
BAB 4 

PEMBAHASAN 

 

4.1. 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 operasional dan perencanaan perjalanan wisata harus mematuhi harga 

pasaran umum yang sudah diatur oleh pemerintah, solusi untuk mengefisienkan biaya 

transportasi dan akomodasi dilakukan dengan mengoptimalkan waktu perjalanan wisata 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. Penjualan online akan difokuskan kepada konsumen yang membeli 

paket perjalanan wisatanya secara individu atau dengan kerabatnya. Penjualan langsung pada 

konsumen di kantor akan difokuskan pada konsumen yang memerlukan paket perjalanan 

wisata dengan membawa peserta dalam jumlah besar, dikarenakan proses pengaturan 

kegiatan perjalanan wajib didiskusikan dengan orang penjualan. 

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 bersama keluarga dengan membawa mobil sendiri, ataupun 

melakukan perjalanan yang paket perjalanannya belum disediakan oleh Chibi Holiday. 

Maka itu, Chibi Holiday merasa perlu menjalankan bisnis perjalanan wisata berbiaya 

terjangkau ini adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang memiliki 

keinginan berlibur tanpa perlu cemas akan biaya perjalanannya karena harga yang dijual 

adalah harga yang terjangkau tetapi perusahaan akan menjamin harga yang dibayarkan 

konsumen akan menjawab segala kebutuhan perjalanan wisatanya. Operasional perusahaan 



dan perjalanan akan dioptimalkan melalui efisiensi dalam pengaturankegiatan perjalanan 

wisata agar tidak merampas biaya perjalanan dan penginapan. Chibi Holiday tidak 

mewajibkan konsumen untuk membeli paket perjalanan yang tidak diperlukan. 

 

4.2. ANALISIS PELUANG PASAR 

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik tahun 2012 – 2016, jumlah penduduk kota 

Semarang terus bertambah dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 70 %. 

Tabel 4.1. Analisis Peluang Pasar 

KETERANGAN 2012 2013 2014 2015 2016 

JUMLAH PENDUDUK   1559198 1572105 1584906 1595187 1602717 

PERTUMBUHAN TAHUNAN   0,96 0,83 0,97 0,59 0,47 

RATA-RATA PERTUMBUHAN PER TAHUN : 0,764 
    

Sumber data penduduk : https://semarangkota.bps.go.id/LinkTabelStatis/view/id/70  

(BPS, 2017) 

Meningkatnya jumlah penduduk kota Semarang, baik yang tinggal menetap sebagai 

single atau sudah berkeluarga maupun yang menjadi perantau asal luar kota yang memiliki 

pencaharian di kota Semarang sama-sama berdampak pada meningkatnya potensi ekonomi 

kreatif daerah, yang ditandai dengan jumlah UMKM di Jawa Tengah yang terus meningkat 

seiring dengan meningkatnya permintaan pasar dengan data sebagai berikut : 

https://semarangkota.bps.go.id/LinkTabelStatis/view/id/70


 

Gambar 4.1. Perkembangan UMKM provinsi Jawa Tengah 2008 – 2017 

Sumber : http://dinkop-

umkm.jatengprov.go.id/assets/upload/files/jm%20ukm%20binaan.jpg(Dinkop-UMKM-

JATENG, 2018) 

 

Potensi daerah kota Semarang dan Jawa Tengah yang terus berkembang dari sektor 

ekonomi kreatif membuat masyarakat kota Semarang memiliki ketertarikan untuk melakukan 

perjalanan wisata jarak pendek, menengah, dan jauh sehingga berdampak pada peningkatan 

permintaan pasar untuk menjawab kebutuhan perjalanan wisata. 

Setelah melalui pengamatan langsung di lapangan, dengan melakukan wawancara 

pada bagian penjualan langsung perusahaan transportasi dan biro perjalanan konvensional 

terutamanya yang menjual tiket bus dan travel dan juga beberapa rental mobil yang 

dijalankan driver,dapat diasumsikan kegemaran rekreasi untuk kota Semarang dan sekitarnya 

sebesar 60 %, Jogja dan Solo sebesar 50 %, Jawa Tengah sebesar 40 %, dan Jawa-Bali 

sebesar 35 %, maka kota Semarang masih dianggap potensial untuk didirikan perusahaan 

perjalanan wisata berbiaya terjangkau ini. 

http://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/assets/upload/files/jm%20ukm%20binaan.jpg
http://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/assets/upload/files/jm%20ukm%20binaan.jpg


4.3. ANALISIS PESAING RESPONDEN 

Pesaing yang digunakan dalam penelitian ini adalah biro perjalanan Duta Tour di Semarang 

Tengah yang melakukan penjualan secara langsung kepada konsumennya dan Kili-Kili 

Adventure yang merupakan biro perjalanan yang memasarkan dan menjual paket wisatanya 

secara online. Kedua perusahaan di atas dipilih karena memiliki produk wisata Jawa-Bali 

yang memiliki produk, pasar dan harganya sesuai dengan daya beli yang akan menjadi target 

pasar dari perancangan bisnis ini. 

 

4.3.1. Analisis biro perjalanan konvensional (Duta Tour) 

Dari analisis perusahaan Duta Tour, didapati paket tour Jawa-Bali yang dijual tidaklah 

merupakan paket wisata yang sudah terstruktur, melainkan perusahaan tersebut berusaha 

untuk membantu konsumen merancang perjalanan wisata sesuai kebutuhan konsumen yang 

memesannya.  

Untuk harganya berkisar ratusan ribu untuk wilayah pulau Jawa sampai satu juta 

Rupiah untuk pulau Bali per paket tour, karena selain sudah meliputi harga sewa transportasi 

(travel ELF, mini bus 30 seat, big bus 40-60 seat), tiket objek wisata, serta penginapan di 

wisma, hotel melati, ataupun hotel berbintang satu, dua, dan tiga. 

Dengan harga tersebut, Duta Tour memiliki segmen pasar yang melayani kebutuhan 

konsumen untuk perjalanan wisata rekreasi, ziarah agama,kuliah kerja lapangan /study 

banding untuk segala instansi pemerintah, swasta, dan pendidikan dari SD sampai perguruan 

tinggi. Duta Tour juga melayani pelayanan perjalanan untuk konsumen yang bukan dari 

instansi seperti keluarga atau komunitas. 



Duta Tour memiliki penjualan tahunan dengan destinasi 40 % wilayah Jawa Tengah 

dan Jogjakarta, 30 % untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur, 25 % untuk wilayah Bali, 

dan 5 % untuk wilayah lain-lain seperti Madura, Sumatra, dan Lombok. 

Konsumen yang menggunakan Jasa Duta Tour memiliki persentase 55 % untuk 

perjalanan wisata, 45 % untuk perjalanan bisnis dan edukasi, namun konsumen Duta Tour 

seringnya melakukan perjalanan wisata, bisnis, dan edukasi secara sekaligus dalam satu 

kegiatan perjalanan yang mereka lakukan. 

 Duta Tour secara intensif melakukan promosi melalui brosur, baliho (hanya 

terpasang di pekarangan kantor), iklan koran, iklan radio (baik iklan yang direkam dan 

ditayangkan ulang, phone interview, maupun talkshow live di studio), selebaran, dan brosur di 

kantor. Promosi via website juga dilakukan dalam Bahasa Indonesia dan English karena 

semua WNI dan WNA sering membuka website. 

 Cara transaksinya seperti travel agent pada umumnya : 

1. Konsumen memesan paket tour yang sudah tersedia, atau berdiskusi dengan staff di 

kantor untuk merancang paket wisata yang mereka inginkan 

2. Konsumen mendapatkan informasi harga yang sudah disepakati sesuai jenis hotel dan 

objek wisatanya, bila naik pesawat akan memakai harga kelas ekonomi sesuai harga 

pasaran umum. 

3. Konsumen melakukan proses pembayaran dengan cash, debit, credit card atau bila 

jumlah orangnya sangat banyak sehingga harganya sangat besar dilakukan dengan 

transfer via ATM / teller bank. 

4. Konsumen datang sendiri ke tempat yang sudah ditentukan untuk berkumpul saat hari 

H berangkat piknik. Bila pikniknya ikut paket tour berombongan akan didampingi oleh 



tour leader. Dikarenakan toko fisik Duta Tour sangat kecil dan berada di permukiman 

rumah tangga, maka pemakai jasa Duta Tour harus melakukan meeting point 

pemberangkatan di tempat yang berlapangan parkir lebar dan mampu menampung 

kendaraan besar. 

 Adapun layout kantor Duta Tour di Pleburan Raya 45 adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4.2. Layout Kantor Responden (Duta Travel) 

 

 

 

4.3.2. Hasil observasi usaha online (Kili-Kili Adventure)  

Berikut ini akan dilampirkan profil perusahaan Kili-Kili Adventure, yang merupakan biro 

perjalanan wisata dengan penjualan secara online melalui website dan online shopping 

melalui metode Line Shopping dan Bli-Bli.com. Kili-Kili Adventure memiliki kantor di 

Jakarta Barat, namun kantor itu hanya untuk kegiatan administrasi dan bukan toko fisik yang 

melayani penjualan langsung kepada konsumen. 

 Email   : kilikiliadventure@gmail.com 

 Phone   : 021 – 5663434, 085714272000 

 Whatsapp   : 081291737766 

 Pin BB   : 51A4128D 

 Line ID, Instagram  : @kilikiliadventure 



 

Produk wisata yang dijual Kili-Kili Adventure di tahun 2017 adalah sebagai berikut : 

1. Pulau Seribu (Pramuka, Tidung, Pari, Harapan, Payung dll)  2D-1N 
Includes:  
•    Tiket Kapal Dermaga Kali Adem - Pulau Seribu PP  
•    Kapal snorkeling + life jacket + Alat snorkeling 
•    Homestay AC (Share room) di Pulau Pramuka 
•    Makan 3x + BBQ 
•    Perijinan + tiket masuk wisata 
•    Tour guide + dokumentasi underwater 

Normal    = Rp 380.000/pax 
Promo     = Rp 350.000/pax*  
Kuota       = 6-30 pax 

 

2. Anak Gunung Krakatau 
Includes:  
•    Kapal Ferry Merak - Bakauheni PP 
•    Transportasi Bakauheni - Canti PP 
•    Sewa kapal 2D1N + Life Jacket 
•    Homestay share room + Makan 4x 
•    Tiket masuk & Perijinan Krakatau + Local Guide 

Excludes: 
-    Alat Snorkling – Rp 90,000/set (Full Set 2day) 

Normal   = Rp 500.000/pax 
Promo   = Rp 450.000/pax*  
Kuota     = 6-30 pax 

 

3. Karimun Jawa 
Installment :  

Rp 400,000 (2D1N), Rp 500.000 (3D2N), Rp 600.000 (4D3N)  

ini hanya biaya di Karimun Jawa saja 

Belum termasuk kapal dari Jepara / Semarang 
 

Includes:  
•     Transportasi Dermaga Karimun Jawa - homestay PP 
•     Homestay non AC 1 malam + Makan 3x 
•     Perijinan + tiket masuk wisata  
•     Sewa kapal wisata + Alat snorkeling + life jacket 
•     Tour Guide + Photo Underwater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Bromo Midnight, meeting point di Malang 
Includes : 
•    Transport (Mobil & jeep) 
•    Tiket masuk objek wisata + tour 
•    Little Breakfast + Mineral Water 
•    Tour Guide + driver 

Exclude: 
-    Pengeluaran Pribadi 
-    Tips Guide / Driver / Crew 

Jadwal    = Keberangkatan Setiap Malam Hari (Low Season) 
Durasi     = 1 Hari 
Harga      =  Rp 350.000/pax (Min. 6 pax – gabungan 

 

5. Menjangan – Ijen – Baluran start from Surabaya 
Include: 
•    Overland Transport AC 2Day  
•    Sewa Kapal Explore Menjangan + Life Jacket 
•    Kapal Ferry Jawa- Bali PP (optional) 
•    Tiket Masuk Objek Wisata + Tour 
•    Hotel (1 Room / 2-3 pax) + Makan 5x 
•    Guide Lokal  + Photo Underwater 

Exclude: 
-    Alat Snorkling – Rp 50,000/set (Full Set 1day) 
-    Transport menju Meeting Point Surabaya 
-    Pengeluaran Pribadi 
-    Tips Guide/ Driver/ Crew 

Jadwal    = Keberangkatan Setiap Hari Jumat Malam (Low Season) 
Durasi     = 3 Malam 2 Hari 
Harga      = Rp 900,000/pax 
Kuota      = Min. 6 pax (gabungan) 

 

6. Bali Hemat 3D2N 
Installment  : Rp 800,000,- / pax 
 

Includes: 
•    hotel (1 kamar 2 orang) 
•    HTM wisata 
•    mobil ac (+driver + bensin + parkir) 
•    private tour (tidak open trib alias dicampur) 
•    hari pertama dan terkahir hanya droping bandara (durasi 2-3jam pemakaian mobil) 

Excludes: 
- permainan di wahana watersport  
- biaya  akomodasi dari tempat asal ke denpasar.  
- biaya lain yg dikeluarkan secara pribadi. 
- Makan selama tour 
- tip guide 

 

 

 

 

 



7. Dieng 3D1N 
Include: 
•    MiniBus / Elf AC Jakarta–Dieng PP  
•    Makan 3x + Kuliner Mie Ongklok 
•    Homestay di desa wisata (share room) 
•    Tiket Masuk Wisata + Tour & Guide Lokal 
•    Merchandise, Crew Kili Kili Adventure, Dokumentasi (Minimal 13 peserta)* 

Promo    = Rp 599,000/pax 
Kuota     = Min. 13 pax 

 

8. Bandung one day trip 
Include : 
•    Transport Bus/Elf AC Jakarta-Bandung PP 
•    Driver, Toll, BBm & Parkir 
•    Perijinan + tiket masuk wisata + Tour Wisata 
•    Snack + Air Mineral 
•    Merchandise 
•    Crew Kili Kili Adventure 
•    Dokumentasi 

Price     = Rp 250,000/pax 
Kuota    = Min. 13 pax 

 

9. Jogja 2D1N 
Include : 
•    Transport AC 2Day (selama di jogja) 
•    Driver, bbm & Parkir 
•    Penginapan 1 malam (share room) 
•    Makan 3x (termasuk kuliner) + Air Mineral 
•    Tiket masuk wisata + Tour + Local Guide 
•    Merchandise, Crew Kili Kili Adventure, Dokumentasi (Minimal 13 peserta)*  

Exclude: 
•    Transport Jakarta – Jogja PP  

Promo    = Rp 699,000/pax 
Kuota     = Min. 13 pax 

 

10. Cirebon one day trip 
Include : 
•    Transport Bus/Elf Jakarta-Cirebon PP 
•    Driver, Toll, BBm & Parkir 
•    Perijinan + tiket masuk wisata 
•    Tour Wisata 
•    Kuliner Makan Siang-empal gentong & Air Mineral 
•    Merchandise 
•    Crew Kili Kili Adventure 
•    Dokumentasi 

Price     = Rp 385,000/pax 
Kuota    = Min. 15 pax 

 

 

 



11. Pangandararan  + Body Rafting Green Canyon 3D1N 

Include: 
•    Elf/Bus AC Jakarta – Green canyon PP 
•    Local Transport 
•    Perlengkapan Body Rafting, Instruktur + Guide Body Rafting 
•    Kapal Jelajah Green Canyon 
•    Tiket masuk objek wisata dan perijinan 
•    Homestay (share room) & Makan 3x 
•    Merchandise, Crew Kili Kili Adventure, Dokumentasi (Minimal 13 peserta)*  

Promo    = Rp 625,000/pax 

 

 

12. Pacitan start from Jogja 2D1N 
Include : 
•    Transport Wisata 2Day 
•    Driver, bbm & Parkir 
•    Penginapan 1 malam (share room) 
•    Makan 5x + Air Mineral 
•    Tiket masuk wisata + Tour + Local Guide 
•    Merchandise, Crew Kili Kili Adventure, Dokumentasi (Minimal 15 peserta)*  

Exclude: 
•    Transport KA Jakarta – Jogja PP (Bisa nitip beli jika kuota min. 13orang terpenuhi) 

Price    = Rp 850,000/pax 

 

Tata cara pendaftaran trip  di Kili-Kili Adventure  memang sedikit berbeda dengan di Duta 

tour, karena perusahaan ini lebih banyak mencari konsumen secara online daripada promosi 

bertatap muka secara langsung. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Pemesanan trip hanya dapat dilakukan oleh member yang terdaftar di website. 
2. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. 
3. Setelah melakukan pembayaran Down Payment (DP) harap segera melakukan konfirmasi pembayaran dengan 

cara meng-klik menu konfirmasi pembayaran. 
4. Pelunasan pembayaran dilakukan maksimal 7 hari sebelum jadwal keberangkatan trip. 
5. DP dianggap hangus jika sampai batas waktu pelunasan belum juga melunasi pembayaran. 
6. Bila peserta tidak berhak berangkat trip karena kuota seat/produk stok habis yang disebabkan terlambat konfirmasi 

pembayaran melalui website, bukan menjadi tanggung jawab Kili Kili Adventure.  
7. Paket yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar jadwal (reschedule), namun apabila peserta 

berhalangan hadir dapat diganti dengan peserta lainnya. 
8. Trip ini akan berjalan apabila terkumpul kuota minimal peserta. 
9. Jika kuota minimal tidak tercapai, demi trip ini tetap berjalan, maka trip akan digabung dengan peserta non Kili Kili 

Adventure (Konsorsium Trip), tanpa ada perubahan harga. 
10. Jika setelah digabung dengan peserta Non Kili Kili Adventure masih belum juga mencapai minimum kuota, maka 

harga trip akan disesuaikan/ reschedule/ refund. 
11. Pemberitahuan mengenai informasi, baik trip akan dilaksanakan atau cancel akan diberitahukan paling lambat 2 

hari sebelum jadwal keberangkatan trip. 
12. Khusus trip dengan fasilitas tiket Kereta/ Pesawat/ Bus atau yang lainnya, ketentuan pada poin 7 & 10 tidak berlaku, 

serta biaya operasional tiket tidak dapat dikembalikan/ hangus. 
13. Perubahan dokumen perjalanan peserta Kili Kili Adventure  akan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku dari 

pihak yang terkait. 
14. Pembatalan/ perubahan trip karena Force Majeure (bencana alam, cuaca buruk, kerusuhan, wabah penyakit dan 

keadaan memaksa lainnya), maka biaya operasional trip tidak dapat dikembalikan/ hangus. 
15. Peserta yang datang terlambat saat meeting point dari waktu yang sudah ditentukan, maka peserta tersebut 

dianggap mengundurkan diri dan tidak ada pengembalian pembayaran. 
16. Keterlambatan kepulangan dikarenakan adanya gangguan di transportasi, cuaca buruk, dan hal lainnya, biaya 

perpanjangan penginapan dan makan atau bentuk kerugian yang lain menjadi tanggungan Peserta. 
17. Pihak Kili Kili Adventure  tidak bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan diluar 

kemampuan pihak Kili Kili Adventure. 
18. Peserta dianggap mengerti dan menyetujui syarat dan ketentuan di atas. 

 

 

4.3.3. Segmenting, Targetting, Positioning  

Segmenting, targetting dan positioning Chibi Holiday setelah dibandingkan dengan 

perusahaan yang diobservasi akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut : 

 

a) Segmenting 

1. Segmentasi geografis 

Chibi Holiday melayani segmen geografis adalah masyarakat kota Semarang pada khususnya 

dan masyarakat Jawa Tengah pada umumnya. 



Sedangkan Duta Tour melayani segmen geografis Jawa Tengah pada umumnya dan Kili-Kili 

melayani segmen geografis Jawa-Bali pada umumnya. Alasan dipilihnya Duta Tour karena 

lokasinya sama-sama di Semarang, sedangkan Kili-Kili memiliki konsep penjualan yang 

menekankan pada promosi online dengan mayoritas paket wisata low-budget traveller.  

 

2. Segmentasi demografi 

a. Usia 

Chibi Holiday akan memaximalkan pangsa pasar kepada mereka yang berusia 18 – 30 tahun, 

dengan pendidikan masih menjadi mahasiswa D3 dan S1 atau karyawan / wiraswasta yang 

memasuki masa pranikah. Tetapi, tidak menutup kemungkinan akan melayani segala usia 

seperti layaknya Duta Tour yang memiliki konsumen untuk perjalanan instansi siswa TK, 

SD, SMP, SMA, SMK, bahkan sampai ke tingkat perusahaan pemerintah dan swasta serta 

instansi nirlaba dan juga Kili-Kili Adventure yang juga memiliki konsumen yang sudah 

berkeluarga. 

 

b. Kelas sosial 

Chibi Holiday melayani kelas sosial menengah seperti Kili-Kili Adventure dan Duta Tour, 

dimana konsumennya mayoritas pelajar, karyawan PNS / swasta, dan wiraswasta yang 

memiliki gaya hidup yang sesuai dengan daya beli masyarakat kota Semarang. 

 

 

 



c. Jenis kelamin 

Chibi Holiday melayani jenis kelamin pria dan wanita, namun wisata petualangan mayoritas 

diminati kaum pria dan wisata belanja mayoritas diminati kaum wanita. Tapi Chibi Holiday 

akan memasukkan dua komponen berpetualang dan belanja dalam setiap paket wisatanya 

karena orang setiap melakukan rekreasi selalu mencari oleh-oleh. 

 

d. Pendapatan 

Chibi Holiday melayani masyarakat berpendapatan menengah seperti Kili-kili Adventure dan 

Duta Tour, dimana harga yang dijual disesuaikan untuk menjawab kebutuhan wisata bagi 

masyarakat yang mayoritas berpendapatan setara UMR kota Semarang sebesar 225 USD. 

 

3. Segmentasi psikografik 

Segmentasi psikografik Chibi Holiday melayani masyarakat dengan gaya hidup yang gemar 

travelling murah, yang tak hanya sekedar untuk melepas jenuh setelah beraktivitas atau 

mengisi liburan tapi juga melayani masyarakat yang haus ingin berpetualang atau mencari 

tahu tentang menariknya tempat pariwisata yang masih dianggap baru bagi mereka namun 

kurangnya pengetahuan membuat mereka dipungut biaya lebih mahal oleh travel agent yang 

sudah terkenal untuk melakukan kegiatan perjalanan wisata yang terkadang tidak 

diinginkannya. 

Kesimpulannya, untuk gaya hidup Chibi Holiday akan mendekati sama dengan Duta Tour 

dan Kili-Kili Adventure 

 



b) Targetting 

Chibi holiday membidik pasar utama kaum mahasiswa D3 dan S1 serta konsumen yang 

masih single, dimana beberapa di antara mereka ada yang magang untuk menambah uang 

saku atau membiayai kuliahnya. Sehingga dengan target tersebut, Chibi Holiday akan selalu 

mengadakan promosi yang menarik untuk menjaring konsumen dari komunitas tersebut. 

Secara geografis, target pasarnya adalah masyarakat kota Semarang dan Jawa Tengah, 

dan secara demografi mereka berasal dari kelas sosial menengah, yang didominasi oleh 

mahasiswa D3 dan S1 serta para karyawan / wiraswasta yang belum menikah. 

 Secara psikografis, target pasarnya adalah masyarakat dengan gaya hidup yang 

menyukai travelling murah, tapi bisa mengunjungi dengan lengkap objek wisata yang tersedia 

tanpa mementingkan fasilitas angkutan / penginapan yang dipakai. 

 Target pasar ini memiliki rasio 60 % setara dengan Kili-kili Adventure dan 40 % 

setara dengan Duta Tour karena merupakan usaha yang sejenis. 

 

c) Positioning 

Positioning penting untuk menempatkan dimana bisnis akan dimulai. 

Dalam usaha ini, Chibi Holiday akan menjadi pengikut pasar (follower), tetapi 

menjadi follower tak berarti akan kehabisan segmen pasar. 

 Unsur utama bisnis ini adalah jasa, jadi pelayanan kami yang terbaik (Senyum, Salam, 

Sapa, Santun, Sabar) adalah menjadi kredo dari Chibi Holiday untuk memberikan pelayanan 

pada konsumen. 



Sedangkan Duta Tour adalah penceruk pasar karena mereka sudah biasa menangani 

paket tour dalam dan luar kota Semarang dengan beraneka ragam lokasi perjalanan dengan 

harga yang variatif, selain itu Kili-Kili Adventure juga merupakan penceruk pasar karena 

sudah biasa menangani paket tour yang berharga terjangkau dan cenderung mengarah ke 

kegiatan petualangan. 

Selanjutnya, langkah yang dilakukan adalah analisis persaingan pasar dari biro perjalanan 

yang menjadi sample penelitian ini, dengan memakai metode competitive profile matrix / 

CPM. Dimana penilaian ini dilakukan dengan diskusi dengan pimpinan perusahaan dan 

observasi langsung proses penjualan dan perjalanan wisata yang dilakukan perusahaan yang 

bersangkutan. 

Adapun untuk analisis pesaing dengan menggunakan metode CPM, faktor yang 

digunakan meliputi 8 hal pembanding, dengan weight ratio masing-masing sebagai berikut : 

 

Tabel 4.2. Critical Success Factor and Weight Ratio 

No CRITICAL SUCCESS FACTOR WEIGHT RATIO 

1 PROMOTION 0,20 

2 PRODUCT QUALITY 0,15 

3 PRICE 0,10 

4 POSITION(COMPETITIVENESS) 0,10 

5 PEOPLE (SDM) 0,15 

6 FINANCIAL 0,10 

7 PRODUCTION PROCESS (MANAJEMEN PERUSAHAAN) 0,15 

8 CUSTOMER 0,05 

 



Adapun penjelasan untuk setiap critical success factor, dengan ratio yang ditentukan untuk 

analisis CPM ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Promotion 

 Promosi memegang peranan terpenting dalam marketing, untuk meraih pangsa pasar 

yang bagus, promosi harus dilakukan dengan metode yang dapat membuat konsumen 

tertarik untuk melakukan pembelian barang dan jasa dari suatu bisnis. 

 

2. Product quality 

 Mutu dari suatu produk yang dijual merupakan hal yang dapat menarik konsumen 

untuk tetap menjadi pelanggan dari suatu pelaku bisnis. Dalam segala sektor 

bisnis,kualitas produk akan terus dimonitor secara berkelanjutan oleh pelanggan swasta 

ataupun lembaga standardisasi swasta dan pemerintah, maka itu kualitas produk harus 

dioptimalkan agar dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan kepercayaan 

masyarakat atas barang dan jasa yang diproduksi oleh pelaku bisnis itu sendiri. 

 

3. Price 

 Harga merupakan satuan uang yang harus dikeluarkan konsumen untuk dapat membeli 

produk dan mendapatkan jasa pelayanan atas produk yang dikonsumsinya. Dalam 

menetapkan harga, suatu bisnis harus mempertimbangkan kualitas produk dan jasa 

yang akan dijual, biaya operasional untuk penyelenggaraan produk dan jasa yang akan 



dijual, dan yang terpenting adalah harga tersebut harus dapat menjawab kebutuhan 

masyarakat sesuai daya beli konsumen. 

 

4. Position / competitiveness 

 Posisi bisnis merupakan letak dimana suatu bisnis menempatkan diri dalam pasar untuk 

berinteraksi dengan pesaingnya untuk sesama bisnis yang sejenis. Untuk mendapatkan 

posisi bisnis yang bagus, suatu bisnis wajib untuk mendayagunakan segala kekuatan 

bisnis yang ada dalam sumber daya bisnis tersebut dan peluang bisnis yang ada di 

lingkungannya agar dapat mengatasi segala kendala yang terjadi dalam pelaksanaan 

produksi bisnis tersebut, baik dengan meningkatkan sumber daya yang masih kurang 

dalam perusahaan, dan juga dengan mewaspadai ancaman yang ada dari lingkungan 

dan pelaku bisnis lain yang sejenis. 

 

5. People (SDM) 

SDM yang berkompeten memegang peranan penting dalam menciptakan suatu bisnis 

yang bisa memproduksi produk yang berkualitas unggul, selain itu konsumen juga 

menginginkan pelayanan dari SDM yang bersikap ramah dan berkompeten dalam  

memasarkan produk sekaligus mengatasi masalah yang dihadapi konsumen, baik pada 

saat melakukan pembelian maupun setelah mengkonsumsi barang dan jasa yang 

dibelinya. 

 

 



6. Financial 

Suatu bisnis yang berhasil tidak hanya sekedar dilihat dari proses marketing, kualitas 

produk, dan orang yang memproduksi produknya saja. Keuangan bisnis yang sehat akan 

menjamin kelancaran bisnis tersebut untuk bisa terus bertahan dan terus meningkatkan 

kualitas produknya dengan mendayagunakan dana operasional bisnis yang dimiliki. 

 

7. Production process / manajemen perusahaan 

Segala kebijakan bisnis yang akan diambil untuk menjalankan proses produksi suatu 

bisnis harus dipertimbangkan dengan matang, agar bisnis tersebut dapat 

mendayagunakan sumber daya industrinya untuk dapat memproduksi barang dan jasa 

yang berkualitas agar dapat meraih pangsa pasar yang baik di masyarakat untuk 

mengejar pendapatan yang optimal agar dapat menutup biaya operasional perusahaan 

dan memberdayakan sumber daya industri untuk proses produksi selanjutnya. 

 

8. Customer 

Produk dan pelayanan jasa yang dapat menjawab kebutuhan konsumen merupakan 

tujuan utama dari segala sektor bisnis. Industri yang memiliki pelanggan yang dapat 

membeli suatu produk dan pelayanan jasa sesuai dengan harga pasar serta memiliki 

tingkat kepuasan konsumen yang tinggi akan dapat meraih pangsa pasar dalam sektor 

bisnis di masyarakat. 

 

 



Tabel 4.3. Tabel CPM analisis pesaing 

CRITICAL SUCCESS FACTOR WEIGHT DUTA TOUR KILI-KILI 

 
RATIO RATING 

WEIGHT 
SCORE 

RATING 
WEIGHT 
SCORE 

PROMOTION 0,20 2 0,40 3 0,60 

PRODUCT QUALITY 0,15 3 0,45 3 0,45 

PRICE 0,10 3 0,30 3 0,30 

POSITION 
(COMPETITIVENESS) 

0,10 3 0,30 3 0,30 

PEOPLE (SDM) 0,15 3 0,45 3 0,45 

FINANCIAL 0,10 2 0,20 2 0,20 

PRODUCTION PROCESS 
(MANAJEMEN PRODUKSI) 

0,15 3 0,45 2 0,30 

CUSTOMER 0,05 3 0,15 3 0,15 

TOTAL 1,00   2,70   2,75 

 

Adapun penjelasan untuk setiap aspek analisis CPM yang dilakukan sebelumnya dengan 

mengacu pada data observasi lapangan pada perusahaan pesaing, adalah sebagai berikut : 

 

1. Promotion 

Untuk Duta Tour memegang rating dua dan Kili-kili memegang rating tiga. Rating 

diberikan pada level tersebut karena Kili-Kili sudah melaksanakan metode promosi 

dan penjualan online melalui media teknologi informasi (website, social media, 

online-shopping provider). Sedangkan Duta Tour masih melakukan metode promosi 

konvensional melalui media massa dan flyer. Duta Tour juga masih berfokus pada 

pelayanan paket perjalanan wisata yang dijalankan dengan jumlah peserta banyak. 

 



2. Product quality 

Untuk Duta Tour dan Kili-Kili sama-sama memegang rating tiga. Hal ini dikarenakan 

kualitas produk yang dijual kedua perusahaan tersebut sama-sama memiliki kualitas 

yang unggul yang dapat menjawab permintaan pasar pariwisata berbiaya terjangkau. 

 

3. Price 

Untuk Duta Tour dan Kili-Kili sama-sama memegang rating tiga. Hal ini dikarenakan 

harga produk yang dijual kedua perusahaan tersebut sama-sama sudah sesuai dengan 

daya beli masyarakat untuk permintaan pasar pariwisata Jawa - Bali yang berbiaya 

terjangkau. 

 

 

 

4. Position / competitiveness 

Untuk Duta Tour dan Kili-Kili sama-sama memegang rating tiga. Hal ini dikarenakan 

posisi mereka dalam pasar industri pariwisata berbiaya terjangkau Jawa-Bali berada 

pada tingkatan lebih dari cukup. 

 

5. People / SDM 

Untuk Duta Tour dan Kili-Kili sama-sama memegang rating tiga. Hal ini dikarenakan 

mereka sama-sama sudah mendayagunakan SDM perusahaan secara optimal agar 



memiliki kompetensi dalam memproduksi dan memasarkan produk dan jasa 

perusahaan, serta SDM telah dilatih untuk bersikap ramah dalam berinteraksi 

melayani konsumen, baik pada saat konsumen membeli produk dan jasa perusahaan 

maupun untuk menangani segala kebutuhan konsumen di lapangan saat konsumen 

sedang melakukan perjalanan bersama biro perjalanan tersebut. 

 

6. Financial 

Untuk Duta Tour dan Kili-Kili sama-sama memegang rating dua. Hal ini dikarenakan 

kegiatan industri mereka memiliki sistem manajemen keuangan perusahaan yang 

berperingkat cukup yang sudah memadai untuk mendanai operasional perusahaan, 

tetapi harus dioptimalkan lagi sistemnya agar keuangan perusahaan dapat digunakan 

lebih optimal untuk mendayagunakan segala sumber daya bisnis untuk pelaksanaan 

bisnis yang lebih lanjut. 

 

7. Production process / manajemen produksi 

Untuk Duta Tour memegang rating tiga dan Kili-kili memegang rating dua. Rating 

tersebut diberikan karena Duta Tour telah berpengalaman dalam memproduksi paket 

wisata Jawa - Bali berbiaya terjangkau dengan varian produk yang lebih lengkap dan 

bisa menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen dalam jumlah peserta kecil dan 

besar. Kili-kili selama ini sudah melakukan hal yang hampir sama seperti Duta Tour, 

hanya saja produknya yang dijual merupakan produk yang sudah jadi dan sudah siap 

untuk dijalankan, dimana dalam produk tersebut, pilihan kegiatan wisata sudah 

ditentukan perusahaan sesuai dengan harga yang dijualnya dan Kili-kili hanya fokus 



pada konsumen yang akan membeli secara online karena kebutuhannya sesuai dengan 

kegiatan pariwisata yang telah ditentukan dalam produknya. 

 

8. Customer / konsumen 

Untuk Duta Tour dan Kili-Kili sama-sama memegang rating tiga. Hal ini dikarenakan 

konsumen perusahaan tersebut memiliki kepuasan yang lebih dari cukup atas 

pelayanan jasa dan kualitas produk yang dijual kedua perusahaan perjalanan tersebut 

dimana para konsumen Duta Tour dan Kili-Kili berpotensi untuk menjadi pelanggan 

yang loyal untuk dapat melakukan perjalanan berikutnya menggunakan perusahaan 

perjalanan tersebut. 

 

Dari analisis CPM yang dilakukan, perusahaan Kili-Kili Adventure yang memiliki 

score 2,75 lebih mendominasi faktor kesuksesan setelah dibandingkan dengan Duta Tour 

yang memiliki score 2,70.  

Hal ini dikarenakan Kili-Kili Adventure telah melakukan penjualan secara online 

sehingga dapat meraih pangsa pasar dari masyarakat Indonesia secara umum, berbeda dengan 

Duta Tour yang masih menggunakan sistem penjualan konvensional dimana proses penjualan 

produk dan jasa masihmelakukan tatap muka dengan petugas penjualan di kantor perusahaan. 

Di masa sekarang ini gaya hidup manusia serba bergantung kepada kemajuan IPTEK 

yang dapat diakses dari perangkat elektronik yang dipakai sehari-hari dimana semua fasilitas 

itu bisa didapatkan dengan harga yang terjangkau, penjualan secara online menggunakan 

perangkat IT sangat berperan penting untuk memperluas pangsa pasar yang bagus. 



4.4. ANALISIS SWOT INDUSTRI PARIWISATA 

Karena biro perjalanan berbiaya terjangkau di kota Semarang ini akan melakukan pemasaran 

dan penjualan layanan perjalanan wisata untuk wilayah Jawa-Bali, berikut akan dilampirkan 

kondisi industri biro perjalanan wisata di Semarang dalam bentuk analisis SWOT sebagai 

evaluasi untuk mempertimbangkan tindakan yang akan dilakukan dalam melakukan strategi 

marketing yang optimal agar dapat meraih pangsa pasar yang bagus. 

 

4.4.1.  Faktor internal 

a) Kekuatan (strength) 

1) Biro perjalanan di kota Semarang yang menangani pariwisata Jawa-Bali, mayoritas 

sudah memiliki manajemen yang berkompeten dalam menangani perjalanan wisata 

berbiaya terjangkau dengan kualitas pelayanan yang baik dan ramah. 

2) Biro perjalanan di Semarang mayoritas memiliki produk paket wisata Jawa-Bali 

dengan objek yang menarik namun memiliki biaya yang terjangkau. 

3) Biro perjalanan pariwisata di Semarang mayoritas memiliki kantor yang dilengkapi 

ruang yang memadai untuk operasional perusahaan, dengan dilengkapi sistem IT yang 

canggih. Suasana kantor yang nyaman, dapat meningkatkan produktivitas SDM dalam 

memberikan pelayanan pada konsumen. 

4) Industri biro perjalanan wisata di Semarang mayoritas memiliki kerjasama dengan 

pihak objek wisata, penginapan, dan penyedia transportasi di seluruh Jawa-Bali. 

5) Industri biro perjalanan wisata di Semarang memiliki SDM yang handal dalam bidang 

pariwisata, dan sanggup menjawab segala keperluan konsumen. 



 

b) Kelemahan (weakness) 

1) SDM pariwisata di Semarang belum berpengalaman dalam menangani dan 

memasarkan pariwisata berbiaya terjangkau, karena beberapa masih bekerja sambil 

kuliah. 

2) Manajemen biro perjalanan wisata di Semarang rata-rata terlalu berhati-hati dalam 

mengambil keputusan investasi karena mewaspadai risikonya. 

3) Pemasaran dan produk pariwisata Jawa-Bali untuk yang dijual untuk masyarakat 

Semarang masih terlalu lambat, sehingga banyak konsumen yang kurang tertarik. 

 

4.4.2.  Faktor external 

a. Peluang (opportunities) 

1) Peluang pasar masih cukup terbuka lebar, dikarenakanindustri perjalanan berbiaya 

terjangkau di Semarang masih terbatas, dan rata-rata ditangani industri kecil atau 

secara kekerabatan. 

2) Jumlah wisatawan lokal, nasional, dan mancanegara Indonesia terus meningkat, baik 

wisatawan domestik maupun internasional. 

3) Meningkatnya daya beli masyarakat di Indonesia, karena UMR setiap tahun selalu 

meningkat. Selain itu, tunjangan hari raya dan tunjangan pendidikan serta kesehatan 

kerap diberikan oleh perusahaan. 

4) Hak cuti karyawan yang semakin panjang, dimana cuti karyawan bisa dilakukan 

sinkron dengan liburan sekolah. 



5) Terjangkaunya biaya transportasi dan perawatan mobil membuat masyarakat 

Indonesia makin senang berpergian. 

6) Pangsa pasar biro perjalanan berbiaya terjangkau yang fokus pada kelas menengah 

sangat tepat diterapkan pada pasar ini, karena masyarakat Indonesia mayoritas berada 

pada kelas menengah. 

 

b. Ancaman (threats) 

1) Persaingan pasar dengan biro perjalanan umum yang juga menyediakan produk 

berbiaya terjangkau, dimana beliau ingin memaximalkan pangsa pasarnya 

dikarenakan produk berbiaya terjangkau yang mereka jual adalah sumber pendapatan 

utamanya. 

2) Persaingan harga dengan biro perjalanan lain. 

3) Biaya operasional setiap tahun terus meningkat, terkadang pendapatan perusahaan 

tidak seimbang untuk membiayai itu. 

4) Kamtibmas di Indonesia yang kurang kondusif, terutama bila saat terjadi Pemilu 

legislatif, presiden, dan kepala daerah tingkat provinsi / kabupaten / kotamadya. 

5) Rendahnya kesadaran orang akan kebersihan lingkungan dan kualitas pelayanan 

publik yang terkadang mengganggu kesehatan dan kenyamanan wisatawan. 

Adapun tabel analisis SWOT untuk menjawab kebutuhan marketing sebagai berikut : 

 

 



Tabel 4.4. Analisis SWOT industri pariwisata 

 

Dengan mengacu pada analisis SWOT yang telah dilakukan, perencanaan bisnis Chibi 

Holiday sebagai penyelenggara perjalanan wisata berbiaya terjangkau akan fokus pada 

strategi W-T (weakness – thread), dikarenakan Chibi Holiday adalah bisnis baru yang masih 

perlu melakukan kajian pasar agar dapat beradaptasi dengan lingkungan pasar pariwisata 

IFAS 

 

 

 

EFAS 

STRENGTH 

1) Manajemen berkompeten dan 
memiliki Kualitas pelayanan yang 
baik dan ramah. 

2) Memiliki beragam produk wisata 
dengan biaya yang terjangkau. 

3) Memiliki kantor yang memadai 
4) Bekerjasama dengan pihak 

penyedia jasa wisata 
5) Memiliki SDM yang handal 

WEAKNESS 

1) Kurangnya pengalaman SDM 
2) Manajemen terlalu berhati-hati 

dalam mengambil keputusan 
investasi. 

3) Pemasaran masih terlalu lambat 

OPPORTUNITY 

1) Peluang pasar masihtersedia, 
karena operator perjalanan yang 
berbiaya terjangkau terbatas 

2) Wisatawan RI terus meningkat 
3) Meningkatnya daya beli  
4) Hak cuti karyawan yang semakin 

panjang 
5) Terjangkaunya biaya transportasi  
6) Pangsa pasar untuk kelas 

menengah sangat tepat karena 
masyarakat RI ada pada kelas 
menengah 

S – O 

1) Kantor penjualan berlokasi 
strategis dan nyaman 

2) Harga paket wisata terjangkau 
dengan tidak mengabaikan 
kualitas 

3) Diversifikasi produk 
4) Online-shopping 

W – O 

1) Promosi via website, social 
media, dan online shopping 

2) Ikut kegiatan promosi pariwisata 
3) Promosi melalui media massa 
4) Kontrak kerjasama dengan 

penyedia jasa pariwisata 

 

THREAD 

1) Persaingan pasar dengan biro 
perjalanan umum yang 
pendapatannya didapatkan dari 
wisata berbiaya terjangkau 

2) Persaingan harga dengan biro 
perjalanan lain. 

3) Biaya operasional setiap tahun 
terus meningkat, tidak terkejar dari 
pendapatan usaha 

4) Kamtibmas RI terkadang kurang 
stabil 

5) Sanitasi lingkungan dan kualitas 
pelayanan publik minim 

S – T 

1) Creative marketing, agar dapat 
merebut pangsa pasar yang bukan 
konsumen utama 

2) Modifikasi produk, melalui 
diversifikasi paket wisata yang 
menarik 

3) Kontrak dengan penyedia jasa 
wisata, pembagian komisi dan 
manajemen mutu diterapkan untuk 
menekan biaya operasional. 

W – T 

1) Mematuhi regulasi pemerintah, 
dengan memiliki perijinan lengkap 
operator wisata 

2) Silahturahmi dengan segala 
pelaku usaha wisata 

3) Pelatihan SDM 
4) Penerapan SOP yang disiplin 
5) Sistem DP bagi mitra yang sudah 

bekerjasama dan membawa 
rombongan dalam jumlah besar. 
Pelunasan perjalanan diberi 
tenggang waktu 1 bulan. 



yang dinamis. Kajian pasar dilakukan agar Chibi Holiday dapat mengambil strategi bisnis 

yang dapat mengoptimalkan pangsa pasar dengan tetap menjaga kualitas pelayanan dan 

kondisi kesehatan keuangan yang optimal agar dapat membiayai seluruh kegiatan investasi 

dan operasional perusahaan. 

 

4.5. ASPEK PASAR DAN PEMASARAN 

4.5.1.  Potensi pasar 

Konsumen potensial yang akan menjadi pangsa pasar Chibi Holiday sebagai biro perjalanan 

berbiaya terjangkau adalah para backpackers, yang memiliki keinginan untuk berwisata ke 

beraneka ragam tempat rekreasi baik di dalam ataupun di luar kota tempat mereka tinggal, 

namun dengan biaya perjalanan yang terjangkau karena kaum backpackers secara sosial-

ekonomi mayoritas berada pada kelas menengah dengan daya beli setara UMR kota 

Semarang (USD 225 – 235). 

 Menurut Rodriguez (2011) dalam tesis Menuh (2015), backpackers adalah 

sekumpulan orang yang melakukan perjalanan untuk mencari kesenangan, petualangan dalam 

mengembangkan kepribadian. 

 Menurut Currie (2011) dalam tesis Menuh (2015), orang berwisata untuk 

mendapatkan apa yang mereka cita-citakan dan melakukan hal yang berbeda dari pariwisata 

massal. Backpackers sendiri merupakan salah satu dari sub-kelompok yang terlepas dari 

pariwisata massal dan berusaha untuk mencapai pengalaman wisata yang lebih lengkap. 

 Backpackers di Indonesia pada umumnya memiliki rasa ingin tahu yang besar, 

sehingga bagi mereka berlibur yang menarik adalah selalu ingin melakukan aktivitas wisata 



yang baru dan belum pernah dilakukannya. Rasa ingin berpetualang untuk mencari 

kesenangan wisata yang baru ini juga ditunjang oleh keindahan alam dan keberagaman 

budaya NKRI. Backpackers pada umumnya tidak mengharapkan kesempurnaan pada 

kenyamanan fasilitas penginapan atau transportasi yang digunakan, karena bagi backpackers, 

mereka merasa nyaman berlibur bilamana dengan harga yang mereka bayar mereka bisa 

mengunjungi segala objek wisata yang diinginkan dan penginapan hanyalah sarana istirahat. 

 Menurut penelitian yang dilakukan Maritha (2010) dalam tesis Menuh(2015), beliau 

menguraikan perbedaan pengeluaran perjalanan antara wisatawan umum dan backpackers  

dimana bisa ditunjukkan dimana wisatawan umum menghabiskan anggaran 36,5% dari 

seluruh anggaran perjalanan untuk akomodasi. Tetapi, wisatawan backpackers, 

menghabiskan biaya berbelanja sebanyak 38,2 % dan 25,7 % untuk jajan. 

 Dari uraian tersebut, bisa disimpulkan bahwa backpackers memiliki prinsip perjalanan 

dasar yang berusaha untuk mencari kesenangan sepuasnya, tetapi dengan pengeluaran 

dana sekecil mungkin. Kelas menengah dengan daya beli sesuai UMR tempat mereka 

tinggal merupakan potensi pasar yang mayoritas memiliki ketertarikan untuk berlibur dengan 

gaya backpackers. 

 Menurut Gula (2006) dalam tesis Menuh(2015), karakteristik backpackers 

digambarkan dengan wisatawan yang dianggap sebagai grand tour dari kelas menengah ke 

bawah, yang membawa ransel, berkemah, dan menekankan wisata berbiaya rendah. 

 Namun, selama ini backpackers yang ingin berlibur dengan terjangkau banyak sekali 

mengalami kendala dimana selain mereka kurang memiliki pengetahuan akan objek wisata 

Indonesia, juga mereka kurang mampu mengelola liburannya secara efisien. 



Kelemahan akan kekurangpahaman akan pariwisata seringkali dimanfaatkan biro 

perjalanan lain khususnya yang sudah memiliki nama besar untuk menjual produknya yang 

sebenarnya belum diperlukan oleh konsumen sebagai strategi untuk meningkatkan 

pendapatan usaha. Ditambah lagi, penyusunan perencanaan bisnis pariwisata Indonesia 

seringkali kurang memprioritaskan kebutuhan kalangan backpackers yang dipandang sebagai 

low-budget traveller.   

Menurut Wallstam (2011) dalam tesis Menuh (2015), persepsi lama terhadap 

backpacker adalah memiliki anggaran terbatas, yang sering dipandang tak signifikan bagi 

kemajuan perekonomian negara dan tak diinginkan (dalam pengembangan destinasi) 

sehingga penelitian kebutuhan pariwisata backpackers kurang terlalu diperhatikan 

Pelaku bisnis pariwisata Indonesia cenderung tergiur dengan tawaran mengoperasikan 

jasa pariwisata untuk wisatawan umum karena wisatawan umum dipandang memiliki daya 

beli yang mapan sehingga bisa menutup operasional bisnisnya. 

Chibi Holiday akan menjawab kebutuhan masyarakat akan pariwisata terjangkau 

dengan mengedepankan proses perencanaan itinerary yang efisien dimana biaya penginapan 

dan perjalanan akan ditekan tanpa mengurangi kualitas yang diharapkan. Efisiensi waktu 

diterapkan melalui optimalisasi waktu kegiatan harian agar dapat mengunjungi segala objek 

wisata yang diinginkan. 

 

4.5.2.  Segmenting 

1. Segmentasi geografis 

Chibi Holiday melayani segmen geografis adalah masyarakat kota Semarang pada khususnya 

dan masyarakat Jawa Tengah pada umumnya. 



2. Segmentasi demografi 

a. Usia 

Chibi Holiday akan memaximalkan pangsa pasar kepada mereka yang masih mahasiswa D3 

dan S1 atau pemuda yang memasuki masa pranikah. Tetapi, tidak menutup kemungkinan 

akan melayani segala usia yang ingin melakukan perjalanan wisata berbiaya terjangkau. 

b. Kelas sosial 

Chibi Holiday melayani kelas sosial menengah, sesuai daya beli masyarakat kota Semarang. 

 

c. Jenis kelamin 

Chibi Holiday melayani jenis kelamin pria dan wanita, namun wisata petualangan mayoritas 

diminati kaum pria dan wisata belanja mayoritas diminati kaum wanita. Tapi Chibi Holiday 

akan memasukkan dua komponen berpetualang dan belanja dalam setiap paket wisatanya 

karena orang setiap berwisata selalu mencari oleh-oleh. 

 

d. Pendapatan 

Chibi Holiday melayani masyarakat berpendapatan menengah, dimana rata-rata mereka 

memiliki pendapatan setara dengan UMR provinsi Jawa Tengah (Untuk tahun 2016-2017, 

UMR Jawa Tengah setara dengan USD 225-235). 

 

 

 



3. Segmentasi psikografik 

Segmentasi psikografik Chibi Holiday melayani masyarakat kalangan menengah dengan gaya 

hidup yang gemar travelling murah, yang tak hanya sekedar untuk melepas jenuh setelah 

beraktivitas atau mengisi liburan tapi juga melayani masyarakat yang haus ingin berpetualang 

atau mencari tahu tentang menariknya tempat pariwisata yang masih dianggap baru bagi 

mereka namun kurangnya pengetahuan membuat mereka dicharge lebih mahal oleh travel 

agent yang sudah terkenal. 

 

4.5.3.  Targetting 

Spesifikasi target pasar dari Chibi holiday akan membidik pasar utama backpackers, dimana 

mereka mayoritas berada pada kaum mahasiswa D3 dan S1, dimana beberapa di antara 

mereka ada yang magang untuk menambah uang saku atau membiayai kuliahnya. Kalaupun 

ada yang karyawan / wiraswasta kecil, mereka berada di kelas menengah dengan daya beli 

setara UMR kota Semarang. Sehingga dengan target tersebut, Chibi Holiday akan selalu 

mengadakan promosi yang menarik untuk menjaring konsumen dari komunitas tersebut. 

Secara geografis, target pasarnya adalah masyarakat kota Semarang dan Jawa Tengah, 

dan secara demografi mereka berasal dari kelas sosial menengah, yang didominasi oleh 

mahasiswa D3 dan S1 serta para karyawan / wiraswasta yang belum menikah. 

 Secara psikografis, target pasarnya adalah masyarakat dengan gaya hidup yang 

menyukai travelling murah, tapi bisa mengunjungi dengan lengkap objek wisata yang tersedia 

tanpa harus mengharapkan kesempurnaan maximal pada fasilitas angkutan / penginapan yang 

dipakai. 

 



4.5.4.  Positioning 

Positioning penting untuk menempatkan dimana bisnis akan dimulai. 

Dalam usaha ini, Chibi Holiday akan menjadi pengikut pasar (follower), tetapi 

menjadi follower tak berarti akan kehabisan segmen pasar, karena untuk meraih pangsa pasar 

yang bagus, penetapan strategi harga akan disusun secara efisien dengan menggunakan 

metode cost plus pricing dimana margin yang diinginkan perusahaan akan lebih kecil dari 

pasar perjalanan berbiaya terjangkau yang sudah ada di lapangan. 

 Unsur utama bisnis ini adalah jasa, jadi pelayanan kami yang terbaik (Senyum, Salam, 

Sapa, Santun, Sabar) adalah menjadi kredo dari Chibi Holiday untuk memberikan pelayanan 

pada konsumen. 

 

4.4.5.  Marketing-Mix 

Selanjutnya, langkah yang dilakukan adalah estimasi bagian pasar yang dapat diperoleh 

dengan membandingkan data penjualan dari biro perjalanan yang menjadi sample penelitian 

ini, dengan memakai metode marketing-mix.  

 

1. Produk / jasa 

Produk yang ditawarkan berbentuk jasa. Karena bisnis tour and travel ini termasuk jasa maka 

sebisa mungkin dengan mengutamakan pelayanan yang prima. Contoh pelayanan yang prima 

adalah membudayakan 5-S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, dan Sabar), cekatan dalam 

menangani kebutuhan konsumen, dan berusaha menangani kebutuhan konsumen secara 



menyeluruh dan tuntas, serta kenangan dalam piknik bersama Chibi Holiday terlukis dengan 

indah. 

 

2. Harga 

Harga yang ditawarkan Chibi Holiday sangat kompetitif dipadukan dengan pelayanan 

wisatawan yang dapat mengunjungi tempat menarik akan menjadi nilai plus bagi kepuasan 

konsumen. 

Untuk dapat menciptakan harga yang kompetitif, Chibi Holiday wajib melakukan 

perencanaan itinerary yang efisien dimana kegiatan perjalanannya dirancang untuk dapat 

mengunjungi segala kegiatan wisata yang diinginkan konsumen. Akomodasi akan 

menggunakan penginapan yang berharga terjangkau tanpa mengabaikan kualitasnya, meski 

sedikit jauh dari objek yang dikunjungi. 

Strategi penetapan harga dilakukan dengan metode cost plus pricing yang menetapkan 

margin yang diinginkan perusahaan lebih rendah dari pesaing. 

 Di samping itu, Chibi Holiday perlu melakukan kontrak kerjasama dengan penyedia 

transportasi, penyedia akomodasi, dan objek wisata agar pelayanan yang diberikan oleh 

penyedia jasa wisata tersebut bisa menjawab segala kebutuhan konsumen dengan optimal, 

terutama di saat musim liburan.  

Kontrak ini penting dilakukan, agar penyedia jasa wisata mampu melayani konsumen 

secara optimal agar terhindar dari segala gangguan serta dengan adanya kontrak, Chibi 

Holiday akan mendapatkan harga spesial saat melakukan pemesanan kegiatan pariwisata dan 

komisi dari pembelian fasilitas wisata yang disediakan penyedia transportasi, akomodasi, dan 



objek wisata. Harga spesial dan komisi akan menekan biaya perjalanan dan biaya operasional 

perusahaan. 

 

3. Tempat 

Sebisa mungkin, Chibi Holiday akan mencari lokasi strategis untuk kantornya agar mudah 

dijangkau oleh mobil pribadi, motor, dan angkutan umum (termasuk big bus dan mini-bus) 

karena selain menjadi tempat berjualan paket wisata, kantor Chibi Holiday juga menjadi 

meeting point wisatawan yang bertamasya bersama Chibi Holiday saat berangkat dan pulang 

menuju Semarang. 

 Karena Chibi Holiday juga melakukan promosi dan penjualan menggunakan 

teknologi informasi digital, maka area yang dipilih harus memiliki sinyal internet yang bagus 

untuk kelancaran usahanya. 

 Saluran distribusi Chibi Holiday adalah melakukan penjualan langsung kepada 

konsumen tanpa melalui agen, hal ini dilakukan karena Chibi Holiday sudah melakukan 

penjualan secara online sehingga pembeli paket perjalanan wisata dari luar kota dan luar 

negeri bisa melakukan pemesanan perjalanan wisata tanpa harus datang ke Semarang. 

Meeting point perjalanan wisata tidak harus dilakukan di kota Semarang bilamana konsumen 

berasal dari luar kota Semarang dan melakukan perjalanan wisata di luar kota Semarang. 

 Maka itu Chibi Holiday merencanakan untuk menyewa ruko di jalan Puri Anjasmoro, 

Semarang. Karena jalan tersebut cukup lebar untuk dilewati motor, mobil pribadi, travel, 

mini-bus, dan bus besar, serta memiliki lokasi yang strategis di kota Semarang dimana Puri 

Anjasmoro memiliki jarak yang dekat dari pusat kota Semarang dan juga bandara Ahmad 

Yani. 



4. Promosi 

Promosi langsung akan diupayakan berkesinambungan dan mengena pada konsumen, dengan 

melakukan promosi media massa, spanduk, brosur (bisa disebar di tempat strategis seperti 

sekolah, mall, persimpangan jalan, stasiun / terminal / bandara, dan pengunjung yang 

berkunjung ke kantor).  

Promosi dengan teknologi informasi juga akan dilakukan menggunakan social media 

yang menggunakan kata-kata dan gambar yang menarik konsumen, serta promosi juga akan 

dilakukan melalui website dan aplikasi online yang menarik dan cukup praktis untuk 

digunakan oleh konsumen yang mengaksesnya. 

Diskon juga tersedia bagi yang melakukan pemesanan paket trip dalam jumlah peserta 

cukup banyak dan juga ada reward bagi member sehingga meningkatkan loyalitas 

pengunjung. 

 

5. Orang 

Karyawan yang melayani untuk 3 bulan pertama akan dilakukan training sehingga sopan dan 

ramah pada konsumen, dapat memberikan informasi mengenai pakettour pada konsumen 

dengan lancar dan memadai. 

 

6. Bukti fisik 

Konsep untuk kantor Chibi Holiday akan ada di ruko dengan parkir cukup luas bagi mobil 

dan motor dimana rukonya terletak di jalan besar yang bisa dilewati big bus, dengan kondisi 

bangunan kantor bersih, menarik, full AC. 



 Konsep untuk media sosial dan aplikasi penjualan online yang digunakan Chibi 

Holiday akan menampilkan gambar yang bagus dalam media sosial dan aplikasi penjualan 

online, dimana semua itu dilengkapi dengan harga serta fasilitas yang akan didapatkan calon 

konsumen yang akan membelinya. Website juga akan dirancang dengan layout yang menarik 

perhatian konsumen dan memiliki fitur yang mudah digunakan oleh konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Proses 

Chibi holiday menyediakan paket tour  

 

 

Konsumen individu 

Konsumen yang membeli secara 
individu bisa memilih paket tour yang 
tersedia di Chibi Holiday

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERARY DEAL 

KONSUMEN MELAKUKAN DP DAN DILANJUTKAN PELUNASAN SESUAI JANGKA 

WAKTU YANG SUDAH DIJANJIKAN 

CHIBI HOLIDAY MEMPROSES KEPERLUAN PERJALANAN 

KONSUMEN DIBERI DAFTAR ACARA PERJALANAN WISATA DAN TIPS DI TEMPAT 

WISATA SEBELUM MELAKUKAN PERJALANAN 

BERKUMPUL DI MEETING POINT UNTUK MEMULAI PERJALANAN 

PULANG, SELESAI 

Group Tour 

Konsumen yang membeli 

secara beregu dan ingin 

merancang perjalanan yang 

berbeda dari paket yang ada 

akan didiskusikan dalam 

beberapa waktu tertentu 

Gambar 4.3. Proses penjualan produk langsung 
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Proses penjualan online 

Chibi holiday menyediakan paket tour  

 

 

Website 

Konsumen yang membeli secara 
individu bisa memilih paket tour yang 
tersedia di website Chibi Holiday 
dengan melakukan pemesanan sesuai 
prosedur pemesanan yang dianjurkan 
oleh website perusahaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun untuk pembelian online dengan website dan aplikasi prosesnya sebagai berikut : 

PEMBELIAN ONLINE USAI 

KONSUMEN MELAKUKAN PELUNASAN SESUAI JANGKA WAKTU YANG SUDAH 

DITENTUKAN SESUAI METODE PEMBELIAN YANG BELIAU LAKUKAN 

CHIBI HOLIDAY MEMPROSES KEPERLUAN PERJALANAN 

KONSUMEN DIBERI DAFTAR ACARA PERJALANAN WISATA DAN TIPS DI TEMPAT 

WISATA SEBELUM MELAKUKAN PERJALANAN 

BERKUMPUL DI MEETING POINT UNTUK MEMULAI PERJALANAN 

PULANG, SELESAI 

Online-shopping 

Konsumen yang membeli 

menggunakan aplikasi online 

bisa melakukannya dengan 

memilih produk yang tersedia 

pada tenant Chibi Holiday lalu 

melakukan pembelian sesuai 

prosedur pembelian yang 

dianjurkan oleh aplikasi tersebut 

Gambar 4.4. Proses penjualan produk online secara umum 
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a)  Tokopedia 

Berikut ini adalah contoh cara membeli paket tour melalui penyelenggara perjalanan yang 

menjual produknya di aplikasi Tokopedia 

 

 

 

Gambar 4.5. Proses pembelian dengan Tokopedia 
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b) Bukalapak 

Berikut ini adalah contoh cara membeli paket tour melalui penyelenggara perjalanan yang 

menjual produknya di aplikasi Bukalapak 

 

   GUNAKAN METODE “NEGO HARGA” UNTUK MENAWAR 

 

Gambar 4.6. Proses pembelian dengan aplikasi Bukalapak 
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c) Line-Shopping 

Berikut adalah contoh metode pembelian dengan Line-Shopping untuk biro perjalanan Kili-

Kili Adventure yang merupakan sampel penelitian ini 

 

 

 

Gambar 4.7. Proses pembelian dengan Line-Shopping 
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d) Website 

Berikut adalah contoh metode pembelian dengan website untuk biro perjalanan Kili-Kili 

Adventure yang merupakan sampel penelitian ini(https://kilikili-adventure.com). 

AKTIVASI MENU 

 

PEMILIHAN PAKET PERJALANAN 

 
Gambar 4.8. Proses pembelian online dengan website 
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4.5.6. Strategi marketing-mix dengan mengacu pada analisis pasar 

pariwisata 

Berdasarkan hasil analisis SWOT pariwisata Jawa-Bali yang telah dilakukan di sub-bab 4.3 

dan konsep bisnis yang akan diajukan dalam penelitian ini, maka Chibi Holiday akan 

melakukan strategi marketing yang komprehensif untuk menghadapi pasar pariwisata yang 

selalu dinamis dimana masyarakat Indonesia memiliki trend pasar yang selalu menginginkan 

sesuatu yang baru. 

 

A. Pemasaran Kreatif 

Dalam rangka mendayagunakan kemampuan perusahaan agar dapat meraih peluang pasar 

untuk mendatangkan hasil penjualan produk dan jasa yang optimal, Chibi Holiday akan 

melakukan pemasaran dengan cara yang kreatif dari metode umum, yaitu dengan meraih 

pasar yang bukan konsumen utamanya agar dapat merebut konsumen pesaing.  

 Menghadapi perubahan gaya hidup masyarakat di era digital ini, pangsa pasar harus 

diperluas tidak hanya pada pembeli langsung di lapangan melainkan juga menyasar pada 

pembeli yang mengakses media digital melalui pelaksanaan metode penjualan tidak langsung 

dari bisnis Chibi Holiday ini. Disamping melakukan marketing melalui media sosial, Chibi 

Holiday juga melakukan penjualan secara online melalui website, Tokopedia dan Buka-

lapak. Dimana pemesanan paket wisata dapat dilakukan dari segala tempat dan dalam rentang 

waktu apapun. Kunjungan ke kantor untuk penyusunan paket wisata hanya diperlukan 

bilamana jumlah orang yang akan melaksanakan paket perjalanan wisata berjumlah sangat 

besar atau memiliki kegiatan yang melibatkan instansi tertentu.  
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 Chibi Holiday memutuskan untuk memakai fasilitas penjualan online dengan Buka-

lapak, Tokopediadikarenakan aplikasi tersebut telah cukup familiar di kalangan masyarakat 

Indonesia dan cukup praktis untuk digunakan dengan perangkat CPU, laptop, dan perangkat 

seluler. 

Promosi di lapangan akan dilakukan selain untuk menyasar konsumensecara 

langsung, sekaligus untuk memonitor permintaan pasar agar dapat memanfaatkan pangsa 

pasar yang ada di lapangan. Promosi di lapangan akan dilakukan dengan langkah sebagai 

berikut : 

1) Chibi Holiday akan melakukan promosi melalui media massa (koran, TV, radio, dan 

beberapa majalah pariwisata). 

2) Untuk dapat mendayagunakan pangsa pasar yang ada di lapangan supaya mampu 

memperluas pangsa pasarnya, Chibi Holiday akan mengikuti kegiatan pameran 

dalam pekan promosi pariwisata, baik yang diadakan pemerintah ataupun swasta 

dalam rangka menarik pangsa pasar wisata berbiaya terjangkau. Pameran juga 

menjadi sarana bagi Chibi Holiday untuk menjalin kemitraan dan bertukar pikiran 

dengan pelaku usaha wisata di Jawa-Bali, agar dapat memperoleh perkembangan 

terkini mengenai pasar pariwisata yang sedang terjadi. 

3) Untuk dapat mengoptimalkan penjualan produk dan jasa dalam menghadapi peluang 

pasar pariwisata yang dinamis di lapangan, Chibi Holiday akan melakukan kontrak 

kerjasama dengan penyedia transportasi, penyedia akomodasi, dan objek wisata agar 

pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa wisata tersebut bisa menjawab segala 

kebutuhan konsumen dengan optimal, terutama di saat musim liburan. Kontrak ini 

penting dilakukan, agar penyedia jasa wisata mampu melayani konsumen secara 

optimal agar terhindar dari segala gangguan. Selain itu, kontrak dengan penyedia jasa 
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wisata mitra perusahaan juga dilakukan untuk menekan biaya operasi, melalui cara 

pembagian komisi dan sistem kerja yang baik. Dengan menekan biaya operasi, Chibi 

Holiday akan dapat fokus melayani konsumen dengan harga yang kompetitif.Untuk 

dapat meraih pangsa pasar dengan optimal, yang juga menyasar konsumen yang 

belum pernah melakukan pemesanan paket perjalanan dalam perusahaan ini.  

4) Bagi pembeli besar dari kalangan perusahaan, atau bus pariwisata yang telah bekerja 

sama dengan Chibi Holiday, maka pelunasan pembayaran perjalanan wisata diberikan 

tenggang waktu satu bulan setelahnya, tentunya dengan uang muka yang harus 

disetorkan sebagai tanda jadi, agar Chibi Holiday dapat memenuhi persyaratan 

pembayaran yang diminta oleh penyedia jasa wisata agar fasilitas perjalanan yang 

dijanjikan sesuai harga dapat berlangsung. 

 

B. Perancangan produk yang menarik dengan harga yang sesuai daya beli pasar 

1) Chibi Holiday akan memanfaatkan peluang yang ada di pasar pariwisata berbiaya 

terjangkau dengan cara memasang harga yang lebih terjangkau dari pesaing, namun 

tidak mengabaikan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah dan tidak mengurangi 

kualitas perjalanan dan jumlah aktivitas wisata yang akan dikunjungi. Strategi 

penetapan harga dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan pihak penyedia jasa 

transportasi, penginapan, dan objek wisata. Metode yang digunakan adalah cost plus 

pricing yang menetapkan margin yang diinginkan perusahaan lebih rendah dari 

pesaing. 
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2) Chibi Holiday akan memanfaatkan peluang yang ada di pasar dengan merancang 

produk jasa yang berkualitas, bahkan mungkin berbeda dengan produk yang 

ditawarkan jasa penyelenggara wisata lain, agar dapat menarik kalangan pasar yang 

fokus ingin berlibur dengan biaya terjangkau. Segmen pasar Chibi Holiday adalah 

kalangan backpackers, dengan mayoritas berada di rentang usia 18 – 30 tahun yang 

berada pada kelas sosial menengah dengan daya beli setara untuk pendapatan UMR 

kota Semarang (USD 225-235). 

 

 Adapun produk  paket wisata yang akan dijual Chibi Holiday akan dicantumkan 

dalam tabel berikut, dengan kapasitas tampung peserta menyesuaikan jarak dan metode 

transportasi yang akan digunakan sebagai berikut : 

1. 5-7 orang   : Mobil rental pribadi / mobil perusahaan (untuk jarak pendek) 

2. 8-10 orang  : L300 / Pregio / Travello / Hiace 

3. 10-14 orang  : ELF 

4. 15-30 orang  : Mini-Bus (30 seat = 25 peserta, 3 crew bus, 1 tour leader) 

5. 30-60 orang  : Big Bus (40 - 60 seat AC non toilet = 30 - 56 peserta, 3 crew bus, 1 

tour leader) 
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Tabel 4.5.Produk perjalanan yang akan dijual 

PAKET WISATA HARGA JUAL KAPASITAS TARGET 

        PER BULAN   

A ONE DAY TRIP       

  1 SEMARANG CITY TOUR  Rp         130.000  20  Rp                2.600.000  

  2 JOGJA / SOLO CITY TOUR  Rp         135.000  20  Rp                2.700.000  

B ONE DAY TRIP MIDNIGHT       

  1 PURWOKERTO, BATURADEN  Rp         250.000  25  Rp                6.250.000  

  2 DIENG ONE DAY TRIP  Rp         250.000  25  Rp                6.250.000  

  3 JOGJA PROVINCE TOUR  Rp         185.000  20  Rp                3.700.000  

C WEST JAVA       

  1 BANDUNG 3D 1N  Rp         625.000  50  Rp               31.250.000  

  2 JAKARTA CITY 4D2N  Rp         700.000  50  Rp               35.000.000  

  3 JAKARTA PUNCAK 4D 2N  Rp         700.000  50  Rp               35.000.000  

  4 PANGANDARAN 3D 1N  Rp         600.000  25  Rp               15.000.000  

D EAST JAVA       

  1 SURABAYA - MADURA 3D 1N  Rp         650.000  25  Rp               16.250.000  

  2 MALANG 3D 1N  Rp         650.000  25  Rp               16.250.000  

E BALI       

  1 BALI 4D 2N + BANYUWANGI  Rp      1.250.000  50  Rp               62.500.000  

  2 BALI 4D 2N   Rp      1.200.000  50  Rp               60.000.000  

TOTAL TARGET PENDAPATAN NORMAL 
 

 Rp  292.750.000  

RENTANG PESIMIS 80 % 
  

 Rp  234.200.000  

RENTANG OPTIMIS 120 % 
  

 Rp  351.300.000  

 

3) Agar dapat menjawab tantangan pasar yang selalu dinamis , kreativitas yang dimiliki 

perusahaan harus dikembangkan optimal untuk dapat meraih pangsa pasar. Chibi 

Holiday akan melakukan modifikasi produk, yaitu dengan mengemas produk 

perjalanan berbiaya terjangkau yang sudah ada namun dikembangkan dengan 

kegiatan pariwisata yang beragam agar dapat menjawab beraneka ragam keperluan 

konsumen yang menginginkan keberagaman paket wisata. 
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4.6. ANALISIS ASPEK TEKNIS DAN OPERASI 

Chibi Holiday akan selalu fokus mendayagunakan kemampuan bisnis yang dimiliki untuk 

mengoptimalkan kualitas pelayanan, agar dapat memanfaatkan peluang pasar dalam rangka 

meraih posisi pasar yang bagus dalam melayani kebutuhan konsumen perjalanan wisata 

berbiaya terjangkau. 

 Agar operasional perusahaan berjalan dengan efisien, perusahaan wajib memahami 

kebutuhan konsumen akan paket wisata berbiaya terjangkau yang ditawarkan. Faktor 

pendukung seperti kecepatan, flexibilitas, dan biaya wajib diperhatikan pula dalam 

melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan produk yang menarik dan berkualitas. 

 Chibi Holiday akan didirikan di ruko di jalan Raya Puri Anjasmoro, kota Semarang, 

sebagai ruko dua lantai dengan luas bangunan 100 m
2
 untuk setiap lantainya, dimana ruko 

puri Anjasmoro memiliki kapasitas tampung untuk lima mobil dan sepuluh motor. Selain itu, 

jalan raya Puri Anjasmoro sangat memadai untuk parkir bus pariwisata besar dan kecil. 

 Untuk mewujudkan operasional perusahaan yang optimal, dimana produktivitas kerja 

bisa dioptimalkan agar dapat menjawab segala kebutuhan konsumen sesuai permintaan pasar, 

Chibi Holiday akan melakukan strategi bisnis sebagai berikut untuk aspek teknis dan 

operasinya, karena Chibi Holiday harus memiliki kemampuan untuk melakukan pelaksanaan 

strategi bisnis yang disiplin dalam menjual produk dan jasa kepada konsumen di pasar. 

 

A. Office layout 

Chibi Holiday akan memiliki kantor penjualan dimana ruang untuk melakukan kegiatan 

penjualan kepada konsumen akan dilengkapi AC, Wi-Fi, dan penjualan snack dan soft-drink. 
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Selain itu, fasilitas parkir untuk mobil dan motor telah tersedia dalam jumlah yang cukup 

sehingga tidak memacetkan jalan besar. Perusahaan akan menempati jalan yang luas sehingga 

memungkinkan penjemputan wisatawan dengan memakai bus besar dan kecil 

Adapun denah ruangan kantor dapat dilihat pada gambar berikut : 

Lantai I 

 

LANTAI II 

 

Gambar 4.9. Denah kantor penjualan Chibi Holiday 

 

B. Penerapan disiplin dalam menjalankan bisnis  

Chibi Holiday akan menerapkan kebijakan perusahaan yang disiplin bagi SDM dan 

konsumennya, agar segala proses produksi jasa perjalanan bisa terlaksana dengan baik dan 

kendala yang ada di lapangan bisa diatasi dengan risiko yang minim. 
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C. Menjalin kemitraan yang baik dengan insan pariwisata Indonesia 

Untuk menekan biaya operasi, Chibi Holiday perlu mengadakan kontrak kemitraan dengan 

penyedia jasa wisata mitra perusahaan seperti penginapan, objek wisata, dan penyedia jasa 

transportasi melalui cara pembagian komisi dan sistem kerja yang baik. 

 

4.7. ANALISIS ASPEK SDM 

Untuk dapat menjawab permintaan konsumen dalam menghadapi pasar pariwisata yang 

selalu dinamis, Chibi Holiday memandang perlu berkewajiban melakukan pembinaan intensif 

terhadap sumber daya manusia yang dikelolanya. Pendayagunaan SDM dengan optimal 

melalui pembinaan dan pelatihan strategi bisnis sangat berperan penting untuk dapat 

mengatasi kendala yang berlangsung di lapangan saat bisnis sudah berjalan untuk 

dapatmemajukan perusahaan dalam melayani permintaan konsumen, maka itu Chibi Holiday 

wajib merekrut SDM yang memahami pariwisata Jawa-Bali agar dapat dimuridkan untuk 

menjual  produk wisata berbiaya terjangkau yang dapat menarik konsumen. 

 Untuk mencapai sasaran perusahaan, Chibi Holiday harus memiliki SDM yang handal 

dengan pembagian tugas yang dapat dilihat sesuai struktur organisasi SDM berikut ini: 

 

Gambar 4.10. Struktur organisasi perusahaan 
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Adapun kebutuhan tenaga kerjanya adalah sebagai berikut : 

Manager   : 1 orang (Senin – Jumat)  

Staff Reservasi  : 5 orang 

Staff IT   : 5 orang 

Kepala Administrasi  : 1 orang (Senin – Jumat) 

Kepala IT   : 1 orang (Senin – Jumat) 

Kasir    : 2 orang (pagi dan sore) 

Humas    : 1 orang (Senin – Jumat) 

Cleaning service  : 2 orang 

Staff maintenance  : 1 orang (Senin – Jumat) 

Satpam   : 1 orang  

Supir    : 3 orang 

Tour leader   : freelance 

Outsourcing   : 3 orang reservasi, 1 kasir, 1 Cleaning service, 1 satpam 

 

Syarat kebutuhan staff : 

Manager   : Min. S1 segala jurusan 

Staff Reservasi  : Min. SMK / masih kuliah 

Staff IT   : Min. SMK / masih kuliah 
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Kepala Administrasi  : Min. D3 Fakultas Ekonomi 

Kepala IT   : Min. S1 Komputer 

Kasir    : Min. D3 Fakultas Ekonomi 

Humas    : Min. S1 segala jurusan 

Cleaning service  : Min. SMP 

Staff maintenance  : Min. STM 

Satpam   : Min. SMU/SMK, punya sertifikat training Satpam 

Supir    : Min. SMU/SMK, punya SIM A, paham jalan raya Jawa-Bali 

Tour leader   : Min SMK (freelance) 

Outsourcing   : Min SMK / Masih kuliah 

Kriteria umum : 

1. Warga negara kesatuan Republik Indonesia. 

2. Bebas Narkoba dan tidak buta warna. 

3. Teliti, pekerja keras, jujur, sabar, santun. 

4. Berpenampilan menarik dan komunikatif. 

5. Memahami pariwisata Indonesia, khususnya Jawa – Bali. 

6. Bersedia tinggal di Semarang, dan bertugas luar kota bila diperlukan. Bersedia masuk 

Sabtu / Minggu / hari besar bila dibutuhkan untuk kebutuhan pemberangkatan 
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perjalanan wisata atau menjaga kegiatan diluar perusahaan dan kompensasinya hari 

libur akan ditukar di hari kerja lain. 

6. Memiliki jiwa creative leadership dan entrepreneurship, agar dapat mengembangkan 

strategi dan pangsa pasar perusahaan. 

7. Good oral and written skill in Indonesian and English. 

8. Pendaftaran lamaran tidak dipungut biaya apapun.  

 

 Pembagian tugas untuk SDM Chibi Holiday akan diuraikan sebagai berikut : 

 

1. Manager 

Mengatur, mengontrol, meningkatkan kemampuan SDM agar tercipta suasana kerja yang 

kondusif. 

 

2. Kepala administrasi 

Bertanggungjawab mengawasi semua kegiatan administrasi, laporan penjualan dan 

pembelian barang dan jasa dari / ke konsumen atau perusahaan, dan juga secara berkala 

menyetor uang perusahaan ke bank saat diperlukan demi keamanan dan menjaga 

akuntabilitas perusahaan. 
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3. Kasir 

Bertanggungjawab mengeluarkan billing dan mengatur pembayaran dari konsumen, mencatat 

transaksi dan membuat laporan penjualan. 

 

4. Reservasi 

Bertanggung jawab melayani konsumen yang datang ke kantor untuk membahas paket wisata 

Chibi Holiday. Mereka juga akan melakukan pemesanan objek wisata dan penginapan by 

web and phone. Selain itu juga mereka akan menjadi freelance marketing untuk tiap produk 

Chibi Holiday di luar jam kerja. Mereka juga akan diperbantukan untuk menjaga stand Chibi 

Holiday di luar kantor bila dibutuhkan. 

 

5. Humas 

Menjadi Penanggung jawab dalam setiap kegiatan marketing, baik yang dilakukan oleh tim 

reservasi atau tour leader, selain itu Humas juga wajib menjadi customer service bagi orang 

yang mengalami kendala dalam pemesanan paket tour Chibi Holiday. 

 

6. Tour leader 

Menjadi pemimpin perjalanan wisata bagi orang yang bertamasya bersama Chibi Holiday. 

Profesi tour leader bersifat freelance, yang hanya dipakai pada saat bertugas jarak dekat dan 

jauh bila diperlukan saja. Bila belum ada pesanan paket wisata, di dalam kota Semarang 

mereka akan menjadi marketing freelance Chibi Holiday. 
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7. Kepala maintenance 

Bertanggungjawab mengenai semua kebutuhan teknik dan inventaris perusahaan. Bila 

dibutuhkan, juga akan menangani perbaikan peralatan diperusahaan. Kepala maintenance 

juga mengelola pengaturan jam kerja cleaning service dan satpam. Bila ada pekerjaan 

reparasi di kantor yang melibatkan orang bengkel dari luar kantor, kepala maintenance wajib 

hadir di kantor serta mengurus pembayaran yang wajar sesuai takaran kerusakannya. 

 

8. Cleaning service 

Membersihkan keperluan kantor sebelum dan sesudah jam operasional dan juga bila 

dibutuhkan untuk membersihkan sesuatu yang diperlukan saat jam operasional kantor, agar 

pengunjung merasa nyaman, dan lingkungan kerja bersih dan sehat. 

 

9. Satpam 

Menjaga kamtibmas yang ada di dalam dan di luar kantor, di dalam kantor satpam juga akan 

menangani pembagian nomer antrian pengunjung, di luar kantor, satpam juga menangani 

parkir kendaraan pengunjung. Satpam juga akan membantu membawakan barang pengunjung 

saat berangkat dan pulang tour bersama Chibi Holiday bila diperlukan. 
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10. Supir 

Menjalankan kendaraan perusahaan, baik untuk kegiatan perjalanan konsumen ataupun 

kegiatan operasional kantor. Supir juga berkewajiban untuk melakukan perawatan mesin, 

AC, dan aksesoris kendaraan serta melakukan pembersihan kendaraan setelah digunakan. 

 

Jumlah gaji SDM akan disesuaikan dengan biaya hidup di Semarang dengan mengacu pada 

UMR provinsi Jawa Tengah 2017 (+ USD 235) sebagai berikut: 

Manager   : Rp 3.000.000    

Staff Reservasi  : Rp 2.500.000 

Staff IT   : Rp 2.500.000 

Kepala Administrasi  : Rp 2.750.000 

Kepala IT   : Rp 2.750.000 

Kasir    : Rp 2.500.000 

Humas    : Rp 2.750.000 

Cleaning service  : Rp 1.500.000 

Staff maintenance  : Rp 1.850.000 

Satpam   : Rp 1.700.000 

Supir    : Rp 2.500.000 

Tour leader   : Freelance, disesuaikan dengan penugasannya 
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Outsourcing   : Rp 60.000 / hari 

Uang lembur   : Rp 80.000 / hari bila lembur di malam hari 

 

 Kenaikan gaji akan naik 10 % per tahun sesuai tingkat inflasi 

 Bagi yang masih kuliah, akan diberikan bonus yang akan digunakan untuk mendanai 

SKS dan skripsi bila berhasil menjual paket wisata melebihi target yang ditetapkan 

perusahaan. 

 Semua karyawan akan diikutkan BPJS kelas 1 dengan iuran bulanan Rp 80.000, dan 

juga akan diberikan tunjangan kesehatan bagi yang hamil dan cuti melahirkan. 

 THR akan diberikan di libur Lebaran dan Natal setara dengan UMR Jawa Tengah 

tanpa memandang level gaji (UMR Jateng 2017 = +USD 235), serta tunjangan 

pendidikan yang akan dibagikan menjelang awal tahun ajaran baru (bagi karyawan 

yang sudah berkeluarga) atau menjelang tanggal 17 Agustus (bagi karyawan yang 

masih single) sebesar Rp 1.000.000. 

 

Pembinaan SDM Chibi Holiday dilakukan secara intensif agar semua sektor SDM mampu 

meningkatkan produktivitas kerjanya agar dapat mengatasi kendala yang timbul di lapangan 

dimana pasar pariwisata Jawa-Bali memiliki permintaan dan penawaran yang dinamis. 

Pembinaan SDM juga dijalankan agar dapat memberikan kontribusi positif untuk operasional 

perusahaan penyedia perjalanan wisata berbiaya terjangkau ini dimana perusahaan Chibi 

Holiday ini masih baru berdiri dan memiliki SDM yang fresh graduate sehingga pembinaan 

SDM yang intensif masih sangat diperlukan untuk dapat menjual produk dan jasa agar dapat 

menjaga mutu produknya supaya bisa menjawab permintaan pasar. 
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Untuk dapat bersaing secara sehat dalam pasar, Chibi Holiday harus mengamalkan 

visi perusahaan untuk menjadikan Chibi Holiday sebagai biro perjalanan yang dapat menjadi 

market leader  dalam menjalankan bisnis penyedia perjalanan wisata berbiaya terjangkau di 

Jawa-Bali. 

 

A. Metode rekrutmen 

Chibi Holiday harus mendayagunakan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan 

untuk dapat menjawab kebutuhan pasar konsumen dalam rangka meraih pasar pariwisata 

berbiaya terjangkau untuk wilayah Jawa-Bali. Dalam melakukan rekrutmen, pelaksanaannya 

disesuaikan dengan kebutuhan operasional perusahaan sehingga didapatkan SDM yang 

handal untuk menjalankan tugas sesuai job descriptionnya. Dikarenakan perusahaan ini 

adalah UMKM yang baru berdiri, metode rekrutmen akan dibahas oleh pimpinan perusahaan 

sebelum bisnis akan dimulai. 

 

B. Pembinaan SDM 

Untuk dapat mengatasi kendala dan gangguan yang ada dalam persaingan pasar yang 

dinamis, Chibi Holiday akan melakukan pembinaan SDM secara intensif untuk mewujudkan 

terpenuhinya SOP (standard operating procedure) pada segala lini SDM perusahaan, dalam 

rangka memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen untuk dapat menjawab kebutuhan 

konsumen dalam menghadapi tantangan pasar pariwisata berbiaya terjangkau dengan strategi 

sebagai berikut : 

1) Chibi Holiday akan merancang SOP yang efektif agar dapat memacu efisiensi dan 

produktivitas kerja, dimana segala kegiatan operasional perusahaan harus dilakukan 
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secara terintegrasi baik melalui penjualan langsung, maupun melalui website dan 

online shopping. 

2) Chibi Holiday akan melakukan pembinaan SDM sesuai pada bidang tugasnya, dan 

akan mengikuti pelatihan yang terkait dalam bisnis pariwisata dan metode pemasaran 

kreatif dengan perangkat IT. Selain itu, pelatihan leadership dan keahlian kerja akan 

terus dilakukan intensif, agar semua SDM mampu melayani konsumen dengan cermat 

dan memuaskan. 

3) Untuk meningkatkan produktivitas SDM dalam bekerja, Chibi Holiday akan 

menciptakan kesejahteraan SDM, dengan memberikan gaji di atas UMR, BPJS, THR 

saat libur panjang Lebaran dan Natal, tunjangan pendidikan keluarga di tahun ajaran 

baru (bila masih kuliah tunjangan akan diberikan setiap tanggal 17 Agustus untuk  

santunan pendidikan tinggi karyawan yang bekerja di perusahaan), dan bonus berupa 

komisi marketing dan insentif bagi SDM yang berprestasi unggul.  

 

4.8. ANALISIS ASPEK HUKUM 

Chibi Holiday adalah perusahaan biro perjalanan yang fokus pada perjalanan wisata berbiaya 

terjangkau dengan status badan hukum perseroan terbatas (PT), yang akan diberi nama PT 

Happy Friends Indonesia. 

 Di samping akte pendirian perseroan terbatas telah didaftarkan di departemen Hukum 

dan HAM RI. Kepatuhan hukum suatu perseroan terbatas di Indonesia wajib diterapkan, yaitu 

dengan melengkapi segala dokumen wajib yang diperlukan sebagai syarat legal untuk 

menjalankan usahanya di negara kesatuan republik Indonesia dengan perincian sebagai 

berikut : 
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1) Ijin tanda daftar perusahaan (TDP). 

2) Nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama PT Happy Friends Indonesia. 

3) Surat ijin usaha perusahaan (SIUP) 

4) Ijin usaha biro perjalanan wisata dari departemen Pariwisata. 

5) Ijin domisili dari pemerintah kota Semarang. 

6) Ijin gangguan dari pemerintah kota Semarang. 

Semua perijinan tersebut selain merupakan keharusan hukum untuk status legal 

perusahaan, banyak sekali manfaat yang dirasakan bila biro perjalanan wisata terdaftar dalam 

ijin industri pariwisata yang dikeluarkan oleh departemen Pariwisata.  

Ijin dari departemen Pariwisata sangat diperlukan dalam rangka mengurus segala 

keperluan perjalanan dan juga sebagai rekomendasi untuk mengurus asuransi perjalanan baik 

dari Departemen Perhubungan, Jasa Raharja, maupun untuk melakukan pemasaran pada 

masyarakat dan mengurus surat-surat kenegaraan yang diperlukan untuk kegiatan perusahaan, 

baik dari pihak Departemen lain dalam kabinet, POLRI, BPJS, dan pemerintah daerah, mulai 

dari tingkat provinsi sampai pada tingkat perangkat desa, maupun instansi swasta serta 

instansi nirlaba yang terlibat dalam kegiatan perusahaan. 

Selain itu, bukti legalitas perusahaan juga bermanfaat untuk menjalin silahturahmi 

dengan segala pihak manapun dalam rangka pengembangan bisnis perusahaan dan juga untuk 

mengatasi kendala bisnis yang timbul di lapangan dalam menghadapi pasar pariwisata yang 

dinamik. 
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4.9. ASPEK SOSIAL – EKONOMI 

Pendirian Chibi Holiday akan berdampak besar bagi meningkatnya pendapatan devisa negara 

dan pajak yang menjadi andil dalam pembangunan nasional. 

 

a) Dampak bagi ekonomi nasional 

Sumber pajak berasal dari PPN 10 % untuk setiap penjualan dan juga PPh 30 % terhadap 

keuntungan penjualan yang dihasilkannya. Pengadaan investasi, ijin gangguan untuk renovasi 

gedung akan memberikan kontribusi terhadap pajak daerah dan retribusinya. 

 

b) Dampak bagi masyarakat sekitar perusahaan 

Perintisan perusahaan biro perjalanan akan membuka peluang lapangan kerja bagi 

masyarakat sekitar perusahaan. Karena operasional biro perjalanan sangat memerlukan SDM 

yang handal yang fokus untuk mengutamakan kepuasan konsumen, memahami operasional 

teknologi informasi untuk dapat memasarkan produknya melalui konten digital, memahami 

manajemen tata kelola perusahaan yang baik dengan memiliki jiwa creative leadership. 

Untuk mengoptimalkan pangsa pasarnya, Chibi Holiday yang masih baru berdiri 

harus mendayagunakan kesempatan yang tersedia dalam pasar pariwisata berbiaya terjangkau 

untuk menghasilkan dampak yang positif bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. 

Adapun langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
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A. Pemasaran langsung 

Untuk dapat meraih pangsa pasar secara luas, yang tak terbatas hanya 

pada pembeli langsung 

 
Chibi Holiday akan melakukan promosi melalui media massa (koran, TV, radio, dan 

beberapa majalah pariwisata) 

 

Agar dapat memonitor pasar pariwisata pada saat bisnis berlangsung 

 
Chibi Holiday akan mengikuti kegiatan pameran dalam pekan promosi pariwisata, 

baik yang diadakan pemerintah ataupun swasta dalam rangka menarik pangsa 
pasar wisata berbiaya terjangkau. 

 

Chibi Holiday akan selalu menjalin kerja sama kemitraan dengan pelaku usaha 

wisata di Jawa-Bali 

 
Agar dapat memperoleh perkembangan terkini mengenai pasar pariwsata yang 

sekarang sedang terjadi supaya bisa menyusun strategi bisnis yang bagus untuk 
dapat mengatasi kendala di lapangan dalam menghadapi pasar pariwisata yang 

dinamis. 

 

Chibi Holiday akan melakukan kontrak kerjasama dengan penyedia 

transportasi, akomodasi, dan objek wisata  
 

Agar penyedia jasa wisata tersebut bisa melayani segala kebutuhan konsumen 
dengan optimal, terutama di saat musim liburan.  

 
Kontrak ini penting dilakukan, agar penyedia jasa wisata mampu melayani 

konsumen secara optimal agar terhindar dari segala gangguan. 

 

Gambar 4.11. Metode penjualan langsung 

 

B. Penjualan melalui media IT 

Dalam rangka memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk mengambil peluang pasar 

pariwisata yang dinamis, selain melakukan pemasaran tidak langsung melalui media sosial, 

Chibi Holiday juga melakukan penjualan secara online melalui website, Tokopedia, 
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Bukalapak,danLine-Shopping. Dimana pemesanan paket wisata dapat dilakukan dari segala 

tempat dan dalam rentang waktu apapun.  

Kunjungan ke kantor untuk penyusunan paket wisata hanya diperlukan bilamana 

jumlah orang yang akan melaksanakan paket perjalanan wisata berjumlah sangat besar atau 

memiliki kegiatan yang melibatkan instansi tertentu. 

Adapun metode penjualan online yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

 

1. Website 

Untuk memperluas pangsa pasarnya di era digital sekarang ini, penjualan menggunakan 

website merupakan suatu keharusan bagi perusahaan. Chibi Holiday akan melakukan 

konsultasi dengan jasa perancangan website, dimana untuk memfasilitasi itu, dana 

perancangan, pengembangan, pelatihan SDM, dan perbaikan website bila terjadi gangguan 

sudah dianggarkan dalam biaya marketing. Setiap tahunnya, penyelenggara jasa perancangan 

website akan melakukan pelatihan untuk pengembangan website yang ada agar semakin 

menarik dan mudah diakses customer sekaligus pelatihan untuk perbaikan website untuk 

mengatasi gangguan website yang bisa diatasi perusahaan. 

 

2. Line-shopping 

Berikut ini adalah proses penjualan menggunakan aplikasi Line-shopping dimana Line 

merupakan social media Asia yang sudah banyak diakses WNI dan kalangan internasional. 

berikut adalah beberapa tahap dan persyaratan untuk menjadi penjual di LINE Shopping: 
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Memiliki akun LINE@ Official. Caranya mudah, hanya dengan mendaftarkan diri Anda di LINE 
Shopping (dengan catatan: sudah membuat akun LINE@). Disarankan, untuk melakukan pendaftaran 

via browser melalui tautan berikut: https://admin-official.line.me. 

 

Pilih menu “Commerce”, bacalah syarat dan ketentuannya, lalu centang bagian “I agree to the above 
terms”, dan klik tombol “Agree”. 

 

Isi seluruh biodata dengan lengkap, seperti halnya pada bagian “Owner Details”, “Settlement Info”, 
“Required Documents”, “Seller Address Info”, hingga “Main Contact Info”. 

 

Nah, jika Anda penjual perorangan (bukan perusahaan; terlebih tidak memiliki badan hukum), 
dianjurkan untuk memilih menu “Membership Type: Individual”. 

 

Unggah dokumen melalui menu “Required Documents”, lalu pilih tanda “+”; unggah foto KTP, buku 
tabungan, dan informasi penjualan lain--seperti halnya daftar harga. Selanjutnya, isilah menu “Main 
Contact Info” dengan e-mail yang Anda gunakan untuk berjualan. Tekan tombol “Email Verification” 

untuk melakukan verifikasi; tunggu informasi dikirimkan ke e-mail Anda; lalu tekan “Save”. 

 

Tunggu hingga tim LINE Shopping menyetujui akun Anda. Setelah itu, Anda dapat berjualan di LINE 
Shopping--dengan mengakses menu “Commerce” di LINE@ MANAGER. 

 

Gambar 4.12. Penjualan menggunakan Line-shopping 

Sumber : https://iruna.id/blog/tips-trick/9-yuk-maksimalkan-penjualan-pelayanan-toko-

online-dengan-line 

 

3. Bukalapak 

Berikut ini adalah panduan menjadi seller / pelapak di bukalapak.com, dimana metode ini 

adalah metode dengan menggunakan perangkat seluler. 
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Gambar 4.13. Proses menjual produk menggunakan Bukalapak 

 

4. Tokopedia 

Berikut ini adalah panduan menjadi seller / pelapak di Tokopedia, dimana metode ini adalah 

metode dengan menggunakan perangkat seluler. 
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Gambar 4.14. Proses penjualan dengan Tokopedia 

 

4.10. ANALISIS ASPEK KEUANGAN 

1. Investasi awal 

Investasi awal merupakan investasi saat perusahaan belum beroperasi yang meliputi aktiva 

tetap, perijinan, konsultasi bisnis. Modal kerja akan diperhitungkan dalam initial cash flow 

ini. 
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Tabel 4.6. Investasi aktiva tetap 

NO DESKRIPSI UNIT 
HARGA 
SATUAN 

TOTAL 
USIA EKONOMI 

(TAHUN) 
VALUE DEPRESIASI 

1 
 

RENOVASI PERKANTORAN 
 

  10.000.000        

2   RENOVASI TOILET     5.000.000        

3 
 

PERBAIKAN KELISTRIKAN 
 

  15.000.000        

4   FURNITURE KANTOR             

  A MEJA COUNTER + OFFICE 8  600.000  4.800.000  5 1.600.000 640.000 

  B KURSI COUNTER + OFFICE 13  300.000  3.900.000  5 650.000 650.000 

5   ELEKTRONIK KANTOR             

  A KOMPUTER KANTOR 16  5.000.000  80.000.000  5 8.000.000 14.400.000 

  B PRINTER KANTOR 16  1.000.000  16.000.000  4 3.000.000 3.250.000 

  C WIFI 16  1.000.000  16.000.000  3 3.000.000 4.333.333 

  D PERALATAN KELISTRIKAN 16  3.000.000  48.000.000  3 8.000.000 13.333.333 

  E DISPENSER + GALLON     2.000.000  5 400.000 320.000 

  F KULKAS 1 PINTU (KARYAWAN)     2.000.000  5 500.000 300.000 

6 
 

CUSTOMER EQUIPMENT 
 

          

  A MEJA RUANG TUNGGU 
 

  2.000.000  5 400.000 320.000 

  B KURSI RUANG TUNGGU 25  200.000  5.000.000  5 1.250.000 750.000 

  C KULKAS U/ JUALAN MINUMAN 
 

  5.000.000  5 1.000.000 800.000 

  D RAK BROSUR + SNACK     5.000.000  5 1.000.000 800.000 

  E DISPENSER + GALLON     2.000.000  5 400.000 320.000 

  F TV 
 

  2.000.000  5 350.000 330.000 

7   AC             

  A LANTAI 1 4  5.000.000  20.000.000  5 5.000.000 3.000.000 

  B LANTAI 2 4  5.000.000  20.000.000  5 5.000.000 3.000.000 

8 
 

KENDARAAN PERUSAHAAN 
(DILENGKAPI HP UNTUK TAXI 
ONLINE, 1 MOBIL 2 UNIT) 

 
          

  A DAIHATSU LUXIO D M/T - 1500 CC 
 

  200.000.000  5 125.000.000 15.000.000 

  B DAIHATSU XENIA X M/T - 1300 CC     215.000.000  5 100.000.000 23.000.000 

  C HONDA MOBILIO S M/T - 1500 CC     215.000.000  5 130.000.000 17.000.000 

TOTAL INVESTASI AKTIVA TETAP AWAL  893.700.000        
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Tabel 4.7. Investasi perijinan dan pra operasi 

No Kewajiban Biaya (Rp) 

1 Ijin Renovasi bangunan dari dinas kebersihan + tata kota 5.500.000 

2 Investasi dalam negeri 1.500.000 

3 SIUP / surat ijin usaha perusahaan 1.000.000 

4 Surat keterangan domisili perusahaan 1.000.000 

5 Surat ijin biro perjalanandari departemen Pariwisata 8.000.000 

6 NPWP / nomor pokok wajib pajak 300.000 

7 TDP / tanda daftar perusahaan 3.500.000 

8 Notaris 10.000.000 

 TOTAL BIAYA 30.800.000 

 

Ijin renovasi dan Notaris merupakan biaya perijinan yang bersifat amortisasi dimana biaya ini 

tidak mengalami penyusutan dikarenakan merupakan biaya pra-operasi yang sudah dipenuhi  

dan berlaku untuk jangka panjang.  

Adapun untuk biaya investasi awal seperti perijinan yang terus diperbarui tidak 

termasuk dalam kategori amortisasi akan dimasukkan pada golongan harta lain-lain yang 

akan diperhitungkan dalam biaya operasional perusahaan. 
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Adapun jumlah modal kerja yang digunakan sebesar : 

Tabel 4.8. Initial cash-flow 

No. Jenis Aktiva Biaya (Rp) 
1 Investasi aktiva tetap 893.700.000 

2 Investasi perijinan dan pra operasi 30.800.000 

3 Tabungan modal kerja 325.500.000 

TOTAL 1.250.000.000 
 

2. Sumber dana 

Pendanaan investasi harta tetap berasal dari 48 % harta pribadi dan 52 % pinjaman bank. 

Dengan perincian sebagai berikut : 

Tabel 4.9. Sumber dana dan biaya modal rata-rata tertimbang / WACC 

No. Sumber 

dana 

Biaya (Rp) Presentase Biaya modal 

setelah pajak 

WACC 

1 Sendiri 600.000.000 48 % 7 % 3,36 % 

2 Pinjaman 650.000.000 52 % 10 % 5,2 % 

TOTAL 1.250.000.000 100 %  8,56 % 

DIBULATKAN 9 % 

 

Kebutuhan dana dalam perencanaan bisnis ini digunakan untuk melakukan pengadaan harta 

tetap dan modal kerja. 

Disamping modal sendiri, pinjaman juga akan dilakukan dalam jangka panjang (diatas 

satu tahun) dan jangka pendek (dibawah satu tahun). Pinjaman jangka panjang digunakan 

untuk pengadaan aktiva tetap. Untuk membiayai keperluan modal kerja, pinjaman jangka 

pendek dan panjang digunakan keduanya. 
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3. Operational Cash-flow 

Sebelum diperhitungkan operational cash-flow, berikut akan dicantumkan daftar pendapatan, 

biaya tenaga kerja, biaya operasional, biaya marketing, dan arus kas dalam keadaan normal. 

Adapun untuk analisis pendapatan bisnis ini, pendapatan lain-lain diasumsikan 20 % dari 

pendapatan utama paket perjalanan yang dijual dengan perincian seperti transaksi berikut: 

1) Penjualan tiket pesawat, kereta api, bus, travel. 

2) Penjualan tiket objek wisata yang dijual secara terpisah dari paket perjalanan. 

3) Penjualan keperluan perjalanan : snack, soft-drink, toiletries, aksesoris elektronik, pulsa. 

4) Pendapatan dari penggunaan mobil perusahaan untuk taxi online / rental. 

5) Pendapatan dari peningkatan harga perjalanan saat Lebaran, Natal, dan libur kenaikan 

kelas. 
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.a) Rincian pendapatan normal 

Tabel 4.10. Rincian Pendapatan normal 

PAKET WISATA HARGA JUAL KAPASITAS TARGET 

        PER BULAN   

A ONE DAY TRIP       

  1 SEMARANG CITY TOUR  Rp         130.000  20  Rp                2.600.000  

  2 JOGJA / SOLO CITY TOUR  Rp         135.000  20  Rp                2.700.000  

B ONE DAY TRIP MIDNIGHT       

  1 PURWOKERTO, BATURADEN  Rp         250.000  25  Rp                6.250.000  

  2 DIENG ONE DAY TRIP  Rp         250.000  25  Rp                6.250.000  

  3 JOGJA PROVINCE TOUR  Rp         185.000  20  Rp                3.700.000  

C WEST JAVA       

  1 BANDUNG 3D 1N  Rp         625.000  50  Rp               31.250.000  

  2 JAKARTA CITY 4D2N  Rp         700.000  50  Rp               35.000.000  

  3 JAKARTA PUNCAK 4D 2N  Rp         700.000  50  Rp               35.000.000  

  4 PANGANDARAN 3D 1N  Rp         600.000  25  Rp               15.000.000  

D EAST JAVA       

  1 SURABAYA - MADURA 3D 1N  Rp         650.000  25  Rp               16.250.000  

  2 MALANG 3D 1N  Rp         650.000  25  Rp               16.250.000  

E BALI       

  1 BALI 4D 2N + BANYUWANGI  Rp      1.250.000  50  Rp               62.500.000  

  2 BALI 4D 2N   Rp      1.200.000  50  Rp               60.000.000  

TOTAL TARGET PENDAPATAN NORMAL 
 

 Rp  292.750.000  

RENTANG PESIMIS 80 % 
  

 Rp  234.200.000  

RENTANG OPTIMIS 120 % 
  

 Rp  351.300.000  
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b) Biaya tenaga kerja 

Tabel 4.11. Biaya tenaga kerja 

Biaya Tenaga Kerja 
   

GAJI POKOK       

Jabatan Jumlah Upah/Kary. Total 

Manager 1 3.000.000 3.000.000 

Staff reservasi 5 2.500.000 12.500.000 

Staff IT 5 2.500.000 12.500.000 

Kepala administrasi 1 2.750.000 2.750.000 

Kasir 2 2.500.000 5.000.000 

Humas 1 2.750.000 2.750.000 

Cleaning service 2 1.500.000 3.000.000 

Maintenance 1 1.850.000 1.850.000 

Supir 3 2.500.000 7.500.000 

Satpam (Senin - Jumat) 1 1.700.000 1.700.000 

Tour Leader (Freelance) 5   30.000.000 

Outsourcing Sabtu - Minggu 6 600.000 1.800.000 

TOTAL KARYAWAN 33     

total biaya tenaga kerja per bulan 84.350.000  

Total biaya gaji / tahun 1.012.200.000  

  
   

BPJS       

KELAS 1 33 1.000.000 33.000.000 

 
    

 
THR   

Lebaran   2.000.000 66.000.000 

Natal   2.000.000 66.000.000 

Tunjangan pendidikan   1.000.000 33.000.000 

Santunan kesehatan (hamil) 
 

  10.000.000 

Sumbangan sosial     10.000.000 

untuk karyawan yang menikah 
 

    

atau yang keluarganya meninggal     

Total THR     185.000.000 

    
TOTAL BIAYA TENAGA KERJA + THR   1.230.200.000  

Uang pembinaan karyawandan simpanan koperasi 19.800.000  

BIAYA TENAGA KERJA PER TAHUN   1.250.000.000  
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c) Biaya operasional 

Tabel 4.12. Biaya operasional 

No. Uraian Harga Satuan Total 1 tahun 

1 Biaya Kantor 
 

  

  
Biaya Sewa Kantor 5.000.000 60.000.000  

  
Biaya listrik 2.000.000  24.000.000  

  
Biaya Air 250.000  3.000.000  

  
Biaya IT 2.000.000  24.000.000  

  
Iuran Kebersihan Desa 150.000 1.800.000 

2 Biaya Administrasi 
 

  

  
Biaya Alat Tulis Kantor 1.500.000  18.000.000  

3 Iuran e-commerce tahunan 
 

  

 
Tokopedia 100.000 1.200.000 

 

Bukalapak 100.000 1.200.000 

Line premium 150.000 1.800.000 

Anggaran  marketing selanjutnya 
memakai aplikasi e-commerce yang 
lain 

 
2.000.000 

4 Bensin mobil 6.500.000  78.000.000  

TOTAL BIAYA OPERASIONAL   215.000.000          

 

Catatan : 

1. Tarif bulanan e-commerce : Bukalapak (Rp 100.000), Tokopedia (Rp 100.000), Line 

premium (Rp 150.000). 

2. Tarif e-commerce lain dianggarkan bilamana di kemudian hari pemasaran dijalankan 

dengan menggunakan aplikasi e-commerce yang lain sebesar Rp 2.000.000. 

3. Apabila di kemudian hari ada kenaikan biaya operasional, maka semua itu akan 

ditutup dengan menggunakan dana di TABUNGAN BANK. 
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d) Biaya marketing 

Tabel 4.13. Biaya Marketing 

Alat   Rincian   Harga   Keterangan  

 Papan nama  
 

 Rp 500 rb / m2  

 Rp      1.250.000  
  

Agar konsumen tahu 
keberadaan Chibi Holiday Tour 
and Travel 
 
 

 ukuran 250 x 100 cm2  
 

Spanduk, 
umbul2  
  
  
  

 Rp 20 rb / m    Spanduk, umbul2 5 m dipasang 
di jalan raya agar pemakai jalan 
bisa membacanya 
 
 
 

 500 cm x 115 cm 2 set   Rp         200.000  

 300 cm x 115 cm 3 set   Rp         300.000  

 pemasangan, ijin   Rp         500.000  

 Kartu nama  2 box @ 100 lembar   Rp      1.000.000 
Kartu nama awet anti air, anti 
robek 

 Website     Rp      5.000.000  Design, instalasi, training  

 Koran  
  
  
  

 Advetorial FC   Rp      5.850.000  Ukuran 90 mmk agar terbaca 
jelas di koran 
 
  
  

 65000 / mk    

 Posisi mengikat + 25 %   Rp      1.462.500  

 PPN 10 %   Rp         731.250  

 Radio  
Phone, Iklan MC, 
talkshow  

 Rp      2.000.000    

 Pameran   Stand, listrik, property   Rp    10.000.000    

 TOTAL BIAYA MARKETING  Rp    28.293.750    

    

tahun biaya pemasaran keterangan 

Dibulatkan tahun 1 30.000.000 Promosi maximal dan seefektif mungkin 

Tahun ke 2 27.000.000 

 Tidak beli papan nama 

 Tidak beli spanduk, umbul2 masih bagus 

 Cukup bayar ijin reklame + ongkos pasang  

 Website hanya perlu update + perbaikan kecil 

Tahun ke 3 - 5 
  

25.000.000 
  

 Tidak beli papan nama, spanduk cukup pasang 2 
x saja karena konsumen sudah mengenal Chibi 
Holiday 

 Di tahun ke 5, Chibi Holiday sudah memiliki 
konsumen tetap 
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e) Operational cash-flow  

Untuk perhitungan cash-flow dengan jumlah pendapatan per bulan normal sebesar Rp 

292.750.000 dengan asumsi pendapatan jasa (penjualan tiket pesawat, kereta api, bus, travel, 

dan tiket objek wisata untuk pembeli diluar paket perjalanan, penjualan keperluan perjalanan, 

persewaan kendaraan perusahaan) sebesar 20 %, serta untuk biaya SDM serta operasional 

setiap tahun naik 10 %, yang akan diuraikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.14. Operational Cash-flow normal 

 

 

4. Perhitungan NPV, IRR, dan payback period 

Untuk perhitungan NPV, IRR, dan payback period dalam bagian ini menggunakan kondisi 

normal dengan total income per bulan Rp 292.750.000. 
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a) NPV (net present value) 

Tabel 4.15. Perhitungan NPV normal 

Perhitungan Net Present Value NORMAL 

    

  
outlays 1.250.000.000 

Tahun Cash Inflow NSFB Present 

    9% Value Cash Inflow  

1     1.320.600.000  0,917 1.211.559.633 

2     1.448.660.000  0,842 1.219.308.139 

3     1.590.726.000  0,772 1.228.332.339 

4     1.747.298.600  0,708 1.237.830.379 

5     1.922.028.460  0,650 1.249.186.622 

  Total PV Cash Inflow 6.146.217.112 

  Outlays   1.250.000.000 

  Net Present Value 4.896.217.112 

    PROFITABILITY INDEX     
= 6.146.217.112 

 

  

1.250.000.000 
 

    

 

= 4,916973689 
  

Dikarenakan NPV bernilai POSITIF = +  4.896.217.112 

Maka bisnis ini dikategorikan LAYAK DIJALANKAN 
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b) Payback period 

Perhitungan Payback Period 
 

    OUTLAYS 
 

1.250.000.000 
 Proceeds Th 1 

 
1.320.600.000 

 

  
-70.600.000 

 

    
-70.600.000 x 12 bulan = -0,52757 

      1.605.862.612  
  

(dibulatkan 0 
bulan) 

    
Payback Periode 1 TAHUN   

  

c) IRR (internal rate of return) 

Tabel 4.16. Perhitungan IRR normal 

 

Dikarenakan Nilai IRR 37,18 % di atas tingkat bunga 9,00 % maka bisnis tersebut LAYAK 

UNTUK DIJALANKAN 
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5. Analisis sensitivitas 

Sensitivitas digunakan untuk menentukan faktor yang paling sensitif dalam variabel 

perubahan pendapatan per unit dan biaya operasional terhadap analisis kelayakan bisnis. 

Untuk penelitian ini ditentukan probabilitas sensitivitas 20 % (pesimis 80 %, dan optimis 

120%) untuk perhitungan operational cash-flow perusahaan 5 tahun ke depan. 

 

a) Perhitungan NPV, IRR, payback period analisis pesimis 80 % 
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Tabel 4.17. Cash flow pesimis 80 % 

 

 

b) Perhitungan NPV, IRR, payback period analisis optimis 120 % 
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Tabel 4.18. Cash-flow optimis 120 % 
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Tabel 4.19. Perhitungan Sensitivitas 2017 

Sensitivitas 

pendapatan 

2017 

Pesimis 20 % Moderat Optimis 20 % 

234.200.000 / BULAN 

2.810.400.000 / TAHUN 

292.750.000 / BULAN 

3.513.000.000 / TAHUN 

351.300.000 / BULAN 

4.215.600.000 / TAHUN 

NPV + 957.126.918 + 4.896.217.112 + 7.675.749.920 

IRR 24,36 % 37,18 % 39,40 % 

PAYBACK 

PERIOD 

2 TAHUN 7 BULAN 1 TAHUN 8 BULAN 
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6. Perhitungan BEP (Break even point) 

Berikut akan ditampilkan perhitungan BEP setiap paket perjalanan yang akan dipasarkan. 

 

Tabel 4.20. Perhitungan BEP 
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Adapun strategi yang akan dilaksanakan untuk menciptakan kondisi keuangan yang sehat dan 

bisa memenuhi kebutuhan operasional perusahaan, Chibi Holiday sebagai instansi bisnis 

yang baru berdiri akan melaksanakan tindakan berikut untuk dapat menjaga keuangan 

perusahaan tetap optimal dalam menghadapi pangsa pasar pariwisata yang selalu dinamis. 
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1) Sebelum perusahaan beroperasi, Chibi Holiday akan melakukan perencanaan investasi 

yang baik dimana sumber daya perusahaan akan dioptimalkan untuk dapat memenuhi 

kebutuhan operasional perusahaannya. 

2) Dalam melakukan penyusunan kebijakan bisnis, terlebih dahulu Chibi Holiday akan 

melakukan analisis kebutuhan keuangan perusahaan dengan mengacu pada kajian 

pasar pariwisata berbiaya terjangkau yang berjalan secara umum dan melakukan 

optimasi dana yang diinvestasikan pada perusahaan, untuk mencegah over-budgeting 

pada kegiatan investasi yang belum jelas risikonya. 

3) Agar dapat mengoptimalkan kondisi keuangan perusahaan dalam menghadapi pasar 

yang selalu dinamis, Chibi Holiday akan melakukan analisis sensitivitas agar dapat 

mengetahui kondisi keuangan perusahaan pada kondisi pasar yang pesimis, moderat, 

maupun optimis supaya dapat mempertimbangkan keadaan pasar sebelum nantinya 

mengambil kebijakan investasi yang tidak berisiko tinggi. 

 

4.10. IMPLIKASI PENELITIAN 

Studi kelayakan perancangan bisnis Chibi Holiday akan memberikan implikasi yang baik 

bagi pasar perjalanan pariwisata berbiaya terjangkau di Jawa-Bali, karena akan memberikan 

dampak positif tak hanya bagi perusahaan itu sendiri, melainkan juga jasa penyelenggara 

perjalanan wisata seperti akomodasi, transportasi (rental mobil dan bus pariwisata), objek 

wisata (baik yang dikelola swasta maupun pemerintah). Dimana setiap personal yang 

membantu pelaksanaan perjalanan wisata ini akan mendapatkan hasil dari setiap paket 

perjalanan yang terjual. 


