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ABSTRAK 

 Karya Tulis Ilmiah ini berjudul “DAYA DUKUNG APLIKASI TRIPNUSA 

DALAM PEMESANAN PAKET WISATA ONLINE PADA PT.TRIPARI 

NUSANTARA TRAVELINDO” . Yang bertujuan mengetahui peranan sebuah situs 

aplikasi perangkat lunak dalam pemesanan paket wisata online. PT. Tripari Nusantara 

Travelindo merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata yang 

dapat melayani pemesanan paket tour baik paket tour yang telah disediakan ataupun 

paket tour dengan kategori ByRequest. Sistem pengelolaan data yang berjalan pada PT. 

Tripari Nusantara  Travelindo saat ini seluruhnya masih menggunakan cara yang 

manual, seperti pendataan pemesanan, konfirmasi pembayaran dan pembuatan laporan 

pengeluaran pada setiap paket tournya sehingga membuat Petugas kesulitan ketika 

ingin menampilkan laporan pendapatan setiap paket tour dalam satu periode tertentu. 

Maka dari itu dibuat sebuah aplikasi berbasis online dan mobile device. Aplikasi 

reservasi online ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, dengan 

database MYSQL. Aplikasi reservasi online ini diharapkan dapat manfaat sebagai 

media informasi dan promosi wisata yang ada di berbagai Daerah. sehingga 

masyarakat luas akan semakin mengenal tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. 

 

ABSTRACT 

 

         Scientific Writing is titled "POWER SUPPORT TRIPNUSA APPLICATION IN 

ORDERING ONLINE TOUR PACKAGE IN PT.TRIPARI NUSANTARA 

TRAVELINDO". Which aims to know the role of a software application site in ordering 

tour packages online. PT. Tripari Nusantara Travelindo is one of the companies 

engaged in the field of tourism that can serve booking tour packages either provided 

tour packages or tour packages with ByRequest category. Data management system 

running on PT. Tripari Nusantara Travelindo is still entirely using manual methods, 

such as reservation data collection, payment confirmation and reporting of 

expenditure on each tour package so that the Officers make difficulties when they want 

to display the income statement of each tour package in a certain period. Therefore 

made a online-based applications and mobile devices. This online reservation 

application is built using PHP programming language, with MYSQL database. Online 

reservation application is expected to benefit as a medium of information and 

promotion of tourism in various regions. so that the public will be more familiar with 

tourist attractions in Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Seiring kemajuan teknologi sekarang ini sudah sangat pesat, khususnya pada 

bidang teknologi informasi.Kebutuhan konsumen terhadap suatu informasi 

menjadi sangat penting.Informasi yang cepat, akurat dan relevan merupakan 

tantangan yang harus dihadapi oleh setiap perusahaan untuk memaksimalkan 

segala potensi yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan informasi pada era 

globalisasi saat ini, sehingga dapat lebih berkompeten untuk mengatasi 

persaingan-persaingan yang timbul antara perusahaan jasa.Perusahaan jasa adalah 

perusahaan yang menjual jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan 

kata lain, perusahaan jasa menjual “barang” tidak berwujud antara lain yang 

berkaitan dengan kepariwisataan adalah Perusahaan jasa di bidang Transportasi 

dan Perusahaan Travel Agent. 

Pekembangan Pariwisata di Indonesia juga, setara dengan perkembangan 

teknologi dan informasi di era globalisasi telah menimbulkan perubahan yang 

cukup signifikan akan persaingan usaha pada setiap perusahaan. Dalam hal ini 

teknologi dan informasi merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan 

suatu pekerjaan atau kegiatan. Sehingga dapat mempengaruhi aspek kehidupan 

baik dari segi ekonomi maupun perkembangan perusahaan di masa yang akan 

datang.Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya perusahaan-perusahaan atau 

badan usaha yang tidak lepas dari pengaruh teknologi informasi dalam 

kegiatannya terutama untuk membuat suatu pekerjaan lebih efektif dan efisien 
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sehingga kegiatan dalam perusahaan menjadi lebih baik dan berkembang. Oleh 

karena itu, perusahaan-perusahaan atau pun badan usaha lainya berlomba dalam 

penggunaan teknologi informasi  agar tidak tertinggal dari perusahaan atau badan 

usaha lainnya yang bergerak di bidang yang sama atau sejenis. 

        Beberapa perusahaan pelayananan jasa di bidang pariwisata, yang 

melayani jasa pemesanan paket wisata online  untuk liburan maupun study tour 

yang sekarang ini sedang maju untuk mencoba melakukan sistem baru yaitu 

menangani permasalahan yang dihadapi oleh para marketing dan juga pelanggan. 

Diharapkan dengan sistem yang baru dapat mendukung kinerja perusahaan atau 

badan usaha agartercipta suatu kinerja yang efektif dan efesien dan mampu 

memberikan yang terbaik bagi pelanggan khusunya kepuasan di dalam pemesanan 

paket wisata.  

 Oleh karena itu,PT.Tripari Nusantara Travelindo menyadari adanya 

kesempatan untuk meraih keuntungan bisnis dengan memanfaatkan jaringan yaitu 

pemasaran melalui internet.Dengan adanya internet, PT.Tripari Nusantara 

Travelindo dapat menawarkan produk atau jasa mereka selama 24 jam yang akan 

meningkatkan dan memperluas bisnis ini, guna memberikan kemudahan bagi 

wisatawan untuk mengetahui program perjalanan wisata secara praktis dan lebih 

cepat. 

Karena persaingan bisnis yang semakin ketat maka dirancang suatu sistem 

informasi paket wisata yang berbasis aplikasi online pada PT.Tripari Nusantara 

Travelindo dengan maksud meningkatkan pemasaran atau promosi penawaran 

jasa dari perusahaan tersebut.Dari latar belakang yang di uraikan penulis diatas, 
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penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peranan situs aplikasi perangkat lunak 

dalam pemesanan paket wisata online dalam mempermudah wisatawan untuk 

melakukan pemesanan paket wisata. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian maka dapat dirumuskan masalah adalah “Bagaimana 

Daya Dukung aplikasi Tripnusa dalam pemesanan paket wisata online pada 

PT.Tripari Nusantara Travelindo” ? 

1.3.Tujuan & Manfaat 

1.3.1. Tujuan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) 

a. Penulisan KTI ini bertujuan untuk mengetahui “Daya Dukung Aplikasi 

Tripnusa dalam melakukan pemesanan paket wisata online di PT.Tripari 

Nusantara Travelindo”. 

b. Untuk mengetahui proses pemesanan paket wisata online melalui Aplikasi 

Perangkat lunak. 

1.3.2. Manfaat Menulis Karya Tulis Ilmiah (KTI) 

a. Secara Praktis 

Penulisan KTI ini bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan 

mahasiswa didalam Usaha Perjalanan Wisata dan juga usaha dalam 

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui kegiatan promosi 

paket wisata. 

b. Secara teoritis 

Bermanfaat bagi pengembangan ilmu pariwisata khususnya bidang 

Usaha Perjalanan Wisata. 
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c. Secara Akademik 

Menjadi salah satu syarat untuk mencapai kebulatan studi program 

Diploma III Pariwisata Fakultas Ekonomi Universitas Mataram. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Pengertian Pariwisata 

Secara Etomologi pariwisata berasal dari dua kta yaitu “pari” yang berarti 

banyak/berkeliling, sedangkan pengertian wisata berarti “pergi”.Didalam kamus 

besar Indonesia pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan 

perjalanan rekreasi. Sedangkan pengertian secara umum pariwisata merupakan 

suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktuyang 

diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain dengan meninggalkan tempat 

semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud mencari nafkah di 

tempat yang dikunjunginya, tetapi semata mata untuk menikmati kegiataan 

pertamasyaan atau reakreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka 

ragam.Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di bidang pariwisata. Ini bisa 

dilihat dari indahnya berbagai macam pemandangan alam, kebudayaan, dan 

sejarah bangsa, festival, dan upacara-upacara yang unik, berbagai macam seni 

lukis dan kerajinan tangan, dan banyaknya tempat yang sangat menarik para 

wisatawan sepanjang tahun (Yoeti, 2006 :1).  

2.1.1. Jenis-Jenis Pariwisata. 

1. Wisata olahraga, yaitu wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan 

dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermakasud mengambil 

bagian aktif dalam pesta olahraga di suatu tempat atau Negara. 
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2. Wisata komersial, yaitu termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-

pameran dan pecan raya yang bersifat komersial, seperti pameran industri, 

pameran dagang dan sebagainya. 

3. Wisata industri, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar 

atau mahhasiswa, atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah 

perindustrian, dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan 

atau penelitian. 

4. Wisata Bahari, yaitu wisata yang banyak dikaitkan dengan danau, pantai 

atau laut. 

5. Wisata budaya, yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan 

untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan cara mengadakan 

kunjungan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, 

kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, kebudayaan dan 

seni meraka. 

6. Wisata kesehatan, yaitu perjalanan seseorang wisatawan dengan tujuan 

untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari di mana ia 

tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan 

rohani. 

7. Wisata bulan madu, yaitu suatu penyelenggaraan perjalanan bagi 

pasangan-pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan 

fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalan. 

8. Wisata Cagar Alam, yaitu jenis wisata yang biasanya diselenggarakan 

oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan 
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mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan 

daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh 

undang-undang. 

2.2. Unsur-Unsur Perjalanan Wisata 

Pariwisata menjadi salah satu sarana untuk memulihkan kesehatan moral 

seseorang dan untuk memulihkan kesehatan moral seseorang untuk memantapkan 

kembali keseimbangan emosi seseorang.Hal ini dimungkinkan ketika seseorang 

berada pada suatu lingkungan yang berbeda.Yang keadaan alam dan social yang 

baru, sehingga menggerakkan hatinya untuk berlaku berbeda dari kebiasaannya 

karena dia merasa bebas dari pembatas dan hambatan yang biasa karena pola 

kebiasaan rutin sehari-hari. Suatu aktivitas dapat disebut sebagai sebuah unsur 

perjalanan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Terdapat jarak tempat yang cukup jauh. 

2. Ada orang yang melakukan perjalanan. 

3. Dibutuhkan waktu tertentu untuk menempuh jarak tersebut, serta ada aktivitas 

lain yang dalam perjalanan tersebut. 

4. Ada aktivitas lain yang menyebabkan perjalanan. 

5. Ada tujuan dari perjalanan tersebut. 

2.3. Pengertian Paket Wisata 

Paket wisata adalah suatu tour yang direncanakan dan dibuat oleh suatu 

Travel Agent atau Tour Operator atas resiko dan tanggung jawab sendiri. Tour itu 

sendiri terdiri dari acara, lamanya waktu tour, tempat-tempat yang 
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akandikunjungi, akomodasi, transportasi serta makanan dan minuman telah 

ditentukan dalam suatu harga yang sudah ditentukan pula jumlahnya. Dapat 

disimpulkan bahwa paket perjalanan wisata adalah suatu bentuk wisata yang 

sudah diatur sedemikian rupa yang didalamnya sudah termasuk komponen dan 

kebutuhan wisatawan selama berwisata seperti transportasi, akomodasi, konsumsi 

dan tiket masuk objek wisata. 

2.4. Pengertian Reservasi (Reservation) 

Reservasi adalah suatu proses permintaan pemesanan kamar dan fasilitas 

lain yang diinginkan oleh calon tamu untuk periode tertentu. secara umum 

reservation yaitu pemesanan fasilitas yang diantaranya akomodasi, meal, seat 

pada pertunjukan, pesawat terbang, kereta api, bus, hiburan, night club, 

discoutegue dan sebagainya ( Suartana, 1987 : 14 ) Kata reservation atau 

pemesanan dalam dunia pariwisata disebut juga booking. Kadangkala wisatawan 

tidak dapat membedakan arti dari kedua kata tersebut. Oleh karena itu perlu 

ditegaskan bahwa kedua kata tersebut tidak memiliki perbedaaan arti 

(Yoeti,1997:45)Dalam dunia kepariwisataan reservation merupakan suatu 

lembaga atau cara yang sangat penting dan merupakan salah satu pemegang 

kendali bagi kelangsungan aktivitas suatu biro perjalanan wisata. 

2.5.Alat-Alat pemasaran Paket Wisata 

2.5.1. Periklanan (Advertising) 

Semua bentuk penyajian dan promosi nonpersonal atas ide, barang 

atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan sponsor tertentu.Karena 

banyaknya bentuk dan penggunaan periklanan, sangat sulit untuk 
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membuat generalisasi yang merangkum semuanya. Namun sifat -sifat 

berikut dapat diperhatikan : 

a) Generalisasi umum, periklanan yang bersifat umum memberikan 

semacam keabsahan pada produk dan menyarankan tawaran yang 

terstandarisasi. Karena banyak orang menerima pesan yang sama, 

pembeli mengetahui bahwa motif mereka untuk membeli produk 

terebut akan dimaklum oleh umum. 

b) Tersebar luas. Periklanan adalah medium yang berdaya sebar luas 

yang memungkinkan penjual mengulang pesan berkali-kali. Iklan 

juga memungkinkan pembeli menerima dan membandingkan pesan 

dari berbagai pesaing. 

c) Ekspresi yang lebih kuat. Periklanan memberikan peluang untuk 

mendramatisasi perusahaan dan produknya melalui penggunaan 

cetakan, suara, dan warna yang penuh seni.  

d) Tidak bersifat pribadi. Audiens tidak merasa wajib untuk 

memperhatikan atau menanggapi. Iklan hanya mampu melakukan 

monolog, bukan dialog, dengan audiens.  

2.5.2. Pernjualan personal (Personal Seling) 

Interaksi langsung dengan satu calon pembeli atau lebih, guna 

melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesanan. 

Tahap yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola tenaga penjual 

adalah :  

a) Merancang strategi dan struktur armada penjualan. 
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b) Merekrut dan menyeleksi tenaga penjual. 

c) Melatih tenaga penjual. 

d) Memberi kompensasi tenaga penjualan. 

e) Mensuvervisi tenaga penjual. 

f) Mengevaluasi tenaga penjual. 

2.4.3. Pemasaran Langsung (Direct Selling)  

Penggunaan surat, telepon, faksmil, e-mail, dan alat penghubung 

nonpersonal lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau 

mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan dan calon pelanggan 

tertentu. Meskipun beragam bentuknya, karakter umum dari pemasaran 

langsung adalah sebagai berikut : 

a) Nonpublik, pesan biasanya ditujukan kepada orang tertentu.  

b) Disesuaiakan, pesan dapat disiapkan untuk menarik orang yang 

dituju. 

c) Terbaru, pesan dapat disiapkan dengan sangat cepat dan sesuai 

kondisi. 

d) Interaktif, pesan dapat diubah tergantung pada tanggapan orang 

tersebut. 

2.4.4. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan 

mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Jenis-jenis alat promosi 

penjualan adalah : 
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a) Kupon yaitu sertifikat yang memberi pembeli potongan harga untuk 

pembelian produk tertentu. 

b) Kontes, undian, permainan yaitu kegiatan promosi yang memberi 

konsumen peluang untuk memenangkan sesuatu seperti uang atau 

barang, entah dengan keberuntungan atau dengan usaha ekstra. 

c) Sampel yaitu sejumlah kecil produk yang ditawarkan kepada 

kosnsumen untuk dicoba. 

d) Tawaran pengembalian uang (rabat) 

e) Paket harga yaitu pengurangan harga yang dicantumkan oleh 

produsen langsung pada label atau kemasan 

f) Hadiah yaitu barang yang ditawarkan secara cuma-cuma atau dengan 

harga sangat miring sebagai insentif untuk membeli suatu produk. 

g) Penghargaan atas kesetiaan 

h) Barang promosi memberikan barang secara cuma - cuma yang 

berkaitan dengan produk yang dijual 

i) Promotion point of purchase yaitu menyediakan titik/pusat 

pembelian yang tidak permanen untuk produk yang sedang 

dipromosikan. 

2.4.5. Hubungan Masyarakat dan Publisitas. 

Berbagai program untuk mempromosikan dan/atau melindungi citra 

perusahaan atau masing-masing produknya. Departemen Hubungan 

Masyarakat biasanya melakukan fungsi-fungsi dibawah ini  : 

a) Hubungan pers dan aktivitas pers. Menciptakan dan menempatkan 

informasi bernilai berita dalam media untuk menarik perhatian 

terhadap orang, produk, atau jasa. 
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b) Publisitas produk, yaitu mempublikasikan produk tertentu (terutama 

produk baru) kepada masyarakat. 

c) Kegiatan masyarakat, memupuk dan mempertahankan hubungan 

komunitas nasional atau lokal. 

d) Melobi, yaitu membangun dan mempertahankan hubungan dengan 

anggota Birokrasi/Pemerintahaan. 

e) Hubungan investor yaitu mempertahankan hubungan dengan 

pemegang saham dan relasi bisnis lainnya.  

2.5. Pengertian Aplikasi Perangkat lunak. 

Aplikasi perangkat lunak (Bahasa Inggris: software application) adalah suatu 

subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer 

langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya 

dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai 

kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan 

tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna.Contoh 

utama perangkat lunak aplikasi adalah pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar 

media.Beberapa aplikasi yang digabung bersama menjadi suatu paket kadang 

disebut sebagai suatu paket atau suite aplikasi.Contohnya adalah Microsoft 

Office dan OpenOffice.org, yang menggabungkan suatu aplikasi pengolah 

kata, lembar kerja, serta beberapa aplikasi lainnya.Aplikasi-aplikasi dalam suatu 

paket biasanya memiliki antarmuka pengguna yang memiliki kesamaan sehingga 

memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan tiap aplikasi.Sering 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengguna
https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak_sistem
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengolah_kata
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembar_kerja
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemutar_media
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemutar_media
https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://id.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembar_kerja
https://id.wikipedia.org/wiki/Antarmuka_pengguna
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kali, mereka memiliki kemampuan untuk saling berinteraksi satu sama lain 

sehingga menguntungkan pengguna. 

2.6. Manfaat Aplikasi Perangkat Lunak. 

Fungsi perangkat lunak (Software) adalah memproses data atau instruksi/ 

perintah hingga mendapat hasil atau menjalankan sebuah perintah 

tertentu.Perangkat lunak juga berfungsi sebagai sarana interaksi yang 

menjembatani atau menghubungkan pengguna komputer (User) dengan perangkat 

keras (Hardware). 

2.7. Biro Perjalanan Wisata Online. 

Biro perjalanan wisata online adalah jenis usaha pariwisata yang melayani 

pemesanan dan pembelian tiket pesawat dan penginapan melalui portal 

atau website anda akan mendapatkan berbagai informasi mengenai harga dan 

fasilitas dari setiap maskapai penerbangan dan juga dari hotel yang ada 

bekerjasama dengan biro perjalanan wisata online tersebut. Selain informasi anda 

juga diberikan kemudahan dalam melakukan perbandingan harga pada maskapai 

penerbangan ataupun kamar hotel yang ingin disewa.Biro perjalanan 

wisata online biasanya sudah memiliki kerjasama dengan para maskapai 

penerbangan atau hotel yang ada di portal mereka.Hal ini membuat harga yang 

ditawarkan menjadi lebih murah dibandingkan dengan melakukan pemesanan 

langsung pada website maskapai itu sendiri. 
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Pada biro perjalanan wisata online ada banyak rekomendasi tempat tujuan 

wisata yang diberikan dengan harga khusus untuk pembelian paket penerbangan 

maskapai tertentu bersamaan dengan hotel.Hal ini membantu konsumen untuk 

mengurangi biaya perjalanan.Sering kali paket perjalanan yang ditawarkan 

dengan harga khusus adalah paket perjalanan ke luar negeri seperti ke Singapore, 

Thailand dan Negara ASEAN lainnya.Tidak jarang paket yang ditawarkan bisa 

berupa cicilan atau bebas pembayaran untuk maskapai penerbangan tertentu. 

Kemudahan lain yang ditawarkan melalui biro perjalanan online ini adalah cara 

pembayaran dengan menggunakan beberapa pilihan seperti kartu debit dan 

kartu kredit berbagai macam bank konvensional atau membayarkan langsung 

ke tenant mini market tertentu. Anda dapat memilih secara langsung untuk cara 

pembayaran mereka. Kelebihan lain ketika Anda memilih untuk melakukan 

pembayaran dengan kartu kredit, mereka dapat mencicil biaya paket yang diambil 

dengan penawaran menarik seperti bunga 0%. 

Tidak hanya kemudahan dalam pembayaran yang ditawarkan, biro 

perjalanan online juga memberikan keistimewaan seperti penyimpanan data. Saat 

melakukan pemesanan paket wisata ataupun tiket pesawat ke luar negeri, Anda 

akan diminta untuk mengisi data-data pribadi salah satunya seperti nomor paspor. 

Sedangkan, paspor tidak selalu dibawa dan nomornya tidak selalu dapat diingat 

oleh pemiliknya. Ketika Anda melakukan pemesanan di biro perjalanan online, 

data mereka akan secara otomatis tersimpan di portal tersebut. Hal ini dapat 

memudahkan Anda ketika mereka melakukan pemesanan yang kesekian 
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kalinya.Mereka dapat bebas melakukan pemesanan di mana saja tanpa harus 

melengkapi data pribadi kembali, cukup dengan login ke portal biro 

perjalanan online tersebut. Biro wisata onlineselalu dapat diakses 24 jam dengan 

bantuan online chat dari costumer service. Kapanpun dan dimanapun Anda dapat 

melakukan pemesanan paket wisata maupun tiket penerbangan dengan mudah. 

Jika sudah menjadi anggota dari salah satu biro perjalanan online,  Anda akan 

mendapatkan informasi berupa e-mail seperti harga khusus anggota ataupun 

promosi lainnya tanpa terkecuali. Jadi, tidak akan ada promosi ataupun 

penawaran khusus yang terlewatkan. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM 

3.1.Sejarah Singkat PT.Tripari Nusantara Travelindo 

PT.Tripari Nusantara Travelindo merupakan perusahaan jasa penyelenggaraan 

perjalanan wisata, perencana dan konsultan pariwisata yang dirikan pada 1 

desember 2013.Kegiatan untuk berwisata pada saat ini menjadi suatu bentuk 

kebutuhan semua orang.Tripari Nusantara Travelindo atau yang biasa disebut 

Tripnusaselain membantu Stakeholder dalam melakukan mapping dan membuat 

destinasi baru yang akan dijadikan tempat wisata juga hadir untuk membantu 

anda dalam memprogram perjalanan wisata sehingga memberikan kenyamanan 

dan kepuasan dalam aktivitas wisata anda. Tenaga professional Tripnusa adalah 

lulusan ilmu kepariwisataan dan memiliki jaringan luas seluruh destinasi wisata 

baik di Indonesia maupun Mancanegara.Tripnusaberdiri karena untuk berwisata 

membutuhkan sistem pengelolaan perjalanan yang baik. Dengan ilmu dan 

pengalaman yang dimiliki oleh semua crew Tripnusa, harapannya dapat 

memberikan pengalaman (experience), mengisi liburan anda (leisure) dengan 

pengelolaan yang baik dan memberikan kenyamanan (pleasure) sehingga liburan 

terbaik akan anda miliki. 

Jasa pelayanan guna mengedepankan profesionalitas dengan memberikan 

penyusunan dan pengelolaan jadwal perjalanan wisata yang dapat disusun 

bersama sesuai dengan kebutuhan dan keinginan wisatawan. 
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3.1.1. Data Umum PT.Tripari Nusantara Travelindo 

 Nama perusahaan : PT. Tripari Nusantara Travelindo( Tripnusa ) 

 Kantor Pusat : Griya Taman Agung Permai Blok E no.2 Buluagung, 

Karangan  Trenggalek, Jawa Timur 

 Kantor Cabang :  

- Jln. Kyai Haji Wahid Hasyim Gg. III. Kab. Sumenep, Jatim 

- Jln. Taman Mekar Abadi I, No. 60, Komplek Mekarwangi, Bojongloa 

Kidul, Bandung, Jawa Barat 

- Jln. Raya Lungsiakan No. 55, Banjar Lungsiakan, Ubud, Bali 

- Jln. Selaparang No. 10, Cakranegara, Lombok, NTB 

 No. Telpon : (0355) 793- 873 ( Kantor Pusat ) 

 Email  :triparinusantara@gmail.com 

3.1.2. Visi Dan Misi PT.Tripari Nusantara Travelindo 

 Visi 

Menjunjung profesionalitas kerja disertai keramah tamahan dengan penuh 

tanggung jawab. 

 Misi 

1. Memberikan pelayanan terbaik. 

2. Mengedepankan Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah 

tamah dan kenangan) dalam mengelola perjalanan wisata. 

3. Mengedepankan kejujuran dalam setiap tindakan dan keputusan. 

mailto:triparinusantara@gmail.com
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4. Membangun kerjasama yang baik dan berkelanjutan. 

3.2. Struktur Organisasi PT.Tripari Nusantara Travelindo 

Dalam kegiatan sehari-hari, PT.Tripari Nusantara Travelindo hanya di 

pelopori oleh 10 macam bagian. Adapun bagian yang dimaksud adalah dapat di 

lihat pada struktur organisasi berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Direktur    : Dio Viegas Latuinapitupulu 

 Sekretaris    : Devi Putri S.Pd 

 Product Development Manager : Neno Rizkianto S.Ab 

 Public Relation   : Heru Dwi Susanto S.ST.Par 

 Operasional Manager   : Eqfani Afianto 

 Tour Operation   : Rezza Kurniawan S.ST.Par 

 Promoter    : DimasGalih Hutagaluh S.Sos 

 Transportation staff    : Maharani Ella S.Pd 

DIREKTUR 

PRODUCT DEVELOPMENT  

MANAGER 
OPERASIONAL 

MANAGER 

SEKRETARIS 

TOUR 

OPERATION 
PUBLIC 

RELATION 

PROMOTOR 

DESIGN 

ORGANIZER 

GUIDE 

TRANSPORTATION 

STAFF 
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 Design Organizer   : Salam Nur Sehat 

3.3. Job Description 

Job Descriptiondalam suatu perusahaan merupakan komponen yang 

paling penting. Karena apabila suatu bagian atau suatu department tidak tahu apa 

yang menjadi tugasnya, maka perusahaan tersebut akan mengalami kemunduran. 

Dalam pembahasan ini, saya akan mencoba mendiskripsikan tentang tugas dan 

masing-masing bagian atau dari department-departement yang ada pada 

PT.Tripari Nusantara Travelindo. 

Job description yang di maksud adalah : 

1. DIREKTUR (DIRECTOR),adalah orang yang mempunyai wewenang untuk 

mengelola dan menetapkan kebijakan serta anggaran perusahaan sebagai 

rangkaian dari keputusan manajemen serta mengawasi pelaksanaan kebijakan 

yang ditetapkan membina kerjasama dengan lembaga atau instansi pemerintah 

atau swasta, luar daerah maupun luar negeri. 

Adapun tugas Direktur adalah : 

a) Mengawasi dan memimpin seluruh kegiatan (operasional) perusahan. 

b) Memberikan pengarahan tentang petunjuk dan tugas, kewajiban serta 

permasalahan yang di hadapi. 

c) Mengadakan kegiatan bisnis ke beberapa perusahaan. 

d) Membuat dan merencanakan program dan paket wisata yang di jual. 

e) Mengangkat dan memberhentikan seorang pegawai atau karyawan. 
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2. SEKRETARIS (SECRETARY),adalah orang yang membantu jalannya 

perusahaan agar berjalan lebih santai dan efektif, tugas-tugasnya sangat 

bervariasi namun tugas utamanya adalah administrasi. 

Adapun tugas : 

a) Mengatur aktivitas perusahaan, mulai dari administrasi hingga human 

relations (HR). 

b) Menjadi perantara pihak-pihak yang ingin berhubungan dengan pimpinan. 

c) Menjadi mediator pimpinan dengan bawahan. 

d) Memberikan ide-ide sebagai alternative pemikiran pimpinan. 

e) Pemegang rahasia penting pimpinan yang berkaitan dengan perusahaan. 

3. MENEJER PENGEMBANGAN PRODUK (PRODUCT DEVELOPMENT 

MANAGER),adalah orang yang mempunyai wewenang didalam suatu 

perusahaan dan memiliki kecerdasan untuk mengkorordinir dan mengawasi 

pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan karena pada dasarnya seorang 

general manager menempati posisi tersebut sudah tentu dengan menjalani hal-

hal yang dilaksanakan di lapangan seperti operasional dan rservasi hotel, 

airport dan guiding. 

Adapun Tugas : 

a) Mengkordinir dan mengawasi pelaksanaan kebijakan sebuah perusahaan. 

b) Merencanakan sebuah strategi sebagai salah satu bagian dari pemasaran. 

c) Menciptakan nilai jangka panjang untuk sebuah perusahaan yang dimulai 

dari pelanggan, pasar dan relasi. 

8 
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4. MENEJER OPERASIONAL (MANAGER OPERASIONAL),adalah posisi 

yang diduduki oleh seseorang disebuah perusahaan memiliki tanggung jawab 

atas terselenggaranya aktifitas kantor (perencanaan, pengelolaan dan 

pelaksanaan serta pengawasan sehingga unit yang dipimpinnya bias 

terselenggara dengan baik. 

Adapun Tugas  : 

a) Mengelola dan menigkatkan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan. 

b) Memangkas habis biaya-biaya operasi yang sama sekali tidak 

menguntungkan perusahaan. 

c) Meneliti teknologi baru dan metode alternatif efisiensi. 

d) Membuat pengembangan operasi dalam jangka pendek dan jangka 

panjang. 

e) Meningkatkan system operasional, proses dan kebijakan dalam 

mendukung visi dan misi perusahaan. 

f) Mengatur anggaran dan mengelola biaya. 

5. PENYUSUN PERJALANAN WISATA (TOUR OPERATION), adalah 

pelaksana tugas yang menangani segala sesuatu yang berhubungan dengan 

perencanaan perjalanan seseorang untuk tujuan wisata atas inisiatif sendiri. 

Adapun Tugas  : 

a) Membuat program paket wisata dalam bentuk paket tour. 

b) Menentukan harga paket wisata yang dibuat. 

c) Mempromosikan paket wisata melalui internet dsb. 

d) Melakukan pemesanan kamar kepada pihak hotel. 
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6. PRAMUWISATA (GUIDE), adalah yang bertugas memberikan bantuan, 

informasi dan interpretasi warisan budaya, sejarah serta kontemporer kepada 

pengunjung/wisatawan/peserta tur di tempat-tempat bersejarah, museum, 

keagamaan, pendidikan dan tempat penting lainnya. 

Adapun Tugas : 

a) Menjamin kepuasan berlibur semua tamu secara keseluruhan. 

b) Menjamin tour terlaksana sesuai yang dipromosikan. 

c) Memberikan serangkaian informasi pada tamu. 

d) Mengkorfimasi/memesan komponen acara tour yang wajib. 

e) Bekerjasama dengan Pegawai Biro Perjalanan dan Pariwisata untuk 

menjamin suksesnya tour. 

f) Menyelenggarakan serangkaian tour termasuk setengah hari/sehari penuh, 

tour malam, tempat-tempat menarik dan tour khusus. 

g) Mengantar wisatawan, baik rombongan maupun perorangan yang 

mengadakan Perjalanan dengan Transportasi yang tersedia serta bertugas 

dan Bertanggung Jawab dalam memberikan Penjelasan tentang Rencana 

Perjalanan dan Objek Wisata, Serta member penjelasan mengenai 

Dokumen Perjalanan, Akomodasi, Transportasi, dan Fasilitas Wisata 

lainnya. 

h) Membantu Operation dan menyusun Paket Wisata serta berkewajiban 

melaporkan pelaksanan tugasnya secara berkala kepada Biro Perjalan 

Umum yang menugaskannya. 
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7. STAF TRANSPORTASI (TRANSPORTATION STAFF),adalah  yang 

bertugas mengatur transportasi yang bergerak pada jasa penyewaan 

transportasi seperti Bus, Mobil dan lain-lain. 

Adapun tugas : 

a) Melayani pelanggan dalam melakukan penyewaan transportasi antara lain 

: Mobil, Medium bus, Big bus, dll. 

b) Meminta dan mengambil suku cadang dan bahan yang dibutuhkan dalam 

pekerjaan perbaikan kendaraan yang disewakan. 

c) Memelihara dan mengecek setiap mobil sebelum dan sesudah dipakai oleh 

pelanggan. 

8. PUBLIC RELATION (HUBUNGAN MASYARAKAT),adalah merupakan 

penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh suatu manajemen 

organisasi. Sasaran humas adalah publik internal dan eksternal, dimana secara 

operasional humas bertugas membina hubungan harmonis antara organisasi 

dengan publiknya dan mencegah timbulnya rintangan psikologis yang 

mungkin terjadi di antara keduanya. 

Adapun Tugas  : 

a) Membuat kesan-kesan baik, citra postif. 

b) Pengetahuan dan pengertian informasi, penerangan, penjelasan. 

c) Menciptakan ketertarikan. 

d) Membangun atau membangun simpati public. 

9. TENAGA PEMASAR (PROMOTOR),adalah untuk memperluas visibilitas 

merek yang dimiliki oleh perusahaan dan membawanya menuju popularitas.  
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Adapun Tugas  : 

a) Mengidentifikasi ketertarikan pelanggan dan menyediakan informasi 

tambahan. 

b) Membujuk pelanggan untuk membeli produk atau memanfaatkan layanan. 

c) Memberikan informasi menggunakan film, grafik atau slide. 

d) Memberikan sampel berupa brosur dan insentif lainnya. 

10. PENYUSUN DESAIN (DESIGN ORGANIZER),mendefinisikan dan 

mengatur struktur perusahaan, dan mengalokasikan sumber daya (yaitu 

personil) di tempat yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan 

meningkatkan produktivitas. 

Adapun Tugas : 

a) Membuat struktur organisasi perusahaan. 

b) Membuat design dengan karya yang kreatif dalam mempromosikan 

sebuah perusahaan. 

3.4.Job Specification 

Syarat untuk menduduki jabatan dibawah ini yang ada pada PT.Tripari 

Nusantara Travelindo, yaitu : 

 DIREKTUR (DIRECTOR),memiliki beberapa syarat-syarat umum : 

a. Memiliki pengalaman kerja kurang lebih 2 tahun untuk masing-masing 

jabatan atau posisi. 

b. Bagi karyawan yang baru akan menjalani tahap orientasi selama 3 bulan. 

c. Harus sehat jasmani, rohani dan mental. 
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Faktor-faktor Keahlian : 

 Pendidikan 

Minimal Lulusan S1, Diploma Tiga dan SMA. 

 Pengalaman. 

 Memiliki pengalaman kerja didunia pariwisata. 

 Mempunyai kemampuan diplomatis yang baik sehingga dapat bekerja 

sama dengan baik. 

 Memiliki kecermatan dan ketepatan dalam mengambil sebuah keputusan 

untuk kepentingan perusahaan. 

 Komunikasi. 

Mampu berkomunikasi dengan baik dan benar, Diplomatis dan 

menguasai lebih dari satu bahasa asing. 

Faktor-faktor daya : 

 Tuntunan Fisik. 

Berpenampilan menarik, rapi, dan bersih. 

 Tuntunan Mental. 

Penyampaian visual yang mudah dimengerti untuk dapat mengamati 

pekerjaan, Proaktif dalam menjalankan Tugas. 

 SEKRETARIS (SECRETARY),untuk menjadi seorang sekretaris syarat yang 

harus di penuhi untuk jabatan ini adalah : 

a. Kemampuan Tim 

b. Kemampuan Organisasi. 
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Factor-faktor keahlian : 

 Pendidikan. 

Pendidikan formal minimal S1. 

 Pengalaman  

 Memiliki pengalaman tentang pengoperasian computer. 

 Berpengalaman dalam bidang Administrasi. 

 Komunikasi. 

 Kemampuan komunikasi verbal maupun nonverbal. 

 Kemampuan bahasa inggris pasif dan aktif. 

Faktor-faktor daya : 

 Tuntunan Fisik. 

Berpenampilan menarik, rapi, dan bersih. 

 Tuntunan Mental. 

Penyampaian visual yang mudah dimengerti untuk dapat mengamati 

pekerjaan, Proaktif dalam menjalankan Tugas. 

 MENEJER PENGEMBANGAN PRODUK (PRODUCT DEVELOPMENT 

MANAGER),memiliki beberapa syarat-syarat yang harus di penuhi yaitu : 

a. Memiliki fleksibilitas terhadap perusahaan. 

b. Memahami tentang keuangan perusahaan dan bagaimana cara 

menanganinya. 

Faktor-faktor keahlian  : 

 Pendidikan. 

Minimal lulusan Sekolah Menengah Atas, Diploma Tiga dan S1. 

 Pengalaman. 

Memiliki pengalaman kerja dalam dunia kepariwisataan. 
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 Komunikasi. 

Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam Bahasa Indonesia 

maupun Bahasa Asing. 

 Faktor-faktor Daya : 

 Tuntunan Fisik. 

Berpenampilan menarik, rapi, dan bersih. 

 Tuntunan Mental. 

Penyampaian visual yang mudah dimengerti untuk dapat mengamati 

pekerjaan, Proaktif dalam menjalankan Tugas. 

 MENEJER OPERASIONAL (MANAGER OPERASIONAL), syarat untuk 

menduduki posisi ini yaitu : 

Faktor-faktor keahlian  : 

 Pendidikan. 

Minimal lulusan Sekolah Menengah Atas, Diploma Tiga dan S1. 

 Pengalaman. 

Memiliki pengalaman kerja dalam dunia kepariwisataan. 

 Komunikasi. 

Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam Bahasa Indonesia 

maupun Bahasa Asing. 

Faktor-faktor Daya : 

 Tuntunan Fisik. 

Berpenampilan menarik, rapi, dan bersih. 
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 Tuntunan Mental. 

Penyampaian visual yang mudah dimengerti untuk dapat mengamati 

pekerjaan, Proaktif dalam menjalankan Tugas. 

 PENYUSUN PERJALANAN WISATA (TOUR OPERATION), untuk 

menangani pekerjaan ini dibutuhkan seseorang memiliki kemampuan seperti : 

a. Mampu menciptakan ide-ide baru dan inovasi untuk menghasilkan paket 

wisata yan baik agar diminati wisatawan. 

b. Mengetahui cara pembuatan paket wisata. 

c. Menguasai apa sajakah komponen-komponen yang akan tersedia dalam 

sebuah paket wisata. 

 Faktor-faktor keahlian : 

 Pendidikan. 

Minimal Lulusan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, Diploma Tiga dan 

S1. 

 Pengalaman. 

 Menguasai ms.excel pada computer. 

 Mengetahui cara pembuatan paket wisata. 

 Memiliki pengalaman kerja dalam dunia pariwisata. 

 Dapat menghitung harga paket wisata dengan menggunakan rumus-

rumusnya. 

 Komunikasi. 

Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam Bahasa Indonesia 

maupun Bahasa Asing. 
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Faktor-faktor Daya : 

 Tuntunan Fisik. 

Berpenampilan menarik, rapi, dan bersih. 

 Tuntunan Mental. 

Penyampaian visual yang mudah dimengerti untuk dapat mengamati 

pekerjaan, Proaktif dalam menjalankan Tugas. 

 PRAMUWISATA (GUIDE), Untuk menjadi seorang guide persyaratan yang 

di butuhkan, yaitu : 

Faktor-faktor keahlian : 

 Pendidikan. 

Minimal lulusan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, Diploma Tiga dan S1. 

 Pengalaman. 

 Memiliki pengalaman kerja dalam dunia Kepariwisataan. 

 Memiliki pengetahuan tentang obyek-obyek wisata. 

 Menguasai semua prosedur tentang pemanduan. 

 Komunikasi. 

Mampu berkomunikasi dengan baik dan benar, diplomatis dan menguasai 

lebih dari satu bahasa asing. 

Factor-faktor Daya : 

 Tuntunan Fisik. 

Berpenampilan menarik, rapi, dan bersih. 

 Tuntunan Mental. 
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Penyampaian visual yang mudah dimengerti untuk dapat mengamati 

pekerjaan, Proaktif dalam menjalankan Tugas. 

 TENAGA PEMASAR (PROMOTOR), syarat yang harus dipenuhi untuk 

jabatan ini adalah : 

a. Mengetahui cara promosi. 

b. Dapat menyusun strategi pemasaran. 

Faktor-faktor keahlian  : 

 Pendidikan. 

Minimal lulusan Sekolah Menengah Atas, Diploma Tiga dan S1. 

 Pengalaman. 

 Memiliki pengalaman kerja dalam dunia kepariwisataan. 

 Menguasai semua prosedur tentang pemasaran. 

 Komunikasi. 

Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam Bahasa Indonesia 

maupun Bahasa Asing. 

Faktor-faktor Daya : 

 Tuntunan Fisik. 

Berpenampilan menarik, rapi, dan bersih. 

 Tuntunan Mental. 

Penyampaian visual yang mudah dimengerti untuk dapat mengamati 

pekerjaan, Proaktif dalam menjalankan Tugas. 
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 STAF TRANSPORTASI (TRANSPORTATION STAFF),menangani pekerjaan 

ini dibutuhkan seseorang kemampuan seperti : 

a. Memiliki kelengkapan surat dokumen berkendara (SIM, STNK dan 

sebagainya). 

b. Mampu mengemudi dengan baik. 

Faktor-faktor keahlian : 

 Pendidikan. 

Minimal lulusan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, Diploma Tiga dan S1. 

 Pengalaman. 

 Mampu dan mengerti tentang kendaraan yang dioperasikan. 

 Mengenal route dan medan tour yang akan di kunjungi. 

 Komunikasi. 

Mampu berkomunikasi dengan baik dan benar. 

Faktor-faktor Daya : 

 Tuntunan Fisik. 

Berpenampilan menarik, rapi, dan bersih. 

 Tuntunan Mental. 

Penyampaian visual yang mudah dimengerti untuk dapat mengamati 

pekerjaan, Proaktif dalam menjalankan Tugas. 

 PENYUSUN DESAIN (DESIGN ORGANIZER), mempunyai persyaratan 

untuk menduduki jabatan ini, yaitu : 
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Faktor-faktor keahlian  : 

 Pendidikan 

Minimal lulusan Sekolah Menengah Atas, Diploma Tiga dan S1. 

 Pengalaman 

 Memiliki pengalaman tentang pengoperasian computer. 

 Mempunyai wawasan dan ide-ide kreatif. 

 Komunikasi 

Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam Bahasa Indonesia 

maupun Bahasa Asing. 

 Faktor-faktor Daya : 

 Tuntunan Fisik. 

Berpenampilan menarik, rapi, dan bersih. 

 Tuntunan Mental. 

Penyampaian visual yang mudah dimengerti untuk dapat mengamati 

pekerjaan, Proaktif dalam menjalankan Tugas. 

3.5. Hubungan Antar Bagian 

Dalam satu perusahaan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya 

mempunyai keterkaitan hubungan, seperti hubungan yang ada dalam PT.Tripari 

Nusantara Travelindo, antara direktur dengan manager dan staff mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam menentukan kebijakan perusahaan guna 

mengetahui perkembangan dan kemajuan perusahaan serta mengatur segala 

23 
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bentuk kegiatan perusahaan. Dengan begitu perusahaan akan berjalan kearah yang 

diinginkan. 

PT.Tripari Nusantara Travelindo mempunyai beberapa bagian yang bekerja 

sesuai dengan departemen dan mempunyai keterkaitan atau hubungan masing-

masing antaralain : 

1) Hubungan Departemen Direktur dengan Departemen Sekretaris, Departemen 

Operasional Manager, dan Departemen Product Development Manager. 

 Direktur adalah orang yang menetapkan kebijakan dan memberikan 

pengarahan kepada seorang Sekretaris, Operasional Manager dan kepada 

seorang Product Pevelopment Manager. 

 Sekretaris salah seorang yang membatu seorang Direktur dalam 

menjalankan perusahaan agar lebih efektif, dan melakukan hubungan kerja 

bersama operasional menejer dan Product Development manager dalam 

mengelola dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan. 

2) Hubungan Departemen Product Development manager dengan Department 

Promotor, Departemen Public Relation Departemen Design Organizer. 

 Product development manager merupakan seorang yang mempunayi 

kecerdasan untuk mengkoordinir sebuah pengembangan prouduk yang 

memiliki kreativitas guna meningkatkan pemasaran menuju popularitas. 

Sehingga seorang product development manager menjalin kerja sama 

dengan seorang promotor dan design organizer dalam mewujudkannya. 
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 Seorang Promotor merupakan tenaga pemasar yang membutuhkan sebuah 

ide-ide kreatif dalam meningkatkan penjualan sebuah produk, salah 

satunya bekerja sama dengan seorang design organizer dengan membantu 

membuat design dengan karya yang kreatif dalam mempromosikan 

sebuah perusahaan. 

3) Hubungan Departemen Operasional Manager dan Departemen Tour 

Operation, Departemen Guide, dan Transpotation Staff. 

 Operasional Manager mempunyai hubungan kerja dengan  seorang Tour 

operation dalam mengatur anggaran dan mengelola biaya dari 

pengeluaran dan pemasukan sebuah pembelian paket wisata. 

 Seorang Tour operation mempunyai hubungan dengan seorang guide 

dalam penyusunan perjalanan wisata. Seorang tour operation menjelaskan 

susunan perjalanan wisata kepada seorang guide tentang Anggaran, 

Destinasi wisata, akomodasi dan fasilitas transportasi yang akan 

digunakan saat program perjalanan wisata dilaksanakan. 

 Untuk menentukan sebuah fasilitas transportasi, Tour operation 

menugaskan seorang transportation staff dalam menyediakan transportasi 

untuk melakukan perjalanan wisata yang akan di gunakan seorang guide 

dalam membawa wisatawan. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

4.1. Pengertian Teknologi Informasi. 

  Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah 

Information technology (IT) adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang 

membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan 

dan/atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi 

berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video.Contoh dari Teknologi Informasi 

bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah 

tangga elektronik, dan peranti genggam modern (misalnya ponsel). Dalam konteks 

bisnis, Information Technology Association of America menjelaskanPengolahan, 

penyimpanan dan penyebaran vokal, informasi bergambar, teks dan numerik oleh 

mikroelektronika berbasis kombinasi komputasi dan telekomunikasi.Istilah dalam 

pengertian modern pertama kali muncul dalam sebuah artikel 1958 yang diterbitkan 

dalam Harvard Business Review, di mana penulis Leavitt dan Whisler berkomentar 

bahwa "teknologi baru belum memiliki nama tunggal yang didirikan. Kita akan 

menyebutnya teknologi informasi (TI). ". Beberapa bidang modern dan muncul 

teknologi informasi adalah generasi berikutnya teknologi web, bioinformatika, 

''Cloud Computing'', sistem informasi global, Skala besar basis pengetahuan dan lain-

lain. 

 

  

https://id.wikipedia.org/wiki/Mikroelektronika
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Bioinformatika
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=%27%27Cloud_Computing%27%27&action=edit&redlink=1
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4.1.1. Jenis-jenis Teknologi Informasi. 

4.1.1.1.Internet. 

Secara harfiah, internet (kependekan daripada perkataan ‘inter-

network’) ialah rangkaian komputer yang berhubung menerusi 

beberapa rangkaian.Manakala Internet (huruf ‘I’ besar) ialah sistem 

komputer umum, yang berhubung secara global dan menggunakan 

TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket (packet switching 

communication protocol).Rangkaian internet yang terbesar 

dinamakan Internet. 

4.1.1.2.Telepon. 

Telepon adalah alat telekomunikasi yang dapat mengirimkan 

pembicaraan melalui sinyal listrik. Umumnya penemu telepon adalah 

Alexander Graham Bell, dengan telepon pertama dibuat di Boston, 

massachusets, pada tahun 1876. Tetapi, penemu italia antonio meucci 

telah menciptakan telepon pada tahun 1849, dan pada September 

2001, Meucci dengan resmi diterima sebagai pencipta telepon oleh 

kongres Amerika, dan bukan Alexander Graham Bell. 

4.1.1.3.Telepon Genggam. 

Telepon genggam, biasanya disebut juga dengan 

Handphone.Merupakan pengembangan teknologi telepon, dimana 

perangkatnya dapat digunakan sebagai perangkat untuk mobile atau 

berpindah-pindah. 

 



37 
 

 Macam-Macam Mobile Operating System. 

a) Android.  

Awalnya, Google Inc. membeli Android Inc., pendatang baru 

yang membuat peranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk 

mengembangkan Android, dibentuklah Open Handset Alliance, 

konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan 

telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-

Mobile, dan Nvidia. 

b) Blackberry Os. 

BlackBerry Os adalah milik Sistem Operasi Mobile, yang 

dikembangkan oleh Research In Motion untuk perusahaan BlackBerry 

garis smartphone perangkat genggam. Sistem operasi menyediakan 

multitasking dan mendukung perangkat input khusus yang telah 

diadopsi oleh RIM untuk digunakan dalam handheld, khususnya 

trackwheel, trackball, dan yang paling baru, yang trackpad dan 

touchscreen. 

c) Ios. 

iOS (sebelumnya iPhone OS) adalah sistem operasi perangkat 

bergerak yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple Inc. 

Sistem operasi ini pertama diluncurkan tahun 2007 untuk iPhone dan 

iPod Touch, dan telah dikembangkan untuk mendukung perangkat 

Apple lainnya seperti iPad dan Apple TV. 
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4.1.2. Manfaat dan Kegunaan Teknologi Informasi. 

Kemajuan teknologi informasi tersebut bisa kita rasakan dari terbantunya 

kegiatan kita karena terbentuknya penghematan waktu, tenaga, biaya dan lain 

sebagainya sehingga terjadi pula lah peningkatan hasil dari jerih payah yang kita 

lakukan. Secara umum, manfaat teknologi informasi antara lain : 

 Memudahkan kita dalam memperoleh informasi serta melakukan komunikasi, 

 Terbukanya peluang bisnis yang baru, 

 Adanya peningkatan kualitas serta kuantitas pelayanan publik, 

 Adanya peningkatan layanan informasi jarak jah dalam bidang kesehatan 

(telemedicine), 

 Terciptanya e-Learning sebagai salah satu sarana dalam memperbaiki sistem 

pendidikan, 

 Terciptanya lapangan pekerjaan, 

 Memperkaya ilmu dan pengetahuan dalam semua bidang termasuk dalam 

aspek kebudayaan, 

 Terdorongnya proses demokrasi dalam segala hal. 

Manfaat teknologi informasi begitu luas, selain manfaat teknologi informasi 

secara umum terdapat beberapa manfaat teknologi informasi yang bisa kita rasakan 

dalam beberapa bidang seperti dalam bidang wirausaha/Bisnis yang salah satu 

keuntungannya dapat menjalankan system aplikasi pada suatu perusahaan 

menigkatkan penjualan produk dan dapat dijangkau oleh wisatawan seluruh dunia. 
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4.2. Aplikasi Perangkat Lunak (Software) dan Perangkat Keras (Hardware). 

4.2.1. Aplikasi Perangkat lunak (Software). 

 Pengertian. 

Perangkat Lunak (Software) merupakan program komputer 

yang sifatnya tidak nyata/tidak dapat disentuh/tidak dapat dilihat 

secara langsung.Software memberikan instruksi kepada unit pengolah 

data (processor) agar komputer dapat berjalan.Perangkat lunak juga 

merupakan jembatan penghubung interaksi antara pengguna dan 

hardware komputer. 

 Macam-Macam Software : 
 

1. Sistem Operasi 
 

Sistem oprerasi ialah sistem yang sudah mulai bekerja pada 

saat komputer dinyalakan. Contoh sistem operasi (OS) seperti, 

Windows XP, Windows 7, Windows 8, Linux, Mac, dll. 

2. Program Utilitas 
 

Program utilitas (Utility Tools) merupakan alat bantu sistem 

opresi yang dapat meningkatkan kinerja komputer. Contohnya seperti, 

aplikasi pemindai kerusakan, defragmenter, dsb. 

3. Program Aplikasi 
 

Program aplikasi ini merupakan alat bantu untuk melakukan 

berbagai bentuk pekerjaan yang memudahkan pengguna. Contohnya 

seperti program pengolah kata, angka, dsb. 
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4.2.2. Aplikasi Perangkat Keras (Hardware). 

 

 Pengertian. 

Perangkat Keras (Hardware) merupakan bagian fisik/benda atau 

komponen komputer yang bersifat nyata/dapat disentuh/dapat dilihat 

secara langsung. 

 Macam-Macam Aplikasi Perangkat Keras (Hardware). 

1. Perangkat masukan (Input). 

 

Perangkat input memiliki fungsi untuk memasukkan data ke 

dalam komputer yang akan diproses oleh perangkat pengolah data. 

Contoh perangkat masukan/input seperti mouse, keyboard, scanner, 

joystick, webcam, dsb. 

2. Perangkat keluaran (Output). 

 

Perangkat output memiliki fungsi untuk menampilkan data 

dalam bentuk teks, gambar, suara, maupun video melalui perangkat 

seperti monitor, speaker, printer, dsb. 

3. Perangkat penyimpanan (Storage). 

Perangkat ini memiliki fungsi untuk menyimpan data seperti, 

data gambar, dokumen, foto, dll.Contoh perangkat storage adalah 

flashdisk, hardisk, dsb. 

4. Perangkat jaringan (Networking). 

Perangkat jaringan ini memiliki fungsi untuk menyambungkan 

koneksi internet baik melalui LAN (kartu network) atau modem. 
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4.3. Aplikasi Tripnusa 

 Tripnusa merupakan sebuah aplikasi marketplace milik perusahaan travel 

organizer PT.Tripari Nusantara yang baru saja dirilis pada 8 April 2018, yang bekerja 

sama dengan APKIT INNOVATION. Kini mampu bersaing dengan aplikasi-aplikasi 

terpopuler pemesanan paket wisata online lainnya.Aplikasi berbasis online ini juga 

digunakan sebagai wadah untuk mempromosikan potensi wisata yang berada disetiap 

daerah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Tampilan home aplikasi Tripnusa pada Android 

Gambar diatas adalah halaman detail paket tour, yang berfungsiuntuk 

pelanggan melihat detail dari setiap paket tournya. Tombol Pesan berfungsi untuk 

pelanggan melakukan pemesanan terhadap paket tour tersebut. 

Wisatawan yang menggunakan aplikasi Tripnusa dapat melakukan 

pemesanan, request paket tour, konfirmasi pembayaran, dan konfirmasi 

pembatalan.Admin dapatmelakukan mengelola paket tour, mengelola tujuan tour, 

approvalrequest paket tour, pembayaran, mengelola album,mengelola gallery, dan 
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mengelola pengeluaran.Petugas dapatmelakukan mengelola paket tour, dan 

mengelola tujuan tour.SMSGateway berfungsi untuk memberikan notifikasi 

kepada pengajumengenai penyampain informasi pembayaran DP, 

pembayaranpelunasan, dan konfirmasi pembayaran. 

4.3.1. Produk 

Produk dalam aplikasi Tripnusa berupa pelayanan jasa yang meliputi: 

5. Tour Package 

Produk ini berupa berbagai macam paket perjalanan wisata yang 

disediakan oleh perusahaan. 

a. Individual tour; honeymoon tour, backpacker, adventure, open trip 

b. Group tour; tour de bali, tour de jogja, tour de Lombok, tour de flores, 

gathering tour 

c. Outbond;  ldks, character building, fun game 

d. Tourism village package 

6. Optional Package 

Produk ini berupa jasa perjalanan wisata yang perencanaanya diatur 

oleh pelanggan sendiri. 

7. Open Trip 

Produk ini memberikan paket tujuan wisata yang bisa diikuti oleh 

siapapun dengan waktu pelaksanaanya ditentukan oleh perusahaan secara 

berkala. 
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8. Outbound and Adventure 

Produk ini berupa bentuk kegiatan wisata yang dilakukan di alam 

terbuka (outdoor) dengan melakukan simulasi permainan baik secara 

individu maupun kelompok. 

4.4. Pengenalan Aplikasi Tripnusa. 

a. Mengadakan opening launching Aplikasi Tripnusa yang diadakan di 

setiap destinasi wisata unnggulan berlokasi di Trenggalek-Jawa Timur, 

pada tanggal 8 april 2018. 

b. Pengenalan Aplikasi Tripnusa dilakukan dengan cara merkenalkan 

system penggunaan aplikasi yang sangat berguna untuk wisatawan 

berpergian. Beberapa manfaat secara umum dari Aplikasi Tripusa : 

- Memudahkan wisatawan saat memesan paket wisata. 

- Dapat langsung mengetahui detail tentang destinasi wisata yang 

akan dikunjungi. 

- Dapat langsung melakukan komunikasi dengan seorang tour 

operator yang menyediakan paket wisata tersebut. 

- Mendapatkan promosi harga atau potongan harga diperiode 

tertentu. 

c. Mempromosikan melalui media online lainnya seperti instagram, 

facebook, whatsaap, dan line dengan mengadakan giveaway untuk 

mendapatkan hadiah sebuah paket wisata yang terdapat didalam 

Aplikasi Tripnusa. 
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4.5.Daya Dukung Aplikasi Tripnusa Untuk Pemesanan Paket Wisata Online 

Pada hasil rancangan pembuatan aplikasi sistem pemesanan paket wisata 

secara online pada PT. Tripari Nusantara Travelindoini maka dapat dipaparkan 

penanan, sebagai berikut : 

a) Adanya aplikasi Tripnusa pada mobile device dalam sistem pemesanan paket 

wisata online pada PT.Tripari Nusantara Travelindo tersebut memberikan 

kemudahan untuk mendapatkan informasi bagi wisatawan khususnya yang 

ingin mengetahui paket paket wisata.  

b) Adanya aplikasi Tripnusa pada mobile device dalam sistem pemesanan paket 

wisata online pada PT.Tripari Nusantara Travelindo tersebut mampu 

meningkatkan pemasaran atau promosi penawaran jasa dari perusahaan 

tersebut.  

c) Strategi pemasaran yang dilakukan melalui Aplikasi Tripnusa di PT.Tripari 

Nusantara Travelindo strategi untuk membuat para wisatawan lebih mudah 

untuk mengakses mengenai paket wisata yang mereka inginkan. Aplikasi ini 

juga dapat diakses oleh seluruh orang dimanapun mereka berada selama 

memiliki akses internet. 

d) Melalui aplikasi Tripnusa, wisatawan secara langsung dapat mengetahui harga 

sebuah paket wisata yang akan dipilih tanpa harus melakukan komunikasi 

melalui telepon genggam terhadap seorang tour operator. 

e) Aplikasi tripnusa merupakan sebuah aplikasi marketplace yang dapat 

memberikan promo-promo dan potongan harga dalam beberapa periode 

tertentu. 
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f) Aplikasi Tripnusa dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 

dengan database MYSQL yang artinya sebuah dengan bahasa pemrograman 

yang digunakan untuk secara luas untuk penanganan pembuatan dan 

penembangan sebuah situs web di suatu perusahaan. 

Berdasarkan hasil dari Pembahasan di atas dapat dikatakan sudah tepat 

memilih Aplikasi Tripnusa sebagai Daya Dukung dan media promosi 

pemasaran paket wisata. Karena telah dibuktikan dalam keunggulan yang  

menunjukan banyak faktor internal yang memberikan dampak positif bagi 

perusahaan. Keunggulan dari masing-masing strategi yang datang dari dalam 

perusahaan harus terus ditingkatkan yang mana bertujuan untuk memperkecil 

lagi kelemahan dan ancaman dari para pesaing.Berdiri pada PT.Tripari 

Nusantara Travelindoharus terus mengembangkan strategi-strategi baru agar 

tetap dapat bertahan di industri pariwisata dan dapat bersaing dengan 

perusahaan perusahaan khususnya biro perjalanan wisata. 

4.6.Kelebihan Dan Kekurangan Pemesanan Paket Wisata Secara Online pada 

Aplikasi Tripnusa. 

4.6.1. KELEBIHAN 

a. Paket wisata yang dipasarkan melalui media onlineini cukup beragam. 

b. Tampilan gambar di Aplikasi Tripnusauntuk masing – masing paket 

wisata sangat menarik. 

c. Biaya pemasaran yang dikeluarkan lebih murah dibandingkan dengan 

menggunakan media cetak 
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d. Wisatawan lebih mudah untuk mengetahui kelengkapan informasi 

perjalanan wisatanya. 

e. Dapat diakses oleh seluruh orang di dunia ( world wide) 

f. Memberi pilihan baru bagi wisatawan yang ingin menentukan paket 

wisatanya sesuai dengan yang diinginkan 

g. Pengemasan paket wisata yang menarik dan beragam akan membuat 

ketertarikan wisatawan untuk melakukan pemesanan. 

4.6.2. KEKURANGAN 

a. Wisatawan sulit untuk untuk meminta special request paket wisata 

b. Terkadang terjadi complain dari wisatawan karena apa yang mereka 

harapkan terkadang berbeda dari kenyataan. 

c. Terkadang akan terjadi system error. 

 

4.7. Gambaran umumCara Penggunaan Aplikasi Tripnusa Dalam 

Pemesanan Paket Wisata 

4.7.1. Halaman Home 

Halaman umum pemesanan paket wisata  berbasis web ini terdapat menu 

navigasi buat user yang berisikan menu home,daftar paket, request trip, 

halaman untuk menyusun paket wisata, about us, dan contact us. Gambar 

slideshow dari beberapa paket wisata yang disediakan serta terdapat aplikasi 

chatting melalui aplikasi langsung.Selain itu, informasi yang disampaikan 

pada sistem sesuai dengan tujuan dari perancangan sistem ini. 
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4.7.2. Halaman Order 

Menu order berisikan halaman dimana user bisa melakukan pengisian 

form pilihan paket wisata dan form pengisian data pemesanan. Form pilihan 

paket wisata terdapat pilihan paket, bus yang dipilih, tanggal keberangkatan 

yang harus dipilih terlebih dahulu sebelum ke form pengisian data pemesanan. 

4.7.3. Sms Gateaway (Pembayaran) 

SMS Gateway dilakukan untuk konfirmasi pembayaran. SMS Gateway 

akan melihat kondisi format SMS yang dikirimkan. Format SMS Gateway 

untuk melakukan konfirmasi pembayaran adalah 

PEMBAYARAN_Username_IDPemesanan_NamaBank_NomorRekening_At

asNama_TglBayar_TotalBayar. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta 

berdasarkan keunggulan yang telah dilakukan maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem reservasi pada PT.Tripari Nusantara Travelindo sudah berjalan dengan 

baik. Karena dengan adanya aplikasi yang dibuat, maka mempercepat dalam 

proses bisnis PT.Tripari Nusantara Travelindo. 

2. Memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan tiket travel dengan adanya 

aplikasi berbasis web dan mobile ini, karena pelanggan tidak selalu harus datang 

ke perusahaan travel untuk melakukan pemesanan. 

3. Dengan adanya aplikasi ini, akses informasi antara perusahaan travel dan 

pelanggan dapat diakses secara realtime. 

4. Upload File berjalan dengan baik. Hanya saja untuk lebih memaksimalkan 

kinerja dari upload file disarankan berada di tempat yang memilki koneksi 

internet yang baik.  
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5.2.Saran 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang harus dilengkapi guna 

pengembangan sistem yang lebih bermanfaat bagi semua pihak, maka berikut 

merupakan beberapa saran untuk mengoptimalkan sistem: 

1. Pada proses pemesanan paket wisata, pelanggan harus memiliki akun untuk 

dapat mengakses aplikasi tersebut, maka disarankan untuk membuat tambahan 

fitur dari aplikasi yaitu membuat form pemesanan bagi pelanggan tanpa harus 

memiliki akun pada aplikasi ini.  

2. Oleh karena sistem operasi smartphonebukan hanya Android, maka 

disarankan untuk membuat aplikasi yang dapat digunakan pada sistem operasi 

lainnya seperti BlackBerry, iOS, Windows dan lain sebagainya.  

3. Oleh karena ukuran antarmuka pada telepon genggam dan laptop atau 

notebook berbeda-beda, maka disarankan untuk membuat fungsi yang dapat 

mengoptimalkan perbedaan ukuran tersebut, sehingga perbedaan ukuran 

tersebut tidak berpengaruh terhadap tampilan bahkan fungsi dari aplikasi.  
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LAMPIRAN 
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LAMPIRAN 1 : PETA PULAU LOMBOK 

 

LAMPIRAN 2 : PETA NEGARA INDONESIA 
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LAMPIRAN 3 : LOGO PT.TRIPARI NUSANTARA TRAVELINDO. 
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LAMPIRAN 4 : PAKET WISATA DESA WISATA. 
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LAMPIRAN 5 : DESA ADAT SASAK ENDE-LOMBOK TENGAH 

 

LAMPIRAN 6 : AKUN SOSIAL MEDIA PT.TRIPARI NUSANTARA 

TRAVELINDO. 

 

. 
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LAMPIRAN 7 : APLIKASI SELULER MARKET PLACE PT.TRIPARI 

NUSANTARA TRAVELINDO. 
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LAMPIRAN 8 : PAKET WISATA PADA APLIKASI TRIPNUSA. 
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