
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Pengertian Biro Perjalanan Wisata (BPW) 

Pariwisata tidak akan pernah terlepas dari dunia pelayanan yang di 

dalamnya ada Sumber Daya Manusia atau yang lebih sering dikenal dengan SDM. 

Yang menjadi andalan dan faktor utama dalam pelaksanaannnya. Seiring 

berkembangnya zaman dan kebutuhan masyarakat tentang pola pariwisata hadir 

ditengah masyarakat dan meningkatnya orang-orang melakukan perjalanan wisata 

itu,menuntut pula peningkatan pelayanan Biro Perjalanan Umum, Tour Operator, 

dan Agen Perjalanan. Dengan kata lain, diperlukan peningkatan pelayanan 

pengatur perjalanan wisata yang lebih baik dan semuanya ini akhirnya sangat 

tergantung pada sumber daya manusia yang professional yang mengelolanya 

(Yoeti, 2001). 

Dengan hadirnya SDM yang professional di dalam komponen Biro 

Perjalanan Wisata (BPW) yang menjamin kemudahaan perjalanan. Para 

konsumen dalam hal ini perusahaan ataupun instansi besar pasti memerlukan 

BPW untuk mengurus segala dokumen perjalanan yang dibutuhkan perjalanan 

dinas itu sendiri diantaranya pemesanan tiket penerbangan. Para instansi tersebut 

biasanya melakukan kerja sama dengan BPW guna mencari solusi dari perjalanan 

dinasnya yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk mencapai kesejahteraan 

yang dapat dirasakan oleh keduanya. 

Berdasarkan pengertian diatas maka BPW merupakan wadah yang baik 

untuk kedua belah pihak untuk mempercayakan perjalanan dinasnya dalam hal ini 

melakukan pemesanan tiket atau lebih sering dikenal dengan pemesanan tiket 

dinas (korporat). 

2.2 Fungsi Biro Perjalanan Wisata 

Menurut undang–undang No. 9 Th. 1990 bagian kedua pasal 12, disebutkan 

bahwa BPW merupakan usaha penyedia jasa perencanaan atau jasa pelayanan dan 

penyelenggaraan wisata. Adapun fungsi biro perjalanan wisata dibagi menjadi dua 

fungsi,yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Dengan penjelasan sebagai berikut : 
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2.2.1 Fungsi umum 

Fungsi biro perjalanan wisata membuat suatu perjalanan yang didalamnya 

terdapat aktivitas wisata dan terhubung dalam aspek-aspek wisata seperti 

akomondasi (Hotel), Restaurant (tempat makan) dan kegiatan melakukan wisata 

2.2.2 Fungsi khusus 

a) Menjalakan kegiatan usaha yang sudah disepakati oleh kedua belah 

pihak, namun pada dasarnya segala kegiatan yang berkaitan dengan 

aktivitas tamu sepenuhnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab 

dari pemilik biro perjalan wisata sekalu pihak pertama. 

b) Memiliki keterkaitan dengan aspek-aspek penunjang pariwisata antara 

lain pengelola akomondasi, tempat rekreasi, dan tempat makan atau 

restaurant yang bervariasi. 

2.3 Pengertian Pemesanan Atau Reservasi  

Reservasi tiket pesawat merupakan suatu konsep yang memungkinkan 

adanya transaksi antara pihak pertama dan pihak kedua,yang dimana pihak 

pertama sebagai penyedia jasa atau produk, sedangkan pihak kedua adalah 

penumpang sebagai konsumen yang bermaksud untuk melakukan perjalanan 

menggunakan jasa dari pihak maskapai penerbangan (Abdul & Alvino,2016). 

Reservasi penerbangan semudah dan seringkas yang dilihat namun dalam 

pelaksanaannya diperlukan ketelitihan dan keakuratan data yang di terima 

produsen (BPW) dan konsumen (Instansi) guna memberikan data yang 

sebenarnya. Berdasarkan ketetapan yang berlaku dari pihak maskapai nama calon 

penumpang yang akan melakukan pemberangkatan harus disesuai dengan Kartu 

Tanda Pengenal (KTP) atau identitas yang valid dan masih berlaku. 

Proses reservasi atau pemesanan tidak hanya menguntungkan bagi 

konsumen tetapi juga bagi pihak yang menyediakan layanan (BPW). Dengan 

melakukan reservasi konsumen (koporat) dapat mempersiapkan semua 

keperluannya seperti total biaya, rincian reservasi dan kejelasan data yang akurat 

dan sesuai dengan permintaan konsumen serta mengurangi kesalahan yang 

menimbulkan kerugian materil maupun non materil. 
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2.4 Pengertian Komunikasi Daring 

Dalam dunia komputer dan internet, pengertian chatting messenger adalah 

suatu fasilitas dalam internet untuk berkomunikasi sesama pengguna internet yang 

sedang online. Komunikasi dapat berupa teks (Bakthiar,2012). Komunikasi kini 

berkembang dengan begitu cepat dan signifikan melalu jalur internet yang disebut 

komunikasi daring, dimana pengguna dihubungkan dengan media internet sebagai 

alat komunikasi. 

2.4.1 Jenis Komunikasi Daring 

2.4.1.1 Komunikasi daring sinkron (bersaman) 

Komunikasi daring ini merupakan jenis komunikasi yang menggunakan 

media internet dan terjadi dalam waktu yang bersamaan dan sangat umum 

di telinga yaitu lebih dikenal dengan istilah Video Chat atau Teks Chat. 

2.4.1.2 Komunikasi daring asinkron (tidak bersaman) 

Komunikasi daring ini merupakan jenis komunikasi yang dilakukan secara 

“Tunda” yang menggunakan media internet dan tidak asing di masyarakat 

umum seperti Email, rekaman suara dan membaca serta menulis lewat 

pesan tidak respon langsung. 

2.5 Fungsi Komunikasi Daring 

a) Kendali 

Komunikasi daring bertindak mengendalikan dan mengatur suatu 

informasi sebagai kewenangan individu atau kelompok. 

b) Penghemat waktu 

Komunikasi daring mampu dilakukan dengan efisien dan menghemat 

waktu. 

c) Penghemat biaya 

Harga kuota internet yang relatif murah dapat mendukung komunikasi 

daring berjalan. 

d) Dilakukan dimana saja 

Komunikasi daring dapat dilakukan dimana saja, dirumah, dihotel, 

dikantor, pada waktu pagi, siang, sore, malam, dan lain sebagainya. 

e) Kontrol 

Proses komunikasi juga dapat diawasi oleh konsumen dan produsen. 
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