
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Sektor pariwisata merupakan sumber devisa bagi negara Indonesia yang merupakan 

salah satu sektor pendapatan non-migas yang perlu ditingkatkan peranannya agar dapat 

memperlancar pembangunan nasional dimana Indonesia kini tidak bisa hanya sekedar 

mengandalkan sektor migas saja pada masa krisis energi fosil dan sumber daya mineral 

seperti sekarang ini. 

Pariwisata juga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang terkait, seperti 

meningkatkan peluang usaha baru, lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan 

daerah, dan pendapatan negara serta penerimaan devisa akan meningkat. 

Indonesia yang sedang berkembang di Asia Tenggara, memiliki perkembangan 

investasi multi aspek yang terus meningkat, sehingga menarik minat orang datang ke 

Indonesia untuk perjalanan bisnis atau berlibur ke tiap daerah di Indonesia, khususnya untuk 

wilayah Jawa Tengah. 

Melalui analisis data berikut, wisatawan yang datang ke Indonesia, khususnya untuk 

wilayah Jawa Tengah dan kota Semarang cenderung mengalami peningkatan, baik wisatawan 

domestik maupun wisatawan internasional, yang dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

 



1.1.1. Analisis wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia 

Tabel 1.1. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia 2012 – 2014 

 

Satuan : wisman 
BULAN 2012 2013  2014  

JANUARI 652.692 614.328  753.079  

FEBRUARI 592.502 678.415  702.666  

MARET 658.602 725.316  765.607  

APRIL 626.100 646.117  726.332  

M E I 650.883 700.708  752.363  

J U N I 695.531 789.594  851.475  

J U L I 701.200 717.784  777.210  

AGUSTUS 634.194 771.009  826.821  

SEPTEMBER 683.584 770.878  791.296  

OKTOBER 688.341 719.903  808.767  

NOVEMBER 693.867 807.422  764.461  

DESEMBER 766.966 860.655  915.334  

TOTAL 8.044.462 8.802.129 9.435.411 

Sumber : Kemenpar, 2015 

http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/PERKEMBANGAN%20BULANAN%20WISATAWA

N%20MANCANEGARA,%202010%20-%202014.pdf 

 

 Dari data di atas, dapat dilihat wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia dari 

tahun 2012 sampai 2014 meningkat cukup signifikan. Peningkatan memang cenderung terjadi 

pada bulan Juli, Agustus, dan Desember karena pada bulan Juli dan Agustus merupakan libur 

musim panas dan Lebaran dan Desember merupakan libur Natal dimana kedua hari raya 

tersebut memberikan libur dengan jumlah hari yang cukup banyak. Musim panas sangat 

cocok bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke negara tropis seperti Indonesia, 

karena objek wisata di Indonesia banyak terdiri dari wisata alam outdooryang memerlukan 

cuaca yang cerah agar dapat dinikmati secara aman dan nyaman oleh para pengunjungnya. 

 

http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/PERKEMBANGAN%20BULANAN%20WISATAWAN%20MANCANEGARA,%202010%20-%202014.pdf
http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/PERKEMBANGAN%20BULANAN%20WISATAWAN%20MANCANEGARA,%202010%20-%202014.pdf


1.1.2. Analisis jumlah wisatawan provinsi Jawa Tengah 

Tabel 1.2. Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan internasional ke provinsi 

Jawa Tengah 

tahun total wisatawan 

2012 25.603.157 

2013 29.818.752 

2014 30.271.679 
  

 

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      Sumber : BPS, 2014:http://jateng.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1160 

 

Dari data di atas, disimpulkan bahwa jumlah wisatawan domestik dan internasional yang 

berkunjung ke provinsi Jawa Tengah menunjukkan perkembangan positif dimana jumlahnya 

terus meningkat setiap tahun.  

Kemajuan infrastruktur pariwisata Jawa Tengah juga tidak lepas dari meningkatnya 

jumlah objek wisata yang baru ditambah fasilitas penunjangnya seperti akomodasi dan 

kuliner yang terus bertambah jumlahnya, apalagi pemerintah Jawa Tengah sekarang ini 

sangat serius dalam membina sektor ekonomi kreatif, koperasi dan UMKM. 
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1.1.3. Analisis wisatawan tingkat kota Semarang 

Tabel 1.3.Jumlah wisatawan domestik dan internasional ke kota Semarang dan 

pendapatan pariwisata kota Semarang 

tahun wisatawan pendapatan 
2009 1.633.042 Rp55.148.335.851 

2010 1.915.892 Rp65.767.643.499 

2011 2.100.926 Rp78.344.794.420 

2012 2.712.442 Rp87.978.572.590 

2013 3.157.658 Rp107.163.316.629 

 
GRAFIK PERKEMBANGAN WISATAWAN SEMARANG 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   GRAFIK PENDAPATAN PARIWISATA SEMARANG 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     Sumber : Pemerintah Kota Semarang, 2013 

http://beta.semarangkota.go.id/content/image/files/4.2.04%20Urusan%20Pilihan%20Pariwis

ata%20Draft%20LKPJ%202013.pdf 
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Dari data sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kota Semarang mengalami peningkatan 

jumlah wisatawan yang signifikan tiap tahunnya, yang mendatangkan pendapatan daerah 

yang terus meningkat.  

Meningkatnya pendapatan pariwisata dapat digunakan untuk mengoptimalkan 

pembangunan daerah itu sendiri dalam segala sektor. Pemerintah Kota Semarang juga terus 

mengoptimalkan pendapatan pariwisata untuk membangun fasilitas pariwisata dan membina 

orang yang bertugas di bidang pariwisata agar dapat menarik wisatawan dari luar kota 

Semarang dan dari warga Semarang sendiri. 

 

Tabel 1.4. Data perkembangan fasilitas penunjang wisata di kota Semarang 

 

Sumber : Pemerintah Kota Semarang, 2013 

http://beta.semarangkota.go.id/content/image/files/4.2.04%20Urusan%20Pilihan%20Pariwis

ata%20Draft%20LKPJ%202013.pdf 

 

 

http://beta.semarangkota.go.id/content/image/files/4.2.04%20Urusan%20Pilihan%20Pariwisata%20Draft%20LKPJ%202013.pdf
http://beta.semarangkota.go.id/content/image/files/4.2.04%20Urusan%20Pilihan%20Pariwisata%20Draft%20LKPJ%202013.pdf


Pendapatan wisata kota Semarang yang terus meningkat akan menarik investor berskala besar 

dan UMKM untuk mengembangkan bisnis pariwisata di kota Semarang, baik sebagai objek 

wisatanya maupun sebagai penyedia fasilitas penunjang bagi wisatawannya. Memang dari 

data di tabel sebelumnya, belum ada penambahan objek wisata baru, karena jumlah objek 

wisata baik yang dikelola swasta atau pemerintah sebagian masih dalam proses 

pembangunan.  

Tapi untuk fasilitas penunjang wisata, jumlahnya terus meningkat baik dari investor 

besar maupun sektor UMKM warga Semarang sendiri. Meningkatnya jumlah wisatawan di 

kota Semarang berakibat dimana kebutuhan akan fasilitas penunjang wisata cenderung 

meningkat. Peluang untuk memenuhi kebutuhan wisatawan ini dimanfaatkan oleh para 

pelaku bisnis fasilitas penunjang wisata dimana mereka ingin berinovasi dengan membuat 

sesuatu yang baru sebagai nilai tambah agar menarik wisatawan datang ke kota Semarang, 

caranya melalui fasilitas penunjang pariwisata dengan harga yang bervariasi tetapi tetap 

berusaha memberikan mutu yang bagus agar dapat menjawab semua kebutuhan 

pelanggannya. 

Dari semua data sebelumnya, dapat dilihat tahun terakhir ini tren meningkatnya 

jumlah wisatawan lokal, nasional, dan mancanegara yang berkunjung ke Jawa Tengah, 

khususnya untuk kota Semarang ternyata cukup berdampak signifikan bagi munculnya 

peluang usaha baru di bidang penyelenggaraan perjalanan wisata baik untuk warga kota 

Semarang ataupun untuk warga luar Semarang.  

Setelah mengamati secara langsung di lapangan saat penelitian ini dilakukan, bisnis 

biro perjalanan telah menjamur di kota Semarang dari yang skala kecil seperti travel agent 

rumahan / warungan / sebagai ruang lingkup bisnis koperasi sekolah yang dikelola oleh unit 



kegiatan mahasiswa dan juga skala menengah dan skala besar yang sudah memiliki 

perkantoran sendiri di ruko bertingkat. 

Memang untuk masa sekarang ini, salah satu komponen bisnis biro perjalanan yang 

sudah umum seperti menjual tiket pesawat, kereta api, dan voucher hotel sedikit surut akibat 

maraknya aplikasi seluler dan website airlines atau website biro perjalanan, tapi itu tidak 

berdampak signifikan karena aplikasi seluler tersebut hanya memiliki kapasitas yang terbatas 

untuk melakukan pembelian tiket / voucher hotel dalam jumlah kecil dimana penumpang 

yang menggunakan jasa dari aplikasi seluler itu pembeliannya dibatasi untuk beberapa orang 

saja dan bukan untuk melakukan pemesanan perjalanan pariwisata yang melibatkan 

rombongan dalam jumlah besar. Bilamana ada konsumen yang serius ingin berpergian 

dengan rombongan berjumlah besar, pembelian tiket dan paket wisata harus dilakukan 

langsung dengan mengkontak petugas kantor biro perjalanan dan melakukan pembayaran 

sesuai metode yang diminta biro perjalanan tersebut. Berikut akan ditampilkan kapasitas 

website airlines, website biro perjalanan, maupun aplikasi dalam menjual tiket dimana 

sumber data dalam tabel ini diperoleh melalui akses langsung pada websitenya. 

Tabel 1.5. Jumlah maksimal orang yang dapat membeli tiket dari aplikasi 

/ website 

Nama Aplikasi/Web Jumlah maksimal orang yang membeli tiket pesawat dalam tiap pesanan 
(bukan balita) 

Traveloka.com 7 (Pesawat), 4 (Kereta Api) 

Pegi-pegi.com 7 (Pesawat), 4 (Kereta Api) 

Tiket.com 6 (Pesawat), 4 (Kereta Api) 

Nusatrip.com 7 

PT Kereta Api Indonesia TiketKAI.com  = 4, Tiket.kereta-api.co.id = 4 

KAI (Tokopedia) 4 

LionAir.co.id 7 

BatikAir.com 7 

Garuda-Indonesia.com 9 

Citylink.co.id 9 

Sriwijayaair.co.id 9 

Sumber :  website masing-masing perusahaan dan maskapai yang tercantum dalam tabel 



 

Tabel 1.6. Jumlah maksimal orang yang dapat membeli tiket dari website travel 

agent 

Biro Perjalanan website Jumlah maksimal orang yang membeli tiket 
pesawat dalam tiap pesanan (bukan balita) 

Nusantara Nusatovel.com 7 

Bayu Buana Bayubuanatravel.com 3 

Dwidaya Dwidayatravel.com 7 

Panorama Panorama-tours.com 9 (Pesawat), 4 (Kereta Api) 

Anta-Vaya Antavaya.com 7 

Sumber : website masing-masing biro perjalanan yang sudah tercantum di tabel 

 

 Dari hasil pengamatan langsung di lapangan, bisnis tour-travel kecil-kecilan memang 

sudah banyak di Semarang, namun belum ada satupun yang bisa merancang perjalanan untuk 

masyarakat, khususnya bagi backpackers yang ingin bertamasya dengan ongkos yang cukup 

murah di hari libur. Kalaupun ada, dalam pelaksanaannya jumlah objek wisata yang 

dikunjungi masih sangat terbatas dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang pariwisata 

Indonesia masih cukup terbatas. 

Bagi backpackers yang didominasi kalangan mahasiswa, travelling tidak hanya 

dipandang lagi sebagai rekreasi, karena mereka memiliki rasa ingin tahu yang besar sehingga 

mereka ingin bepergian yang lebih kreatif dan ada nuansa petualangannya.  

Namun, selama ini, image piknik dengan travel agent dimata backpackers adalah 

piknik mahal dengan naik airlines terkemuka dan menginap di hotel bintang 3 – 5. Maka itu, 

disini muncul ide untuk merancang low-cost travel agent yang kedepannya akan diberi nama 

Chibi Holiday yang akan menjawab semua kebutuhan konsumen yang memerlukan 

perjalanan berbiaya terjangkau. Dalam dunia pariwisata, sistem piknik seperti ini disebut 

“backpackers” karena mereka cenderung ingin piknik praktis membawa ransel bukan koper. 



 Maka itu, Chibi Holiday akan menjawab semua kebutuhan masyarakat, khususnya 

backpackersdalam menyusun perjalanan wisata yang murah namun berusaha untuk 

memenuhi semua kebutuhan yang diinginkan konsumen. 

 

1.1.4.  Konsep bisnis 

Dengan mengangkat konsep “low cost travel agent” Chibi Holiday akan menjawab 

kebutuhan wisatawan yang memiliki dana terbatas tetapi ingin berlibur ke beberapa tujuan 

wisata yang menarik di Jawa-Bali. Pilihan trip yang beraneka ragam, harga terjangkau, dan 

sedikit memunculkan konsep “adventurous backpacker” diharapkan mampu memberikan 

nilai tambah untuk perencanaan awal usaha tour & travel ini. 

Chibi Holiday akan fokus menjual paket wisata berbiaya terjangkau dimana 

perencanaan perjalanan wisata dirancang dengan efisiensi biaya transportasi dan akomodasi. 

Walaupun untuk perencanaan perjalanan wisata menggunakan harga pasaran umum, waktu 

perjalanan wisata dioptimalkan agar dapat mengunjungi semua objek yang dituju agar biaya 

tidak membengkak pada transportasi dan akomodasi saja. Selain itu, Chibi Holiday tidak 

mewajibkan pembelian fasilitas yang memang konsumen tersebut tidak mengkehendakinya. 

 Penjualan paket wisata dan tiket akan dilakukan dengan dua cara, yang pertama 

adalah menjual langsung kepada konsumen di kantor dan stand (bila dibutuhkan untuk 

memasarkan produknya di luar kantor) serta melakukan pemasaran dan penjualan produknya 

dengan media teknologi informasi seperti melalui social media untuk promosi dan update 

perjalanan wisata yang akan dijalankan, website perusahaan dan aplikasi belanja online. 

Dengan adanya pemesanan secara online baik melalui e-mail, website, aplikasi, maupun 



kontak via telepon dan SMS, maka Chibi Holiday juga tetap bisa menjual produknya diluar 

jam operasional kantor. 

Paket wisata yang ditawarkan Chibi Holiday adalah paket wisata city tour kota di 

Jawa Tengah (Semarang, Solo, Jogjakarta) yang dilaksanakan one day trip, paket wisata jarak 

pendek dan menengah di Jawa Tengah yang dilaksanakan di luar kota besar Semarang, 

Jogjakarta, dan Solo. Chibi Holiday juga akan membuka paket wisata jarak jauh seperti Jawa 

Barat, Jakarta, Banten, Jawa Timur, dan Bali. Tentunya semua ini akan dikemas dengan 

perencanaan perjalanan yang efisien agar dapat menekan biaya akomodasi dan transportasi 

supaya biayanya tetap terjangkau, namun Chibi Holiday berusaha akan mengoptimalkan 

kunjungan wisata yang diperlukan konsumen bisa tercapai. 

Jasa lain dari Chibi Holiday adalah penjualan tiket pesawat, kereta api, bis malam, 

travel, dan objek wisata Jawa-Bali untuk konsumen yang tidak ingin melakukan pembelian 

paket wisata yang tersedia melainkan mereka ingin berlibur untuk keperluannya sendiri, 

seperti mudik, berlibur membawa mobil sendiri, ataupun melakukan perjalanan yang paket 

perjalanannya belum disediakan oleh Chibi Holiday. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Perencanaan bisnis ini ditulis sebagai akibat masih minimnya “low cost travel agent” di kota 

Semarang yang memiliki pelayanan dan fasilitas yang baik, serta paket liburan yang 

bervariasi dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat umum, khususnya bagi mahasiswa 

dan pelajar yang memiliki demand akan kebutuhan liburan berongkos terjangkau sangat 

tinggi. 



 Melihat adanya peluang di industri ini, Chibi Holiday merencanakan untuk 

memanfaatkan peluang yang ada dalam bisnis “low cost travel agent” dengan positioning 

yang berbeda dari biro perjalanan pada umumnya guna merebut pangsa pasar bagi 

masyarakat umum, khususnya mahasiswa yang merindukan liburan dengan ongkos 

terjangkau. 

Adapun strategi yang diterapkan untuk mewujudkan positioningnya sebagai “low cost 

travel agent” adalah dengan menerapkan penyusunan rencana perjalanan yang efisien dalam 

biaya dan waktu agar dapat mengurangi biaya transportasi dan akomodasi yang digunakan 

para wisatawan. Salah satunya adalah dengan memakai penginapan yang berharga terjangkau 

namun tetap memperhatikan mutu fasilitas yang memadai. Meski penginapan yang 

terjangkau bisa jadi sedikit jauh dari pusat kota, perencanaan itinerary harian dilakukan 

dengan mengunjungi beberapa objek wisata yang lokasinya saling berdekatan dalam satu 

kawasan. Chibi Holiday juga tidak mengharuskan konsumen membeli kebutuhan perjalanan 

yang disediakan perusahaan bilamana konsumen tidak menginginkannya. 

Proses penjualan dan pemasaran di Chibi Holiday akan menggunakan metode 

penjualan serta promosi langsung kepada konsumen di kantor pada jam kerja. Perluasan 

pangsa pasar juga bisa dilakukan dengan membuka stand di tempat tertentu bilamana 

diperlukan. Di samping itu, penjualan dan pemasaran juga akan dilakukan dengan teknologi 

informasi melalui pemanfaatan social media untuk promosi dan update jadwal perjalanan 

terbaru. Penjualan paket wisata dan tiket juga akan dilakukan menggunakan website dan 

aplikasi online shopping yaitu Buka-Lapak, Tokopediaagar konsumen bisa memesan paket 

perjalanan dan tiket di segala waktu dan tempat konsumen dengan memanfaatkan perangkat 

elektronik yang dipakainya. 



Adapun alasan pemilihan aplikasi Buka-Lapak, Tokopediadilakukan selain karena 

aplikasi online-shopping tersebut sudah memiliki pangsa pasar yang bagus di kalangan 

masyarakat Indonesia, cara pemakaiannya sangat praktis dan efisien baik untuk penjual yang 

akan menginput produk komoditasnya ataupun bagi pembeli yang akan membelinya. Selain 

itu aplikasi ini sering mengadakan promo menarik berupa bonus bagi penjual dan pembeli 

yang bertransaksi saat promo berlangsung, terutamanya dengan sistem pembayaran non-

tunai. 

 Selanjutnya juga akan dibahas bagaimana strategi bisnis yang akan dilakukan Chibi 

Holiday agar dapat memanfaatkan peluang pasar di industri pariwisata Indonesia melalui 

penjualan tiket dan paket wisata yang tersedia, baik city tour Semarang, Jogjakarta, Solo, 

paket wisata jarak pendek dan menengah di Jawa Tengah, paket wisata jarak jauh untuk 

wilayah Jawa-Bali dengan menerapkan efisiensi dalam penyusunan itinerary agar dapat 

menekan biaya akomodasi dan transportasi perjalanan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang akan menjadi pokok 

permasalahan adalah menganalisis bagaimana perencanaan bisnis Chibi Holiday selaku 

low-cost travel agent. 

Pertanyaan yang akan ditujukan dalam rumusan masalah business plan ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Apa masalah yang ada di lapangan berupa kebutuhan masyarakat akan pariwisata 

berbiaya terjangkau? 

2. Bagaimana perilaku masyarakat Indonesia dalam merencanakan dan melakukan 

pembelian perjalanan wisata berbiaya terjangkau dan mengapa Chibi Holiday merasa 

perlu menjalankan usaha ini? 



3. Bagaimana solusi utama Chibi Holiday untuk menjawab kebutuhan masyarakat 

Indonesia dalam merencanakan perjalanan wisata yang berbiaya terjangkau? 

  

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan utama dari penelitian dalam ini adalah 

untuk menyusun perencanaan bisnis dari Chibi Holiday selaku low-cost travel agent di 

kota Semarang, dengan tujuan khusus penelitian sebagai berikut : 

1) Menganalisis masalah yang ada di lapangan berupa permintaan pasar akan produk 

perjalanan wisata berbiaya terjangkau dengan area Jawa-Bali, untuk dapat 

menentukan segmenting, targetting, dan positioning pasar dari Chibi Holiday. 

2) Menentukan solusi untuk menjalankan bisnis penyelenggara perjalanan berbiaya 

terjangkau yang efisien dalam biaya dan waktu . 

3) Menentukan kebijakan bisnis yang komprehensif agar Chibi Holiday dapat meraih 

sasaran bisnis dengan kondisi operasional perusahaan yang berlangsung optimal. 

 

 

 

 

 

 



1.4. MANFAAT PENELITIAN 

a) Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi melalui hasil penelitian yang ada 

sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya, khususnya bagi akademisi yang akan melakukan 

penelitian sejenis ataupun calon pebisnis yang ingin mempelajari cara merintis low-cost 

travel agent. 

 

b) Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengarahkan pola pikir manajemen perusahaan agar 

dapat mempertimbangkan keputusan investasi yang memadai untuk perusahaan dalam 

menjalankan bisnis kedepannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


