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Bab I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul  

 Perekonomian di Indonesia initelah berkembang dengan pesat sehingga 

mengakibatkan perkembangan disegala bidang,salah satunya dibidang travel. Banyak 

masyarakat yang menggunakan jasa travel, dikarenakan salahsatu faktor yaitu 

untukmengurangikerepotanjika berpergian ke suatu daerah. Hal ini tentu juga berpengaruh 

terhadap peningkatan tarif hidup dan perekonomian  masyarakat yang  

berimbaspadameningkatnya kebutuhan akan jasa sebagai  alat untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut dan perubahan gaya hidup masyarakat.  Teknologi ilmu pengetahuan dan gaya 

hidup masyarakat saat ini sangat mempengaruhi perekonomian di dunia. Karena dengan 

berkembangnya ilmu ekonomi dan teknologi dapat menyebabkan persaingan antar 

perusahaan travel itu sendiri.  

 Meningkatnya perkembangan pariwisata di Indonesia berdampak pula pada 

perekonomian dan bisnis di Indonesia. Maka salah satunya bisnis biro jasa perjalanan 

pariwisita atau travel. Bisinis biro perjalanan wisata atau travel merupakan bisnis yang 

menjanjikan mengingat terdapat begitu banyak objek wisata di Indonesia. Andrew 

Aristianto, Ketua Himpunan Pengusaha Travel(Hipatra) mengungkapkan bahwa pada tahun 

2013 bisnis travel mengalami pertumbuhan sebesar 20%. Selain itu, Ketua Asosiasi 

Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) Jabar, Herman Rukmandi mengungkapan peminat 

layanan travel pada umumnya mengalami peningkatan ketika menghadapi libur panjang 

atau akhir pekan(Bisnis.com:02 Febuari 2014). Sedangkan bisnis travel di Bandung menjadi 

semakin diminati oleh para pengusaha melihat peluang bisnis travel Bandung semakin 

bagus dan menjanjikan. Pada tahun 2010 tercatat ada 42 perusahaan travel yang terdaftar 

dengan jumlah armada sebanyak 1048 unit( Dishub.Kota Bandung 2010).  

Beberapa hal yang mendukung usaha travel Bandung menjadi peluang bisnis yang 

bagus sebagaimana menurut Pemda Provinsi Jawa Barat tahun 2012, di antaranya 

perkembangan ekonomi serta objek wisata di Bandung yang senakin pesat. Menurut Dinas 

Pariwisata dan Budaya kota Bandung, 2012, pada tahun 2011 target kunjungan wisatawan 

mencapai 3.655.027 orang. Angka itu mengalami kenaikan sekitar 12% dari target tahun 

2010 yang mencapai 3.322.752 orang. Sedangkan untuk tahun 2012, Disbudpan 

menargetkan kunjungan wisata ke kota Bandung mencapai 4.020.530 orang. Semakin 
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maraknya jumlah perusahaan travel maka semakin ketat juga persaingan antara agent-

agenttravel. Beberapa biro jasa travel menjadikan persaingan ini sebagai motivasi biro jasa 

travel untuk memberikan pelayanan yang jauh lebih baik dan berkesan pada pelanggan itu 

sendiri dibandingkan saingan mereka.Maka hal tersebut menjadi daya tarik bagi bisnis 

travel sehingga membuat suatu perusahaan travel saling berlomba-lomba untuk 

menawarkan pelayanan jasa yang berkualitas. Timbulnya bisnis yang bergerak dalam 

bidang pelayanan jasa khususnya jasa pariwisata menimbulkan perhitungan atas harga jual 

jasa. Perhitungan harga jual jasa terdiri dari beberapa komponen biaya,seperti biaya 

transportasi, biaya bahan bakar, dan lain-lain. Andrew Aristianto sebagai ketua Hipata 

menegaskan bahwa kenaikan harga BBM sekitar 10%-15% akan berdampak pada laju 

pertumbuhan bisnis travel.( Bisnis.com: 02 Febuari 2014). Hal ini dikarenakan kenaikan 

harga BBM akan berpengaruh pada perhitungan dan perhitungan biaya produksi jasa. Harga 

jual produk ditentukan oleh  perimbangan permintaan dan penawaran di pasar, sehingga 

biaya bukan merupakan penentu harga jual.( Mulyadi, 2009:345) 

 Banyak hal yang ditawarkan oleh biro jasa travel agar para konsumen mau 

menggunakan jasa travel yang sudah mereka tawarkan. Oleh  karena itu, biro jasa travel 

yang sudah mereka tawarkan ke biro jasa travel dengan harga yang relatif lebih murah 

dibandingkan dengan biro jasa travel pesaing mereka itu sendiri,dengan service yang 

memuaskan pelanggan dan memberikan kesan berbeda dari yang lain contohnya dengan 

disediakan alat karsoke agar memberikan kesan yang berbeda,inidilakukan agar biro 

perjalanan mereka mendapatkan nilai tambah dari para konsumen, sehingga para 

perusahaan travel dapat bertahan dalam tajamnya persaingan yang ada. 

 CV.Giga Java Tour Service & Travel merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

dalam bidang pelayanan jasa yang memberikan pelayanan tour travel baik bagi individu 

ataupun kelompok. Perusahaan ini melihat begitu banyaknya kebutuhan tersier yang 

dibutuhkan masyarakat sehingga perusahaan didirikan agar memberikan pelayanan jasa 

kepada konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh perusahaan ini berupa pelayanan paket 

perjalanan wisata domestik sedangkan paket internasional dalam tahap perencanaan dan 

perusahaan juga selain melayani paket perjalanan wisata, perusahaan juga melayani 

penjualan tiket pesawat domestik maupun internasional dan menawarkan paket tour, 

honeymoon, dan jasa sewa mobil dan bus dengan harga yang terjangkau. Untuk perjalanan 

tour wisata dosmestik dan internasional akan penatapan harga yang diperhitungkan oleh 

pihak travel. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat perhitungan harga jual dengan 
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menerapkan metode penetapan harga untuk memutuskan penetepan harga jual jasa yang 

ditawarkan kepada konsumen agar konsumen tertarik menggunakan jasa travelnya.  

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang 

dituangkan dalam laporan tugas akhir dengan judul:“Tinjauan Atas Perhitungan Harga 

Jual Jasa Perjalanan Wisata CV.Giga Java Tour Service & Travel Bandung.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

      Dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan masalah-masalah sebagai  berikut: 

1. Bagaimana perhitungan harga jual jasa perjalanan wisata pada CV.Giga Java Tour 

Service & Travel. 

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh CV.Giga Java Tour Service & Travel Bandung 

dalam harga jual jasa. 

 

1.3 Maksud dan tujuan Laporan Tugas Akhir 

 Berdasarkan dari permasalahan yang telah di rumuskan di atas,maka maksud dan 

tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan harga jual jasa perjalanan wisata pada 

CV.Giga Java Tour Service & Travel. 

2. Untuk mengetahuiapa saja kendala yang dihadapi oleh CV.Giga Java Tour Service & 

Travel Bandung dalam harga jual jasa. 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Laporan Tugas Akhir yang dibuat memiliki banyak kegunaan,yaitu: 

1. Bagi Penulis 

Sebagai salah satu syarat ujian sidang pada program Akuntansi program DiplomaIII, 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama sertauntuk menambah wawasan dan 

menjadi sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah 

dan membandingkan dengan keadaan dilapang. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk dapat lebih kinerja 

perusahaan. Dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak manajemen 

travel untuk memperbaiki pelayanan yang ditawarkan dan juga diharapkan dapat 

bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan jasa travel. 
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3. Bagi Pihak Lain 

Hasil Penelitiann ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi yang 

memerlukan informasi dengan permasalahan yang penulis bahas sebagai bahan 

penelitian lebih lanjut. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang objektif sebagaimana 

yang diperlukan untuk menyusun laporan tugas akhir, waktu penelitian dilakukan mulai 

bulan Oktober 2014 sampai selesai. 

 

 

 


