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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pariwisata 

Pariwisata merupakan suatu perjalanan atau darmawisata yang telah 

direncanakan dan dapat dilakukan oleh suatu kelompok maupun individu yang 

bertujuan untuk memperoleh kepuasan dan kebahagiaan (Sinaga, 2010:12).  

Sugiama (2011) berpendapat bahwa pariwisata itu berupa serangkaian 

aktivitas dimana telah menyediakan layanan atrakasi wisata, transportasi, restoran 

dan penginapan untuk seseorang atau sekelompok orang yang sedang melakukan 

perjalanan yang bersifat sementara. 

Maka dari itu pariwisata adalah perjalanan yang dilaksanakan oleh 

individu dan kelompok untuk menikmati layanan transportasi, atraksi wisata, 

rumah makan dan penginapan yang telah disediakan dan perjalanan ini bersifat 

sementara yang bertujuan untuk beristirahat, berbisnis maupun maksud lainnya. 

Pariwisata dilaksanakan oleh individu atau kelompok yang telah berencana untuk 

meninggalkan tempat tinggal atau daerah asal dan mengunjungi daerah lain. Hal 

ini dilakukan untuk mencari kebahagiaan, mengobati kejenuhan dan tidak 

melakukan pekerjaan untuk mencari rezeki. 

2.2 Pengertian Biro Perjalanan Wisata 

Ismayanti (2010) mengemukakan pendapat bahwa Biro Perjalanan Wisata 

merupakan perusahaan yang mengatur aktivitas suatu wisata dan jasa yang 

berhubungan dengan wisata yang terjadi di luar negeri ke dalam negeri maupun 

dari dalam negeri ke luar negeri. 
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Menurut penulis dapat disimpulkan bahwa biro perjalanan wisata 

merupakan suatu perusahaan yang memiliki ahli khusus dalam membentuk suatu 

perjalanan maupun penginapan dalam maupun luar negri untuk orang-orang. Biro 

perjalanan wisata dapat disebut sebagai sebuah perusahaan jasa yang 

menginformasikan tentang sebuah tempat atraksi yang menarik. Biro perjalanan 

wisata dapat membantu setiap wisatawan untuk mengurus proses perencanaan 

paket wisata yang diinginkan wisatawan dan menjual jasa paket perjalanan yang 

telah dilengkapi dengan transportasi, tempat penginapan dan tempat makan yang 

sesuai dengan keinginan wisatawan dengan harga yang relatif. Jasa paket 

perjalanan yang ditawarkan oleh sebuah biro perjalananan wisata berlaku untuk 

semua wisatawan yang tertarik akan paket wisata yang ditawarkan.  

2.3 Wisatawan 

Irawan (2010:12) berpendapat bahwa kata “wisatawan” berasal dari 

Bahasa sansekerta yaitu “wisata” yang artinya adalah “perjalanan”. Dalam kata 

bahasa inggris “traveler” yang artinya wisatawan karena ini merupakan suatu 

kebiasaan dalam Bahasa Indonesia untuk menggunakan akhiran “wan” untuk 

menyatakan profesi, keahliannya, dan kedudukan pada seseorang. Ismayanti 

(2010) mengungkapkan bahwa wisatawn merupakan seorang aktor dalam 

aktivitas wisata, dengan adanya berwisata maka manisia dapat memiliki sebuah 

pengalaman untuk mengantisipasi, menghayati dan juga mengingatkan zaman-

zaman dalam kehidupan mereka.  

Dengan begitu wisatawan dapat diartikan sekelompok wisatawan yang 

sedang tidak berkerja dan ingin mengunjungi suatu tempat. Kunjungan yang 

dilakukan oleh sekelompok wisatawan tidak untuk menetap namun berlangsung 
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sementara. Wisatawan yang melaksanakan suatu perjalanan memiliki maksud dan 

tujuan yang berbeda dari kelompok wisatawan lainnya. Wisatawan yang 

melangsungkan suatu perjalanan dipercaya dapat membantu meringankan tekanan 

jiwa dan mengobati kejenuhan akibat rutinitas pekerjaan sehari-hari. 

2.3.1 Jenis Jenis Wisatawan 

Coopper (dalam Ismayanti, 2010) membagikan wisatawan menjadi 

7 jenis yaitu: 

1. Wisatawan Explorer 

Merupakan jenis wisatawan penjelajah yang mencari sesuatu 

yang tidak sama dari yang lainnya. Jenis wisatawan ini memilih 

untuk tinggal didaerah wisata dan diterima baik dalam 

berinteraksi dengan masyarakat lokal.   

2. Wisatawan Elit 

Wisatawan elit perjalanannya adalah mengunjungi berbagai 

tempat wisata didunia dan tidak terlalu melakukan interaksi 

dengan masyarakat lokal. 

3. Wisatawan Luar Jalur 

Jenis masyarakat ini diterima dengan baik dengan masyarakat 

lokal dan dapat beradaptasi dengan cepat. Tempat wisata oleh 

wisatawan ini berbeda dengan wisatawan yang lain 

4. Wisatawan Luar Biasa 

Jenis wisatawan ini membeli paket wisata dalam perjalanan 

wisatanya. Dalam berinteraksi jeni wisatawan ini tidak terlalu 

akrab dengan masyarakat lokal. 
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5. Wisatawan Massal Tingkat Pemula 

Wisatawan jenis ini memilih untuk mengunjungi tempat wisata 

yang popular. Wisatawan ini terbuka akan budaya masyarakat 

luar dan dapat berinteraksi dengan baik. 

6. Wisatawan Massal 

Perjalanan yang dilakukan oleh jenis wisatawan ini adalah 

mengunjungi kembali tempat wisata yang telah mereka 

kunjungi beberapa kali sebelumnya. 

7. Wisatawan Borongan 

Perjalanan yang digemari jenis wisatawan ini adalah tempat 

yang terkenal, namun mereka tidak ingin berinteraksi dengan 

masyarakat lokal. 

Berdasarkan pengelompokan jenis-jenis wisatawan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa setiap wisatawan memiliki tujuan dan alasan yang 

berbeda. Cara berinteraksi sosial yang dilakukan oleh setiap wisatawan 

berbeda terhadap masyarakat lokal itu berbeda juga. 

2.4 Paket Wisata 

Ismayanti (2010) mendefinisikan bahwa sebuah paket wisata merupakan 

suatu perjalanan atau aktivitas yang telah di selenggarakan oleh sebuah biro 

perjalanan wisata yang meliputi tempat penginapan, transportasi berserta 

konsumsi yang dijual dalam satu harga. 

Menurut pendapat penulis, sebuah paket wisata dibuat oleh sebuah 

perusahaan yang bergerak dalam bidang biro perjalanan wisata dan memiliki 

keahlian khusus untuk memenuhi keinginan wisatawan yang hendak berliburan. 
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Paket wisata yang telah terbentuk berisikan tempat atau daerah yang hendak 

dikunjungi, durasi waktu, transportasi dan jumlah hidangan makanan dan 

minuman yang telah disetujui oleh wisatawan. Setiap paket yang ditawarkan telah 

disetujui oleh wisatawan dengan tanggal pasti keberangkatan dan jumlah 

wisatawan.   

2.5 Tour Consultant 

Konsultasi menurut Khamim Zarkasih Putra (2016) adalah aktifitas dalam 

berbagi kepedulian antara konselor dan konseling dengan seorang individu yang 

signifikan dalam cara untuk membangun kesamaan pemahaman dan mendapatkan 

dunkungan yang diinginkan dalam kelancaran suatu program.  

Tour Consultant adalah seseorang yang bertugas untuk memenuhi 

keinginan dan kebutuhan tamu yang hendak berliburan. menjadi seorang tour 

consultant diharuskan memiliki keahlian dalam berkomunikasi baik itu melalui 

via telepon maupun pertemuan langsung. Hal ini dipercaya dapat mudah 

memahami kepribadian dan sifat tamu. Tanggung jawab sebagai seorang tour 

consultant adalah dapat merencanakan perjalanan yang diinginkan dan dapat 

menjual paket wisata yang menarik dan cocok dengan keingninan tamu. Dalam 

pembuatan paket wisata seorang tour consultant harus mengerti akan paket yang 

ia jual dan ahli dalam pembagian waktu atraksi wisata, restoran, tempat 

penginapan dan transportasi yang dibutuhkan. 

2.5.1 Tanggung Jawab dan Tugas 

Tanggung jawab dan tugas seorang tour consultant dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Memiliki keahlian dalam berkomunikasi dengan tamu. 
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2. Merencanakan dan mengatur paket wisata yang dapat dijual 

kepada tamu. 

3. Memiliki pengetahuan yang luas tentang dunia pariwisata 

4. Memahami keinginan dan tujuan yang dinginkan oleh tamu 

5. Dapat memberi saran dan informasi yang akurat kepada tamu. 

6. Memberikan penawaran paket wisata yang menarik kepada 

tamu. 

7. Dapat membangun relasi yang baik dengan tamu dan supplier. 

8. Dapat berdiskusi dan memberikan saran kepada tamu. 

9. Dapat mengurus visa, memesan tiket atraksi, memesan hotel, 

transportasi, tempat makan dan tiket pesawat.   
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