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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pariwisata  merupakan suatu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi dari 

jaman dahulu kala. Dengan banyaknya kegiatan yang kita lakukan setiap hari akan 

menimbulkan rasa jenuh di dalam diri kita. Oleh karena itu, kita membutuhkan 

suasana baru yaitu dengan cara melakukan perjalanan untuk menikmati keindahan 

alam suatu kota.  

Kepariwisataan di Indonesia pada saat ini telah tumbuh dan berkembang 

menjadi salah satu pemasukan devisa bagi negara. Indonesia memiliki potensi 

yang besar di bidang pariwisata, ini bisa dilihat dari indahnya berbagai macam 

pemandangan alam, kebudayaan dan sejarah bangsa, festival-festival dan upacara-

upacara daerah yang unik, berbagai macam seni lukis, dan kerajinan tangan, dan 

banyaknya tempat yang sangat menarik para wisatawan domestik maupun 

mancanegara yang ingin mengunjungi daerah-daerah wisata tersebut. 

Tetapi ada beberapa faktor yang menghambat pembangunan di sektor 

pariwisata. Salah satu foktornya adalah kurangnya promosi ke masyarakat luas. 

Oleh karena itu pemerintah khususnya Departemen Kebudayaan & Pariwisata  

melakukan kegiatan promosi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di Jawa 

Barat sendiri Dinas Pariwisata Daerah sudah beberapa tahun mengadakan 

pemilihan mojang dan jajaka untuk mempromosikan tempat-tempat wisata yang 

ada di Jawa Barat. Pemerintah Daerah juga menyediakan sarana dan prasarana 
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seperti pembangunan hotel-hotel, restaurant dan menyediakan alat transportasi 

untuk kenyamanan berwisata. Selain itu di Bandung terdapat lembaga pendidikan 

formal yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang bisa meningkatkan 

industri pariwisata di Indonesia khususnya di Jawa Barat, serta melalui 

pendidikan pariwisata ini dapat membantu sebagian orang atau pejabat yang 

belum mengetahui tentang definisi pariwisata dan apa itu wisatawan. 

Beberapa tahun belakangan ini daerah di Jawa Barat khususnya Bandung, 

adalah kota yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan baik dalam 

maupun luar negeri, yaitu Gunung Tangkuban Perahu, Saung Angklung Udjo, 

Ciater, dan Maribaya.  Setiap tahun jumlah pengunjung yang datang terus 

meningkat.  

Seiring berkembangnya industri pariwisata maka muncullah Biro 

Perjalanan Wisata atau Travel Agent yang memiliki fungsi memberikan pelayanan 

jasa perjalanan wisata. 

PT. Nawang Puspita Prima Tours & Travel (Nawang Tours) Merupakan 

salah satu Travel Agent di Bandung. Sesuai dengan namanya Travel Agent ini 

bergerak dalam bidang usaha jasa pariwisata. 

Dari banyaknya sarana dan prasarana di atas, penulis tertarik untuk 

membahas tentang travel agent. Penulis melakukan praktek kerja di PT. Nawang 

Puspita Prima Tours & Travel (Nawang Tours) dengan mengambil judul : 

“Peranan Biro Perjalanan Wisata PT. Nawang Tours dalam Meningkatkan 

Industri Pariwisata”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

             Dengan mempelajari uraian latar belakang di atas, maka dalam laporan 

kerja praktik ini akan dibahas mengenai : 

1. Peranan Nawang Tours dalam pariwisata 

2. Hubungan biro perjalanan wisata dengan kegiatan pariwisata  

3. Motivasi atau alasan orang melakukan kegiatan wisata 

 
Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini adalah : 

1. Mengetahui betapa pentingnya biro perjalanan dalam dunia pariwisata 

2. Mengetahui cara kerja biro perjalanan wisata 

3. Mengetahui minat wisatawan yang datang ke Jawa Barat 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

1. Untuk Memenuhi Persyaratan Akademik Program Diploma III Jurusan Bahasa 

Jepang Fakultas Bahasa Universitas Widyatama Bandung. 

2. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam menghadapi dunia kerja secara 

nyata. 

3. Mempraktikkan ilmu yang di dapat di bangku perkuliahan ke dalam dunia 

kerja   secara nyata. 

4. Mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan di PT. Nawang Puspita 

Prima Tours & Travel (Nawang Tours). 
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1.4 Prosedur Praktik Kerja  

             Dalam praktik kerja lapangan ini Program Studi Bahasa Jepang bekerja 

sama dengan ASITA dengan mengajukan surat pengantar prihal tempat PKL yang 

telah ditandatangani oleh Ketua Program Studi Bahasa Jepang D3 Fakultas 

Bahasa.  Pihak ASITA memberikan surat rekomendasi kepada penulis untuk 

melakukan observasi di Nawang Tours. Penulis dapat melakukan kerja praktik ini 

karena telah memenuhi syarat akademik, yang salah satunya adalah telah 

menempuh sekurang-kurangnya 80 SKS. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja  

              Penulis melakukan praktik kerja lapangan di Nawang Tours yang 

berlokasi di Gedung Propelat, Suit 125 Jalan LL. RE. Martadinata 86 (Cihapit) 

Bandung. 

              Penulis melakukan praktik kerja di Nawang Tours kurang lebih 100 jam 

dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh instansi tersebut. Penulis melakukan 

praktik kerja terhitung dari tanggal 15 Maret 2006 sampai 6 April 2006. 

 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

               Metode Pengumpulan data yang dilakukan penulis berupa data sebagai 

berikut : 

1. Observasi 

Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan sehari-hari 

di Nawang Tours dan meneliti objek yang menjadi sasaran penelitian. 
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2. Wawancara (Interview) 

Penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan atau nara 

sumber untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat. 

3. Kajian Pustaka 

Dengan cara ini data diperoleh melalui penelitian secara teoritis dengan 

membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas 

dalam laporan. 

 

1.7 Sistematika Penyajian  

Adapun sistematika penyajian tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB  I      PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, 

maksud dan tujuan kerja praktik, prosedur, lokasi, dan waktu kerja 

praktik serta sistematika penyajian. 

BAB  II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai pengertian pariwisata, wisatawan dan 

Travel Agent, fungsi Biro Perjalanan Wisata serta gambaran umum 

tempat praktek kerja. 

BAB  III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA 

Bab ini membahas tentang pelaksanaan praktik kerja.             
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BAB  IV     PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang peranan Biro Perjalanan Wisata Nawang 

Tours dalam industri pariwisata, cara kerja suatu biro perjalanan 

wisata  

BAB  V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari analisis dan juga saran 

untuk Fakultas Bahasa, mahasiswa, dan untuk instansi.         

 

    


