melakukan penelitian sebagai sumber pembanding untuk mengetahui kelayakan 

pengembangan DavidS Tour and Travel jika dianalisis dari analisis lingkungan 

eksternal dan analisis lingkungan internal. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini sebagai dasar, pedoman, dan bahan pertimbangan dalam 

mengembangkan bisnis tour and travel. 

2. Bagi pengusaha 

Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengetahui sejauh mana perkembangan bisnis tour and travel saat ini. 

3. Bagi investor 

Penelitian ini sebagai acuan untuk mengetahui bisnis tour and travel 

ini layak didirikan atau tidak. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

 Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Penelitian ini ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, 

aspek manajemen, aspek yuridis, dan aspek keuangan. 

2. Estimasi perencanaan untuk tiga tahun disesuaikan dengan keadaan 

ekonomi yang terus berubah, dimulai dari Juli 2011 sampai tahun 

2014.  


