
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar  Belakang 

Biro perjalanan wisata atau yang lebih sering dikenal dengan singkat (BPW) 

atau Travel Agent merupakan salah satu komponen penting dalam majunya 

pariwisata disuatu daerah bahkan suatu negara. Di dalamnya banyak sekali aspek-

aspek yang menjadi salah satu faktor penunjang suksesnya perjalanan itu sendiri 

bahkan dalam skala besar yaitu instansi atau perusahaan yang dimana Travel Agent 

menjadi andalan dan penentu. Kenapa demikian karena kita ketahui bersama 

instansi atau lembaga pemerintahan sekalipun pasti memilih Travel Agent menjadi 

bagian darinya,mereka membutuhkan fasilitas berupa dokumen perjalanan seperti 

tiket pesawat dan akomondasi atau penginapan selama perjalanan dinas. Banyak 

dari instansi beralasan karena mereka lebih secara leluasa melakukan pemesanan 

dengan SDM dalam hal ini manusia karena adanya kontak komunikasi secara verbal 

maupun non verbal,Selain alasan itu Instansi juga dapat melakukan kerja sama 

dalam pemesanan dengan membuat perjanjian yang dimana mereka dapat 

melakukan pembayaran diawal atau diakhir bulan sesuai tanggal yang di sepakati 

diantara pihak Travel Agent dan instansi atau perusahaan yang bersangkutan. 

Berdasarkan visi dan misi yang besar dari instansi atau perusahaan tersebut 

dan tentunya ingin semakin besar dan terus konsisten ingin maju mereka 

membutuhkan modal usaha yang tidak sedikit pula angkanya. Untuk itu Biro 

Perjalanan Wisata (BPW) hadir sebagai solusi dari pinjaman modal yang dimana 

BPW mendapatkan keuntungan dari peminjam modal (instansi atau perusahaan) 

berdasarkan kerja sama yang dilakukan oleh kedua pihak guna menjamin 

kerahasian perusahaan dan keuntungan dikedua belah pihak. Setelah kedua belah 

pihak sepakat maka instansi atau perusahaan bisa melakukan pemesanan tiket 

pesawat dan penginapan secara leluasa karena didalam perjanjian tersebut pihak 

kedua bebas memilih penerbangan mana dan hotel mana yang menjadi 

kebutuhannya berdasarkan nominal limit atau batas issued tiket dan hotel tersebut. 

Pemesanan tiket pesawat berjalanan dengan begitu signifikan dan terus 

bertambah jumlahnya seiring dengan kebutuhan pihak kedua atau instansi.Namun 
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diketahui bersama Manusia sebagai makluk ciptaan tuhan yang memiliki batas 

kemampuan sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan pemesanan yang 

diinginkan oleh kolega.Dan kerugian yang ditanggung oleh BPW juga menjadi 

tinggi ketika salah satu SDM (Karyawan) yang ada di BPW tersebut melakukan 

kesalahan pemesanan seperti tanggal yang diinginkan salah, rute penerbangan, 

penuliusan nama penumpang dan maskapai penerbangan. 

Hal ini terjadi di Biro Perjalanan Wisata PT. Fantastik Buana Raya Tour & 

Travel yang alamatkan kantor pusat di Pertokoan Dermaga Sukajadi–Batam Center 

Blok RG NO 9, yang dimana Travel Agent ini menyediakan pemesanan tiket 

korporat (badan atau perusahaan) yang berkerja sama dengan instansi atau 

perusahaan yang ingin melakukan kerja sama seperti pemesanan tiket perjalanan 

dinas, voucher hotel dan perjalanan wisata. Yang dimana Fantastik Travel 

mengalami kerugian akibat kesalahan yang dilakukan oleh karyawan diketahui 

metode yang digunakan oleh BPW ini yaitu menerima pemesanan dari korporat 

langsung ke telephone tanpa ada catatan dan sistem yang mempermudahkan kontrol 

dari kedua pihak dan mengurangi kesalahan serta kecurangan yang dilakukan oleh 

pemesanan yaitu (korporat atau instansi) ataupun karyawan BPW tesebut. Maka 

dari itu penulis membuat suatu sistem yang sederhana guna mewujudkan 

pemesanan yang efektif dan dapat dikontrol oleh kedua belah pihak untuk 

mengurangi kerugian untuk BPW maupun instansi tersebut. 

Penerapan sistem ini akan diuraikan secara jelas dalam laporan kerja praktek 

ini yang berjudul “Simulasi Sistem Komunikasi Daring dalam Pemesanan Tiket 

Korporat di Fantastik Travel” 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup laporan kerja praktek pada Biro Perjalanan Wisata Fantastik 

Travel yang berhubungan dengan simulasi penerapan sistem ini sebagai berikut : 

a) Membuat Whatapps Group & Telegram Group 

b) Membuat format pemesanan yang singkat, padat dan jelas serta dipahami 

oleh kedua belah pihak guna mengkonfirmasi pemesanan tiket apakah 

sudah benar atau masih hold (ditahan) 

c) Konfirmasi yang sudah di setujui oleh korporat untuk issued tiket 
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d) Laporan pemesanan tiket korporat di Telegram Group (nama korporat–

kode booking–jumlah atau nominal harga tiket–waktu konfirmasi time 

limit) 

e) Mengirimkan elektronik tiket kepada korporate di whatapss group 

f) Membuat nomor invoice (tagihan) dan telah dilakukan penerbitan 

elektronik tiket 

Adapun yang tidak termasuk dalam ruang lingkup penulis : 

a) Laporan invoice (tagihan) korporate 

b) Laporan pencatatan saldo kas yang digunakan oleh BPW untuk issued 

tiket yang sudah dikonfirmasi. 

1.3  Tujuan Proyek 

a) Mempermudahkan pemesanan yang efektif, cepat, dan informatif 

b) Pengkontrolan pemesanan tiket oleh kedua belah pihak dalam aspek 

keuangan dan kesalahan yang dilakukan oleh karyawan maupun dari 

pihak korporat 

c) Mempermudahkan akuntansi untuk mengkontrol 

d) Mengurangi kesalahan pemesanan tiket dan akomondasi (hotel) 

1.4  Luaran Proyek 

Luaran proyek yang akan diajukan oleh penulis kepada Direktur operasional 

PT.Fantastik Buana Raya Tour Dan Travel ialah simulasi penerapan sistem 

pemesanan yang berbasis komunikasi daring yaitu jenis komunikasi sinkron chat 

yang dilakukan dengan cara berbagi chat ataupun obrolan dalam bentuk tulisan 

dengan lawan bicara. Saat ini pun berbagai platform menyediakan jasa komunikasi 

via chat penulis pilih Whatapps dan Telegram group. 

a) Group pemesanan berupa komunikasi sinkron chat Whatapps 

b) Group laporan pemesanan korporat berupa komunikasi sinkron chat 

Telegram pemesanan yang sudah di setujui oleh korporat (instasi atau 

perusahaan) 

1.5 Manfaat Proyek 

a) Manfaat bagi BPW Fantastik Tour & Travel mempermudahkan 

jalanannya pemesanan yang efektif dan singkat tentunya dapat 

dimengerti oleh kedua pihak dan memudahkan pengkontrolan 
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pemesanan untuk mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh SDM 

(karyawan) agar tidak terjadi kerugian baik material maupun non-

material 

b) Manfaat bagi Penulis sebagai wadah pembelajaran guna menambah 

wawasan dan ilmu yang berguna untuk banyak orang serta menambah 

pengalaman dalam dunia penerbangan 

c) Manfaat  bagi akademis sebagai masukan atau metode untuk dilakukan 

pengkajian atas simulasi pemesanan tiket yang sederahan dan efektif 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Laporan ini memiliki penjabaran sistematika pembahasan untuk menjelaskan 

bab bagian – bagian sebagai berikut :  

 BAB I  : PENDAHULUAN 

Menjelaskan latar belakang yang menjadi dasar 

penulis melakukan studi pusaka untuk membuat 

simulasi komunikasi daring guna memberikan 

manfaat dan perubahan yang lebih baik dalam 

pemesanan tiket yang dilakukan oleh BPW Fantastik 

Travel. 

 BAB II : TINJAUAN PUSAKA 

Menjelaskan simulasi yang digunakan untuk 

pembuatan sistem pemesanan tiket dan penjelasan 

pada teori–teori pendapat ahli yang berkaitan dengan 

metode simulasi yang digunakan. 

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Menjelaskan hal yang berkaitan dengan Biro 

Perjalanan Wisata fantastik Tour dan Travel yang 

berkaitan dengan sejarah berdiri, sturuktur 

organisasi, lokasi dan produk apa saja yang dimiliki 

oleh Fantastik travel. 

 BAB IV : METODOLOGI  

Menjelaskan cara pelaksanaan simulasi yang dibuat 

untuk BPW Fantastik travel yang berbasis 
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komunikasi daring. Metode yang digunakan proses 

perancangan system dan jadwal pelaksanaan system 

komunikasi daring. 

 BAB V : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan hasil dari data analisis dan kegiatan 

selama melakukan kerja praktek selama 6 (enam) 

bulan 

BAB VI : IMPLEMENTASI 

Proses implementasi simulasi system komunikasi 

daring yang dirancang dan kondisi sesudah 

melakukan implementasi  

 BAB VII : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi rangkuman tentang kerja praktek di Biro 

Perjalanan Wisata Fantastik Travel selama 

melakukan kegitan praktek dan sistem yang telah 

dibuat dalam simulasi untuk digunakan BPW dalam 

pemesanan tiket korporat. 
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