
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM 

Fakultas Ekonomi 
Program Sarjana Pariwisata 
Semester Ganjil 2019/2020 

SIMULASI SISTEM KOMUNIKASI DARING DALAM PEMESANAN 
TIKET KORPORAT DI FANTASTIK TRAVEL 

Rendi Prayoga Bahari Ginting  
NPM : 1746012 

ABSTRAK 
 Kerja praktek ini merupakan salah satu kegiatan yang bermaksud untuk 
memberikan edukasi dan kegiatan kompleks kepada mahasiswa untuk 
mengimplementasikan ide dan pemikiran terhadap permasalahan yang di hadapi 
oleh PT. Fantastik Buana Raya Tour & Travel terkait sistem pemesanan tiket 
korporat yang di rasa kurang efektif dan memberikan kemudahaan untuk 
mengkontrol akuntansi dalam rekap piutang (Invoice). Kegiatan praktek ini 
dilaksanakan selama periode Juli s.d. Desember 2019. Metode yang digunakan 
dalam pengembangan implementasi ini adalah kualitatif dengan fokus terhadap 
observasi,wawancara,dan studi pusaka. 

Dalam pelaksanaan implementasi ini penulis melakukan kegiatan observasi 
guna memberikan informasi dan data yang akurat dari beberapa sampel yang 
diberikan kepada karyawan perusahaan dan wawancara terkait kendala yang di 
hadapi oleh perusahaan. Pengembangan sistem komunikasi daring ini di pilih 
karena sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan dan memiliki sistem yang 
sederhana namun didalamnya terdapat prosedur dan tahap melalukan pemesanan 
tiket korporat sehingga memberikan kemudahaan dan mengurangi kerugian yang 
dialami oleh perusahaan dan karyawan serta kolega yang terkait. 

Sistem simulasi komunikasi daring ini dirancang menggunakan aplikasi 
sosial media yaitu Whatapps Group Dan Telegram Group. Penulis membuat group 
percakapan yang berisikan Petugas tiketing,finance dari kedua pihak, dan manager 
penanggung jawab. Dan kolega mengirimkan permintaan pemesanan tiket lalu di 
jawab oleh petugas tiket dan dilakukan proses reservasi. Selanjutnya pemesanan 
yang sudah setuju dengan penawaran yang diberikan diinformasikan di group 
telegram untuk menginformasikan kode booking, jumlah yang di proses dan batas 
waktu konfirmasi.Dan tahapan terakhir membuat formulir piutang (invoice). Sistem 
simulasi komunikasi daring ini dapat dirasakan efeknya terhadap perusahaan antara 
lain : data permintaan pemesanan dari kolega, laporan konfirmasi, laporan 
pengeluaran kepada akuntasi dan formulir piutang (invoice). 
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