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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam dunia pariwisata dari tahun ke tahun berkembang sangat 

pesat di Indonesia, dengan kekayaan alam dan wisata budaya yang 

dimiliki Indonesia, yang dapat dinikmati oleh wisatawan dapat 

mendukung pertumbuhan pariwisata dan mengikuti perkembangan bisnis 

pariwisata. Dengan melakukan kerjasama yang baik oleh pemerintah, 

pihak swasta, maupun masyarakat pada umumnya, pariwisata Indonesia 

dikenal sebagai salah satu negara dengan.tujuan wisata yang terkenal 

sampai manca.negara. 

Dunia usaha pariwisata sebagian besar dilakukan oleh pihak swasta 

adalah.sebuah peluang untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan 

mancanegara ke Indonesia di samping menggerakkan kegiatan wisatawan 

dalam negeri. Dunia usaha pariwisata menghasilkan banyak keuntungan 

dan melayani wisata agar.merasa senang dan puas dengan pelayanan 

tersebut, karena dunia usaha pariwisata memberi edukasi untuk membuat 

rasa senang bagi konsumen pada saat menjalani sebuah perjalanan. 

Usaha pariwisata yang didukung dengan jasa pariwisata, 

pengusaha objek dan daya tarik wisata, dan sarana pariwisata yang dapat 

mendukung perkembangan dunia pariwisata. Biro perjalanan wisata 

merupakan salah satu bagian dari usaha jasa pariwisata yang menjadi 

pendiri dalam perencanaan dan penyelenggaraan perjalanan wisata yang 

dibantu oleh jasa profesional, agar pelayanan terhadap wisatawan 

diharapkan akan menjadi sangat baik. 

Sangan besar potensi yang dimiliki Indonesia di bidang pariwsata, 

seperti pemandangan alam, objek wisata budaya yang khas, wisata kuliner 

dengan berbagai macam masakan khas yang beragam di masing – masing 

daerah. Oleh karena itu, diperlukan sebuah lembaga usaha salah satunya 

yaitu biro perjalanan wisata, yang bertugas untuk menggali potensi 

keindahan alam Indonesia tersebut. Kemudian dikemas dalam sebuah 
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paket wisata, dan akhirnya disebarkan melalui media promosi agar 

wisatawan mengetahui dan tertarik untuk melakukan perjalanan 

menikmati keindahan alam dan budaya Indonesia. 

Biro perjalanan wisata adalah perusahaan atau lembaga yang 

memberikan pelayanan lengkap terhadap seseorang ataupun kelompok 

orang yang ingin melakukan perjalanan baik dalam negeri maupun keluar 

negeri. Pelayanan biro perjalanan wisata meliputi transportasi dan 

akomodasi lainnya selama perjalanan pada tujuan wisata. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada sub bab 

sebelumnya, maka rumusan masalah yang ada pada laporan ini yaitu 

bagaimana sistem dari sebuah perjalanan dengan memperlihatkan tujuan, 

fasilitas apa saja yang akan diperoleh wisatawan dan alur perjalanan. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan pembahasan, penulis membatasi ruang lingkup yang 

sempit yaitu aplikasi ini hanya digunakan untuk profil perusahaan, dan 

sistem pemetaan user pengguna dan lokasi wisata yang dilakukan oleh 

biro travel dengan cakupan : 

o Data profil perusahaan 

o Data relasi (hotel, tempat wisata, paket wisata) 

o Data custumer 

o Rute perjalanan (Google map) 

o Penawaran pembiayaan 
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1.4. Tujuan 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan 

dihasilkan dari penelitian ini adalah : 

o Menyampaikan data profil dari perusahaan 

o Menjelaskan secara rinci relasi biro travel 

o Mendapat dana untuk melaksanakan kegiatan 

o Mengetahui prinsip pelayanan dalam melakukan kegiatan  

1.5. Manfaat 

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain : 

o Menjelaskan secara langsung agar peserta mengerti 

o Menjelaskan fasilitas yang akan diperoleh 

o Meyakinkan peserta agar mereka tertarik dengan tujuan 

pelaksanaan 

o Meningkatkan pengetahuan pada umumnya 
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