
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengangkat tema “PELAYANAN 

DAN JASA TRAVEL BAGI WISATAWAN DAN PELAKU BISNIS DI 

EXCELLENT HOLIDAYS TOUR AND TRAVEL BANDUNG”. Tema yang 

penulis angkat ini sangat menarik untuk di ketahui oleh khalayak umum dan 

penulis simpulkan bahwa: 

Biro Perjalanan Wisata Tour and Travel memiliki peranan yang  sangat  

penting dan  besar dalam  dunia  pariwisata, karena merupakan  salah  satu  ujung   

tombak dalam mengembangkan dunia pariwisata. Sebagai motor penggerak    

dalam dunia kepariwisataan sehingga wisatawa dapat lebih muda mencari    

berbagai informasi yang diinginkan sekaligus dapat membeli  produk-produk  jasa 

yang dijual atau ditawarkan oleh  Tour and Travel. Biro Perjalanan Wisata ini  

mencari cara dan jalannya sendiri didalam menawarkan  dan   menjual   produk-  

produk yang mereka miliki.  

Berdasarkan observasi yang lakukan, maka  dapat diambil  kesimpulan 

bahwa Excellent Holidays Tour and Travel adalah salah satu biro perjalanan 

wisata yang juga  melayani dan memfokuskan kegiatan penjualan tiket  udara 

sebagai   pendukung kegiatan utamanya yaitu travel dan tour package. Excellent 

Holidays Tour and Travel menjual berbagai jenis tiket pesawat untuk   

penerbangan domestic  diantaranya  Garuda Indonesia, Merpati Airlines, Mandala 



Airlines, Lion Air, Sriwijaya Air,dan Batavia Air. Sedangkan luar negari meliputi KLM, 

JAL ( Japan Airlines ), SQ ( Singapore Airlines ), THAI, Emirates, Lufthansa, CATHAY 

PASIFIK. Sedangkan produk-produk jasa lainnya selain jasa travel  dan  penjualan    

tiket pesawat udara, manfaat travel Excellent Holidays Tour and Travel bagi 

wisatawan dan pelaku bisnis ialah jasa pengaturan untuk meeting, incentive, 

conference, dan exhibition, melayani penyelenggaraan paket wisata, penyediaan  

jasa pemandu wisata atau guide, car rentals untuk wisata dan bisnis, jasa 

pelayanan dokumen perjalanan, dan jasa pelayanan pemesanan kamar hotel 

( voucher hotel ). Sehingga  Penerapan sistem  reservasi on line di Excellent 

Holidays Tour and Travel sangat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan. 

Para konsumen merasa puas dengan  pelayanan  reservasi secara cepat, akurat dan 

efisien dalam memperoleh informasi yang lengkap. 

Di Excellent Holidays Tour and Travel menyediakan macam-macam Tour 

Package yang menarik, dengan harga yang standar tapi dengan fasilitas yang 

dapat memuaskan konsumen. Terdapat domestic Tour Package inbound(domestic) 

dan  Outbound(Internasional), dan juga menyediakan paket yang sesuai dengan 

keinginan konsumen. 

Selain itu perusahaan Tour and Travel ini bekerjasama dengan berbagai 

macam hotel,Tour and Travel Agency, perusahaan penerbangan dan lain-lain. 

Dengan pelayanan dan jasa yang baik dan memuaskan pelanggannya,sehingga 

membuat konsumen kembali datang untuk diberikan pelayanan dan jasanya. Oleh 

karena itu Excellent Holidays Tour and Travel kini berkembang pesat dan maju. 

 



5.2  Saran 

Setelah melaksanakan Praktik Kerja lapangan di Excellent Holidays Tour and 

Travel Bandung, dengan memperhatikan kegiatan operasional yang dilakukan di 

Excellent Holidays Tour and Travel Bandung, tanpa mengurangi rasa hormat, 

penulis mencoba untuk memberikan beberapa masukan yang diharapkan dapat 

membantu dan bermanfaat bagi Excellent Holidays Tour and Travel Bandung 

Bandung maupun bagi Fakultas dan Jurusan Bahasa Jepang Universitas 

Widyatama. Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai 

berikut. 

 

5.2.1  Saran bagi Excellent Holidays Tour and Travel 

Bagi perusahaan Tour and travel diharapkan lebih meningkatkan 

kinerjanya dalam melayani konsumen, perusahaan tour and travel harus 

meningkatkan semangat kerja  yang  telah  dibangun,  terutama   professional   

dan proporsional SDM  dalam  bekerja,   karena   ini   merupakan   modal   dasar 

dalam  menjalankan  aktifitas. Sikap sopan santun kepada  konsumen saat 

mengadakan  transaksi  pembelian tiket  dan   juga  sikap   memberi    solusi  pada 

konsumen  yang komplain  terhadap pelayanan  perusahaan  bukan  menghakimi 

adalah sikap yang perlu dijaga untuk perbaikan kedepan. Kebersamaan dan 

kekompakan serta rasa memiliki ( sense of belonging ) terhadap perusahaan perlu 

dijag  dan dimantapkan  untuk  menuaikan visi dan misi  perusahaan  dalam 

mencapai tujuan, sehingga konsumen mendapatkan pelayanan yang  memuaskan 

dan citra positif perusahaan tetap terjaga. 



5.2.2  Saran untuk Fakultas dan Jurusan 

Penulis mengharapkan agar pihak Fakultas atau Jurusan memberikan 

rekomendasi mengenai tempat pelaksanaan praktik kerja dan sosialisasi mengenai 

cara dan langkah-langkah penulisan Tugas Akhir agar mahasiswa dapat 

menggunakan kemampuannya sesuai dengan ilmu yang dipelajari selama 

menimba ilmu di Universitas Widyatama, selain itu pula agar mahasiswa 

melaksanakan praktik kerja sesuai dengan bidangnya sehingga disaat terjun di 

dunia kerja yang sesungguhnya telah siap dengan pengalaman yang didapatnya 

selama melaksanakan praktik kerja lapangan. 

Penulis juga sangat mengharapkan agar program studi bahasa Jepang D3 

bisa menjadi S1 sehingga akan banyak siswa yang berminat untuk masuk dan 

menggambil program studi bahasa Jepang D3 di Universitas Widyatama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


