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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bisa kita lihat bahwa ada banyak 

alternatif strategi yang dapat diterapkan. Berikut adalah alternatif-alternatif strategi 

yang didapat dengan menggunakan Matriks IE dan Matriks SWOT : 

1. Membuat alternatif transit yang lebih efisien untuk perjalanan umroh. 

Strategi ini bertujuan untuk memperkuat jasa perjalanan umroh yang dimiliki 

oleh Travelmart. Dengan strategi ini maka para jemaah akan lebih nyaman 

pada saat melakukan transit dan juga akan menurunkan biaya yang diperlukan 

untuk melakukan perjalanan umroh dikarenakan adanya efisiensi biaya. 

2. Perluasan pasar Travelmart untuk meningkatkan penjualan. 

Strategi ini bertujuan untuk mengembangkan pasar Travelmart ke kota-kota 

lain untuk meningkatkan penjualan. Dengan strategi ini maka Travelmart 

dapar memperluas pasarnya dan mendapatkan pelanggan-pelanggan baru 

yang sangat berpotensial. Kota-kota yang berpotensial untuk dimasuki adalah 

Kendal, Brebes, Banyumas, Tegal, Solo, dan Yogyakarta. 
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3. Memperbanyak porsi dan kualitas tour domestik. 

Strategi ini bertujuan untuk mengatasi ancaman yang akan terjadi di masa 

mendatang yaiu munculnya cabang-cabang dari agen travel negara-negara 

ASEAN atas hasil kerja sama MEA. Dengan strategi ini maka Travelmart 

akan memperbanyak jumlah tawaran tour domestik yang berkualitas agar 

tidak kalah bersaing dengan agen-agen travel dari luar yang akan menjual tour 

lokal kita di negaranya.  

5.2 Saran 

Berikut saran-saran yang dapat diberikan peneliti demi perkembangan Travelmart : 

1. Mencari agen-agen travel potensial untuk meningkatkan jumlah dan kualitas 

tour domestik. 

Untuk tour internasional memang Travelmart sudah cukup berpengalaman dan 

juga menyediakan banyak pilihan tour internasional yang menarik tetapi 

untuk tour domestik masih sangat kurang jumlahnya dan kualitas yang 

ditawarkan juga belum sebaik tour internasional. Hal inilah yang perlu 

diperhatikan dan dikembangkan oleh Travelmart untuk memajukan 

Travelmart. Untuk mewujudkan hal tersebut pertama Travelmart harus 

mencari agen travel potensial yang ahli dan paham mengenai tour domestik. 
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2. Meningkatkan promosi untuk membuat Travelmart lebih dikenal. 

Travelmart butuh untuk lebih gencar meningkatkan aspek promosinya agar 

namanya lebih dikenal. Promosi dapat dilakukan dengan media sosial, brosur, 

dll. Promosi yang baik tentunya akan memberikan dampak positif pada 

Travelmart, ada kemungkinan agen travel akan mendekati Travelmart 

dikarenakan promosi yang dilakukan Travelmart. 

3. Menambah sumber daya manusia untuk mengantisipasi meningkatnya 

permintaan tiket dan tour di masa datang. 

Travelmart adalah perusahaan yang masih bertumbuh oleh karena itu besar 

kemungkinannya di masa datang jumlah permintaan akan meningkat secara 

drastic oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut mungkin baik halnya 

bagi Travelmart untuk menambah tenaga kerjanya terutama di bagian 

ticketing karena itu adalah bagian yang merupakan penggerak utama bagi 

Travelmart. Bagian ticketing adalah yang langsung berkomunikasi dengan 

pelanggan sehingga merupakan bagian yang penting dalam perusahaan. 
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LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN 1 

Panduan Wawancara Branch Manager Travelmart Bapak Aditya Lazuardi 

1. Bagaimana pelayanan Travelmart dalam mempersiapkan tiket atau 

voucher hotel? 

2. Bagaimana dengan harga tour yang ditawarkan oleh Travelmart untuk 

tour internasional seperti di Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Australia? 

3. Apakah Travelmart memiliki hubungan yang baik dengan agen-agen 

travel yang menjadi pelanggan dari Travelmart? 

4. Bagaimana dengan paket ibadah umroh dan naik haji, jasa-jasa apa saja 

yang ditawarkan Travelmart? 

5. Bagaimana pendapat anda mengenai sistem reservasi online 24 jam 

Travelmart? 

6. Bagaimana pendapat anda mengenai tour domestik yang ditawarkan 

Travelmart? 

7. Bagaimana pendapat anda terkait surat edaran Menteri Perhubungan 

Nomor HK.209/1/16PHB.2014 tertanggal 31 Desember 2014 yang berisi 

larangan bagi maskapai untuk menjual tiket di bandara? 

8. Apakah menurut anda masih ada kemungkinan untuk memperluas pasar 

Travelmart ke kota-kota lain di luar Semarang? 

9. Bagaimana pendapat anda mengenai daftar jemaah naik haji yang 
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menumpuk beberapa tahun ini dan kaitannya dengan permintaan umroh? 

10. Bagaimana pendapat anda tentang melemahnya nilai tukar rupiah terhadap 

dollar Amerika? 

11. Bagaimana pendapat anda tentang pesaing-pesaing Travelmart? 

12. Bagaimana pendapat anda tentang kemungkinan dihilangkannya atau 

dikuranginya komisi untuk agen travel dan distributor oleh maskapai 

penerbangan? 

13. Bagaimana pendapat anda tentang integrasi MEA yang dikabarkan akan 

dibentuk tahun ini dan juga mengenai kemungkinan masuknya agen travel 

dari luar negeri ke Indonesia? 
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LAMPIRAN 2 

Hasil Wawancara Branch Manager Travelmart Bapak Aditya Lazuardi 

1) Bagaimana pelayanan Travelmart dalam mempersiapkan tiket atau voucher 

hotel? 

 

Cukup cepat, kami mempunyai standar untuk mempersiapkan tiket maupun 

voucher dalam rentang waktu 5-10 menit per reservasi. 

 

2) Bagaimana dengan harga tour yang ditawarkan oleh Travelmart untuk tour 

internasional seperti di Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Australia? 

 

Harga yang kami tawarkan sangat bersaing, karena kami mempunyai 

frekuensi penjualan yang cukup signifikan di negara-negara tersebut. 

 

3) Apakah Travelmart memiliki hubungan yang baik dengan agen-agen travel 

yang menjadi pelanggan dari Travelmart? 

 

Ya, kami memiliki hubungan yang baik secara formal dan kami juga sering 

mengadakan acara makan siang atau makan malam bersama untuk 

membangun hubungan secara informal. Hubungan informal menjadi penting 

karena bermanfaat untuk menciptakan iklim kekeluargaan yang baik, sehingga 
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bila terjadi suatu konflik atau masalah, solusi yang ditempuh juga dengan cara 

kekeluargaan dan kompromi yang baik. 

 

4) Bagaimana dengan paket ibadah umroh dan naik haji, jasa-jasa apa saja yang 

ditawarkan Travelmart? 

 

Kami memiliki paket umroh dan haji, ijin untuk menyelenggarakan umroh 

dan haji serta ijin untuk pengurusan visa umroh dan haji. 

 

5) Bagaimana pendapat anda mengenai sistem reservasi online 24 jam 

Travelmart? 

 

Saat ini sistem ini baru digunakan oleh 10 travel agen potensial kami, yang 

buka kantor selama 24 jam. Untuk agen yang buka dari jam 08.00-17.00, 

penggunaan sistem online masih kurang optimal, sistem ini cocok bagi agen 

yang buka selama 24 jam atau berguna saat Travelmart tutup. 
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6) Bagaimana pendapat anda mengenai tour domestik yang ditawarkan 

Travelmart? 

 

Saat ini kami belum terlalu banyak membuat tour domestik dikarenakan 

kurangnya sumber daya manusia untuk tour domestik. 

 

7) Bagaimana pendapat anda terkait surat edaran Menteri Perhubungan Nomor 

HK.209/1/16PHB.2014 tertanggal 31 Desember 2014 yang berisi larangan 

bagi maskapai untuk menjual tiket di bandara? 

 

Menurut kami ini merupakan peluang untuk menambah penjualan 

dikarenakan akan bertambahnya orang yang akan membeli tiket melalui agen 

travel dikarenakan larangan tersebut. 

 

8) Apakah menurut anda masih ada kemungkinan untuk memperluas pasar 

Travelmart ke kota-kota lain di luar Semarang? 

 

Ya masih banyak kota-kota lain yang bisa kami jangkau seperti Kendal,  

 Brebes, Banyumas, dan juga Tegal. Kota-kota ini adalah kota yang banyak 

memasok tenaga kerja ke luar negeri terutama di Asia seperti Malaysia, 

Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea, dan Jepang. Serta ditambah lagi kota-
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kota seperti Solo dan Yogyakarta dengan jumlah permintaan umrohnya yang 

 tinggi. 

 

 

9) Bagaimana pendapat anda mengenai daftar jemaah naik haji yang menumpuk 

beberapa tahun ini dan kaitannya dengan permintaan umroh? 

 

Daftar tunggu haji yang sangat lama berkorelasi untuk meningkatkan calon 

 jemaah haji untuk melakukan umroh terlebih dahulu sehingga menyebabkan 

peningkatan jumlah umroh yang melonjak dan terbuka untuk beberapa tahun 

ke depan. 

 

10) Bagaimana pendapat anda tentang melemahnya nilai tukar rupiah terhadap 

dollar Amerika? 

 

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika mengakibatkan calon 

penumpang menunda bahkan mengurangi frekuensi dalam melakukan 

perjalanan, dikarenakan semua tiket internasional menggunakan standar mata 

uang dollar Amerika. 
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11) Bagaimana pendapat anda tentang pesaing-pesaing Travelmart? 

 

Buat kami pesaing adalah teman untuk membuat perusahaan kami menjadi 

lebih baik dan lebih  efisien dalam bekerja. Munculnya pesaing baru dengan 

sistem yang baru dan sumber daya  manusia yang baru memacu kami untuk 

berubah mengikuti perkembangan teknologi dan meningkatkan keahlian kami 

agar dapat tetap bertahan dalam persaingan yang ketat ini. Saat ini beberapa 

pesaing kami adalah Panorama Tour, Smailing Tour, dan Golden Rama. 

 

12) Bagaimana pendapat anda tentang kemungkinan dihilangkannya atau 

dikuranginya komisi untuk agen travel dan distributor oleh maskapai 

penerbangan? 

 

Kami sangat yakin bahwa hal itu pasti akan terjadi dan bila hal itu terjadi 

 maka kami harus merubah cara kerja kami dengan memperbesar porsi tour di 

perusahaan kami. 

 

 

 

 

 



67 

 

13) Bagaimana pendapat anda tentang integrasi MEA yang dikabarkan akan 

dibentuk tahun ini dan juga mengenai kemungkinan masuknya agen travel 

dari luar negeri ke Indonesia? 

 

Kami yakin kami tetap bisa bertahan dan tidak akan kalah dengan agen travel 

asing yang akan masuk ke Indonesia yang bertujuan untuk menjual tour lokal 

Indonesia di negara asli mereka dengan servis dan kemasan yang baik sesuai 

dengan standar negara mereka, dikarenakan kami memiliki pengetahuan 

mengenai budaya Indonesia dan juga bahasa lokal  yang digunakan sehingga 

kami dapat menjual budaya Indonesia dengan ciri khas pelayanan Indonesia. 
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LAMPIRAN 3 

Kuesioner Kekuatan dan Kelemahan Travelmart 

Nama    : 

Tempat Bekerja : 

Jabatan  : 

 

Keterangan : 

Beri tanda X pada jawaban yang menurut anda benar. 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

N : Netral 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

No. Pertanyaan SS S N TS STS 

1 Travelmart memiliki pelayanan yang memuaskan dan 

cepat dalam mempersiapkan tiket dan voucher hotel. 

     

2 Travelmart memiliki tawaran-tawaran tour internasional 

di Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Australia dengan 

harga yang bersaing. 

     

3 Travelmart memiliki hubungan yang baik dengan agen-

agen travel yang merupakan konsumen utama 

Travelmart. 

     

4 Travelmart memiliki paket umroh dan haji serta ijin 

untuk mengurus visa umroh dan haji. 

     

5 Sistem reservasi online 24 jam Travelmart masih kurang 

optimal. 

     

6 Travelmart masih kurang fokus terhadap tour domestik.      
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LAMPIRAN 4 

Tabulasi Jawaban Responden Mengenai Kekuatan dan Kelemahan Travelmart 

No. Responden Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 

1 Avie S SS S S S S 

2 Yuli SS SS SS SS SS S 

3 Putri S S S SS SS S 

4 Soni S S SS SS S S 

5 Mega S S SS SS S S 

6 Handoko S S SS S S SS 

7 Vrina SS S SS S SS SS 

8 Nita S S SS SS SS SS 

9 Deka S SS SS SS SS SS 

10 Oni SS SS SS SS SS SS 
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LAMPIRAN 5 

Kuesioner Peluang dan Ancaman Travelmart 

Nama   :  

Jabatan  :  

 

Keterangan : 

Beri tanda X pada jawaban yang menurut anda benar. 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

N : Netral 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

No. Pertanyaan SS S N TS STS 

1 Dilarangnya maskapai penerbangan untuk menjual tiket 

di bandara merupakan peluang bagi Travelmart. 

     

2 Travelmart masih bisa memperluas pasar ke kota-kota 

lain. 

     

3 Daftar jemaat naik haji yang sangat menumpuk 

meningkatkan permintaan umroh. 

     

4 Sistem online 24 jam Travelmart memiliki peluang 

untuk dioptimalkan. 

     

5 Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika 

merupakan ancaman bagi Travelmart. 

     

6 Pesaing-pesaing Travelmart bisa menjadi ancaman bagi 

Travelmart. 

     

7 Dihilangkannya komisi untuk agen travel dan 

distributor dari maskapai penerbangan bisa menjadi 

ancaman bagi Travelmart. 

     

8 Dibukanya cabang-cabang agen travel luar negeri di 

Indonesia sebagai hasil kerja sama MEA bisa menjadi 

ancaman bagi Travelmart. 
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LAMPIRAN 6 

Tabulasi Jawaban Responden Mengenai Peluang dan Ancaman Travelmart 

No. Responden Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Puguh SS SS SS S S S SS S 

2 S. Harininingsih SS SS SS S S S SS S 

3 S. Retnosari S SS S SS SS S SS S 

4 Sanya Hajar SS SS S SS S S SS S 

 

 

 

 

 

 

 


