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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pariwisata 

                Istilah pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta dimana terdiri dari                

2 (dua) kata yaitu “Pari” yang artinya keliling, sempurna, lengkap, banyak dan 

”Wicata” yang artinya perjalanan (travel). 

                Berikut ini adalah pendapat beberapa ahli mengenai pengertian 

Pariwisata, yaitu :  

 “Pariwisata dalam arti modern pada hakekatnya adalah suatu cara untuk 

memenuhi kebutuhan manusia untuk memberikan hiburan jasmani dan rohani 

setelah beberapa waktu bekerja serta mempunyai modal untuk melihat-lihat 

daerah atau negara lain”.  TAP MPR I dan II Tahun 1969 

Dalam UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan Bab 1 Pasal 1 

disebutkan bahwa Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

wisata termasuk pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) serta usaha-

usaha yang terkait dalam bidang-bidang tersebut.  

 

2.2 Pengertian Wisatawan 

Wisatawan mempunyai kedudukan penting dan pengaruh yang besar 

dalam kehidupan pariwisata sebab sumber pendapatan dan kehidupan sosial 

budaya suatu negara salah satunya berasal dari unsur wisatawan. Karena itu, tugas 

pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat secara bersama-sama berupaya 
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menyelenggarakan pelayanan sebaik-baiknya.  Dalam pemenuhan pelayanan 

tersebut, diperlukan sumber daya yang berkualitas pula tentunya termasuk 

perencanaan pembinaan sampai dengan promosi. Di samping itu masih terdapat 

bermacam-macam definisi wisatawan yang dikemukakan oleh para ahli dan 

organisasi baik di tingkat nasional maupun internasional, antara lain :  

  Menurut IUOTO (The International Union of Official Travel  

Organization : 1968)  Wisatawan (Tourist) adalah pengunjung sementara yang 

tinggal sekurang-kurangnya 24 jam di negara yang dikunjunginya dan maksud 

perjalanannya digolongkan sebagai berikut : 

a. Pesiar (Leisure), yaitu untuk keperluan rekreasi, hiburan, kesehatan, studi, 

keagamaan, dan olah raga. 

b. Hubungan dagang, kekerabatan, konferensi, dan misi tertentu. 

 
Menurut P. W. Ogilvie,  Wisatawan adalah semua orang yang memenuhi 2 

(dua) syarat, yaitu : 

a. Yang meninggalkan rumah kediamannya kurang dari 1 (satu) tahun, 

b. Mengeluarkan uang ditempat tujuan dan tidak untuk mencari nafkah. 

 
Menurut A. J. Norval.  Wisatawan adalah seseorang yang memasuki 

wilayah asing dengan maksud dan tujuan apapun asalkan bukan untuk menetap. 

Menurut Oka. A. Yoeti.  Wisatawan adalah seseoang yang meninggalkan 

tempat kediamannya untuk sementara waktu dengan alasan apapun tanpa 

memangku jabatan untuk pekerjaan di negara yang dikunjunginya. 
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2.3 Biro Perjalanan Wisata atau Travel Agent 

Seiring berkembangnya industri pariwisata, maka bermunculanlah Biro 

Perjalanan Wisata atau Travel Agent untuk menunjang kegiatan kepariwisataan. 

Hingga saat ini, pengertian tentang Travel Agent masih belum dipahami benar 

oleh kebanyakkan orang. Berdasarkan Surat Keputusan Direkur Jenderal 

Pariwisata No. Kep. 16/U/II/88 tanggal 25 Februari 1988 tentang pelaksanaan 

Ketentuan Usaha Perjalanan, pada Bab I Penelitian Umum Pasal 1, memberi 

pengertian dengan batasan sebagai berikut :    

“Biro Perjalanan Usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat komersil yang 
mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, 
sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama 
untuk berwisata”. 

 

2.3.1 Fungsi  Biro Perjalanan Wisata 

Penelitian yang pernah dilakukan terhadap Travel Agent pada beberapa 

negara menunjukkan bahwa Travel Agent menguasai 70% dari usaha-usaha dunia 

perjalanan dewasa ini, kerana itu pengaruhnya dalam industri pariwisata cukup 

besar dan meyakinkan. Mengingat sangat kompleksnya kegiatan yang dilakukan, 

terlebih jasa-jasa yang dijualnya bukan milik sendiri, maka keberhasilannya 

banyak bergantung pada kontak-kontak yang dilakukan, relasi yang dimiliki, 

terutama perusahaan-perusahaan yang termasuk kelompok industri parawisata 

yang berfungsi sebagai “supplier”  . 

Sebagai perantara bagi perusahaan-perusahaan industri pariwisata  dengan 

wisatawan yang potensial, Travel Agent merupakan mata rantai yang amat penting 

untuk mendorong atau merangsang agar orang mau melakukan perjalanan wisata. 
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Melihat dari cara kerja biro perjalanan, sebagai perantara antara wisatawan 

dengan pengusaha industri pariwisata, perantara dalam kepariwisataan disebut 

sebagai functional middlemen. Dikatakan demikian karena para perantara ini 

tugasnya hanya mempertemukan pembeli (wisatawan dan travelers lainnya) 

dengan penjual (produsen unit-unit usaha industri pariwisata) tanpa memiliki 

produk yang dijualnya.    

Adapun fungsi pokok perusahaan biro perjalanan wisata adalah sebagai : 

1. Intermediary (perantara) berlaku untuk Travel Agent atau biro perjalanan 

wisata 

a. Jasa-jasa pelayanan yang berkaitan dengan perjalanan wisata pada 

umumnya. 

− Berbagai destinasi atau daerah tujuan wisata 

− Cara bepergian (mode of traveling) 

− Jadwal transportasi : kereta api, bus, feri, kapal laut 

− Akomodasi 

− Dokumen perjalanan yang diperlukan 

− Acara perjalanan wisata dan atraksi wisata 

− Acara hiburan / tontonan 

− Asuransi perjalanan wisata atas diri dan barang 

− Harga yang berlaku  

b. Jasa-jasa pelayanan yang berkaitan langsung dengan penjualan produk 

wisata.                                    
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2. Organizer berlaku untuk biro perjalanan wisata 

Selain menjual produk wisata milik orang lain, juga dapat membuat atau 

menciptakan paket wisata sendiri dan menjual langsung kepada pelanggan. 

Selain itu biro perjalanan wisata mempunyai fungsi sebagai : 

1) Fungsi sebagai perantara 

Travel Agent memiliki peranan penting dunia pariwisata. Biro perjalanan 

ini merupakan perantara untuk pembangunan daerah wisata yang baru. 

Karena itu peranannya sangat berarti dalam sektor perekonomian. Dalam 

fungsinya sebagai perantara Travel Agent tugasnya adalah : 

a) Di negara asal wisatawan 

− Melengkapi berbagai macam informasi bagi calon wisatawan yang 

akan melakukan perjalanan wisata, terutama mengenai daerah 

tujuan wisata yang akan dikunjungi, serta pengurusan dokumen 

perjalanan. 

− Memberi advis kepada calon wisatawan yang akan melakukan 

perjalanan wisata sesuai dengan waktu dan dana yang tersedia, 

kendaraan mana yang sebaiknya digunakan, serta hotel mana yang 

baik untuk menginap. 

− Menyediakan tiket untuk pelanggan dalam bentuk–bentuk 

transportasi yang di inginkan.  

b) Di daerah tujuan wisata 

− Memberi informasi tentang hotel (lokasi, kamar yang tersedia, tarif 

kamar, dan makanan serta minuman yang disediakan. 
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− Membantu pelanggan untuk melakukan reservasi hotel yang 

diinginkan. 

− Menyediakan transportasi dari dan ke daerah tujuan wisata. 

− Mengatur jadwal untuk mengunjungi objek dan atraksi wisata yang 

akan dilihat. 

− Menjual tiket dan memesan tanda-tanda masuk pada berbagai 

macam pertunjukan seperti konser musik, pagelaran kesenian, dan 

lain-lain. 

Ada beberapa alasan, mengapa biro perjalanan wisata yang berfungsi 

sebagai perantara memiliki peranan sangat penting dalam industri 

pariwisata, antara lain : 

a) Banyak perusahaan yang termasuk industri pariwisata terletak jauh 

dari tempat tinggal wisatawan. 

b) Banyak perusahaan indusri pariwisata adalah perusahaan  

c) kecil yang mempunyai modal usaha relatif kecil sehingga kegiatan 

manajemen terbatas dan tidak memadai serta lebih banyak menunggu.  

d) Perantara selalu mengkonsentrasikan dirinya dengan menawarkan 

jasa-jasanya dengan tepat dan mudah, karena tujuannya adalah 

keuntungan melalui penjualan tanpa memproduksi sendiri produk 

yang di jualnya. 

e) Perantara selalu memperhatikan promosi dan jasa-jasa yang 

diinginkan oleh para pelanggan, biasanya mereka lebih suka produsen 

yang menyediakan pelayanan yang lengkap.  
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2) Fungsi sebagai organisator 

Di atas telah dijelaskan bahwa Travel Agent sebagai perantara antara 

perusahaan industri pariwisata dengan wisatawan menginginkan pelayanan 

yang baik dari perusahaan industri pariwisata sebagai supplier. Agar dapat 

mewujudkannya suatu kerja sama yang baik antara kedua belah pihak 

terlebih dahulu melakukan kontak-kontak dan kalau perlu dibuat suatu 

perjanjian yang khusus mengatur hubungan kerja yang akan dilaksanakan. 

Misalnya dengan perusahaan transportasi, perhotelan, restoran, grup 

kesenian, objek wisata, dan lain-lain. Perjanjian tersebut dapat mengatur 

hubungan kerja antara satu dengan yang lain, dengan demikian akan jelas 

hak dan kewajiban masing-masing. Selain berfungsi sebagai pengatur 

(organisator) Travel Agent juga memiliki fungsi yang lebih penting adalah 

mempersiapkan berbagai macam tour yang mungkin dapat di tawarkan 

kepada calon wisatawan sesuai dengan permintaan yang dapat dijual bebas 

pada orang banyak yang menginginkannya. 

  

2.4 Gambaran Umum Tempat Praktik Kerja 

2.4.1 Sejarah Singkat Berdirinya PT. Nawang Puspita Prima Tours & 

Travel 

            Biro perjalanan wisata atau Travel Agent sekarang ini yang beroperasi 

mencapai jumlah 3.190 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Di kota 

Bandung telah berdiri puluhan perusahaan perjalanan wisata. Tamu-tamu yang 

datang setiap hari baik itu membeli tiket, memesan kamar hotel, ataupun untuk 
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membeli  paket wisata (tour) menunjukkan bahwa semakin hari masyarakat 

semakin membutuhkan jasa dan pelayanan dari biro perjalanan wisata. 

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

salah satu Travel Agent di Bandung yang mulai berdiri sejak bulan Mei 2004. 

Berdasarkan akte No.11 tanggal 12 Mei 2004 dibuat dan di sahkan oleh Notaris 

Bpk. Meidward Nainggolan, SH. Kegiatan usaha saat ini bergerak dalam bidang 

jasa pariwisata, dengan hari dan jam kerja mulai dari : 

Senin-Jumat : 08. 30 - 16. 30 

Sabtu               : 08. 30 - 13. 30 

 
Bertempat di Gedung Propelat, Suit 125 Jln. LL. RE. Martadinata 86 

(Cihapit) Bandung.  Jumlah karyawan hanya 4 (empat) orang. Dalam 

perkembangannya Nawang Tours mengalami peningkatan jumlah karyawan 

menjadi 6 (enam) orang. 

Nawang Tours didirikan sebagai usaha jasa wisata atas gagasan tiga orang 

yaitu : 

1. Ny. Welly Nawang Sari 

2. Ny. Titin Haryatini 

3. Bpk. Yosep Sugeng Irianto 

 

2.4.2 Maksud dan Tujuan Didirikan Nawang Tours & Travel 

               Maksud dan tujuan berdirinya Nawang Tours yaitu berusaha dalam 

bidang pariwisata dengan cara : 
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1. Membantu memberikan pelayanan jasa kepada para wisatawan domestik 

maupun mancanegara . 

2. Ikut berpartisipasi dalam memajukan kepariwisataan di Indonesia. 

3. Ikut memperkenalan dan memasarkan tourism object di seluruh Indonesia. 

 
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, maka Nawang Tours 

melaksanakan kegiatan usaha di bidang biro perjalanan wisata. Kegiatan wisata 

tersebut meliputi : 

1. Perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata. 

2. Penyelenggaraan dan penjualan paket wisata. 

3. Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama. 

4. Penyediaan layanan angkutan wisata. 

5. Pengurusan dokumen perjalanan wisata. 

6. Pemesanan Akomodasi, restoran, dan tiket, serta pelayanan pariwisata lainnya. 

 

2.4.3 Produk-produk Wisata 

Produk-produk yang ditawarkan oleh Nawang Tours adalah : 

1. Paket Wisata Domestik, Inbound dan Outbound. 

2. Tiket Pesawat Udara Domestik dan Internasional. 

3. Reservasi Hotel Domestik dan Internasional. 

4. Dokumen Perjalanan : Passport, Visa, dan lain- lain. 

5. Study Tour dan Intensif Tours bagi Pelajar / Karyawan. 

6. Paket Wisata Konvensi / Konferensi / Pameran. 
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7. Team Building / Outbound Training & Fun Game. 

8. Penyewaan Transportasi wisata. 

9. Tiket kereta api, Tiket Dufan, Sea World, dan sebagainya.      

 

2.4.4 Struktur Organisasi 

Secara keseluruhan, perusahaan biro perjalanan wisata dibentuk dalam 

jenis usaha Perseroan Terbatas (PT), yang terdiri dari beberapa pemegang saham. 

Hal ini sesuai dengan kaputusan Dirjen Parpostel tahun 1978 tentang ijin 

mendirikan perusahaan perjalanan. Sebelum usaha perjalanan tersebut didirikan, 

persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Dirjen Parpostel harus dipenuhi. Salah 

satu syarat tersebut adalah struktur organisasi perusahaan. Hal ini dimaksudkan 

agar perusahaan tersebut jelas, siapa komisaris, pimpinan, direktur, dan 

sebagainya. 

Begitu juga struktur organisasi di Nawang Tours, masing-masing division 

atau bagian di Nawang Tours memiliki tugas yang harus dikerjakan. Uraian tugas 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Director 

Pemimpin perusahaan yang bertugas menentukan kebijakan-kebijakan 

perusahaan, membuat peraturan untuk perusahaan, serta menandatangani surat 

kontrak atau perjanjian yang dibuat dan telah disepakati dengan perusahaan 

lain.    
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2. Tour Division 

Tour Division terbagi atas dua divisi yaitu Tour Internasional dan Tour 

Domestik. Bertugas untuk membuat paket-paket tour seperti inbound dan 

outbound tour sesuai permintaan konsumen, menjadi tour leader, dan 

bertanggung jawab atas kelancaran tour. Tour Division juga menangani 

reservasi hotel domestik dan internasional, serta pembuatan dan perpanjangan 

dokumen-dokumen perjalanan seperti passport dan visa. 

3. Ticketing Division 

Divisi ini juga terbagi atas dua bagian yaitu Ticketing Domestik dan Ticketing 

Internasional yang bertugas membantu, melayani, dan memberikan informasi 

yang berhubungan dengan tiket pesawat dan kereta api kepada konsumen, 

melakukan airlines reservation, melakukan rekonfirmasi pada airlines atau 

Travel Agent, mengeluarkan Letter Of Guarantee, mengeluarkan invoice, dan 

menjual tiket domestik dan internasional.  

4. Marketing Division 

Marketing Division bertugas untuk menentukan dan melaksanakan sistem 

penjualan dan juga mempromosikan perusahaan kepada masyarakat, instansi-

instansi pemerintahan, perusahaan-perusahaan swasta, sekolah-sekolah, dan 

sebagainya untuk memesarkan produk-produk wisata yang ditawarkan oleh 

perusahaan. 

5. Accounting Division 

Accounting Division bertugas untuk mengatur keuangan perusahaan seperti : 

menerima dan mengecek semua laporan penjualan seperti tiket domestik, tiket 
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internasional, tiket kereta api, voucher hotel, penjualan paket tour, penjualan 

passport, visa, dan lain-lain dari masing-masing divisi, Travel Agent atau dari 

perusahaan yang melakukan kerja sama dengan Nawang Tours. 

Mengecek bukti-bukti pengeluaran dan pemasukan keuangan, menyimpan 

bukti-bukti pembayaran seperti kontrak bon, invoice dari setiap transaksi yang 

dilakukan, mengatur gaji, dan lain-lain. 

6. Employee 

Employee bertanggung jawab dalam pengambilan tiket dari airlines atau dari 

agent lain yang telah bekerja sama dengan perusahaan, mengantarkan tiket ke 

customer, menerima pembayaran, serta bertanggung jawab akan keamanan 

kantor.       

 

     

 


