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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata adalah sebuah usaha yang makin lama 

makin menjadi multinasional dalam struktur dan organisasi 

pada 30 tahun terahkir. Dalam dunia bisnis sekarang ini 

banyak sekali biro perjalanan wisata sebagai penyedia 

serangkaian jasa pariwisata dan mempunyai hubungan 

dengan agen perjalanan yang menciptakan salah satu 

saluran distribusi produk pariwisata. Sebagian besar usaha 

yang mendukung sektor pariwisata bergerak dalam bidang 

jasa, diantaranya adalah Travel Agency yang semakin 

berkembang di dunia pariwisata. 

Mengingat bahwa strategi pada tingkat perusahaan 

berkenaan dengan arah organisasi secara keseluruhan, 

strategi pada tingkat usaha dititikberatkan pada produk dan 

pasar. Pemasaran diarahkan pada tujuan yang telah 

ditentukan bagi organisasi oleh pusat. Tetapi, pemasaran 

memainkan peran dalam sebuah strategi perusahaan. Dalam 

pembuatan strategi perusahaan haruslah merupakan strategi 

pemasaran karena perusahaan tanpa adanya pasar tidak 

memiliki tujuan dan pembuatan strategi perusahaan harus 

mempunyai pandangan yang luas.  
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Strategi pemasaran pariwisata telah banyak 

mengalami perubahan selama bertahun–tahun dan 

perkembangannya kebanyakan mengalami perubahan dari 

yang memperbesar segmen pasar menurut produk dan 

pelanggan. Usaha pemasaran dipusatkan pada promosi dan 

dibatasi pada periklanan, untuk memasarkan produk 

industri pariwisata bukan saja diperlukan koordinasi, tetapi 

diperlukan kerjasama yang baik antara organisasi yang 

bertanggung jawab dalam perkembangan pariwisata dengan 

semua pihak yang terlibat dan berkaitan dengan kegiatan 

pariwisata. Untuk memperkuat strategi pemasaran dalam 

memenangkan persaingan yang semakin ketat diperlukan 

konsep pemasaran dimana terdapat promosi seperti yang 

dikemukakan oleh Broden pada tahun 1960-an, sedangkan 

penerapannya dalam kepariwisataan (hospitality) dilakukan 

oleh MacCarthy yang dikenal Four P’s, yaitu : product, 

place, price, promotion (Yoeti, 2006:31).  

Dengan berkembangnya dunia bisnis pariwisata, 

berkembang pula usaha pemasaran – pemasaran produk 

wisata dan semakin mudah pula. Banyaknya agen 

perjalanan di salatiga merupakan salah satu contoh 

berkembangnya persaingan industri pariwisata yang 

semakin menjamur. Patent Ikasataya Tour & Travel 

merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada jasa 

penjualan tiket yang kini dihadapkan pada persaingan yang 
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semakin ketat karena dengan bidang usaha yang sama 

sehingga semakin banyak kompetisi antar Travel Agency di 

kota ini. Sebagai Travel Agency yang menjual jasa banyak 

menemukan kendala – kendala dalam memasarkan produk 

terhadap pelanggan sehingga harus mempunyai strategi 

yang tepat dan manajemen yang kuat agar tetap bertahan 

dalam perkembangan pariwisata sekarang ini.  

Dengan banyaknya strategi pemasaran yang 

digunakan dalam dunia pariwisata sekarang ini, 

berkembang pula persaingan antara perusahaan satu dan 

lainnya. Maka dari itu penulis ingin membahas tentang 

Strategi Pemasaran untuk Menghadapi Persaingan dalam 

Perkembangan Pariwisata yang nanti akan melakukan 

penelitian di Patent Ikasatya Tour & Travel. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang akan meneliti tentang  

Strategi Pemasaran untuk Menghadapi Persaingan dalam 

Perkembangan Pariwisata. 

 

1.2 Rumasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan 

permasalahan yang ada:  

a. Strategi pemasaran apa yang dilakukan Patent 

Ikasatya Tour & Travel untuk meningkatkan 

pengunjung yang datang 
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b. Kendala –kendala apa yang dihadapi Patent Ikasatya 

Tour & Travel saat mempromosikan produknya 

dalam persaingan dengan perusahaan yang menjual 

produk yang sama. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui strategi pemasaran apa yang dilakukan 

Patent Ikasatya Tour & Travel untuk meningkatkan 

pengunjung yang datang 

b. Mengetahui kendala –kendala apa yang dihadapi 

Patent Ikasatya Tour & Travel saat mempromosikan 

produknya dalam persaingan dengan perusahaan 

yang menjual produk yang sama. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Dapat meningkatkan kualitas dan mempermudah 

dalam pengolahan data. Disamping itu juga dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat 

untuk mempertahankan travel agentnya.  

b. Sebagai sarana untuk membantu Patent Ikasatya 

Tour & Travel dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan dan penjualan produknya dengan 

perusahaan trevel lainnya agar lebih baik. 
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c. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

pembuatan program khususnya penelitian tentang 

untuk Menghadapi persaingan dalam Perkembangan 

Pariwisata di Patent Ikasatya tour & Travel. 

 

1.5 Batasan Masalah  

Masalah diatas masih terlalu luas, maka penelitian ini 

akan dibatasi antara lain dari segi : 

a. Materi  

Penulis ingin memperoleh data dan informasi 

tentang Strategi Pemasaran untuk Menghadapi 

persaingan dalam Perkembangan Pariwisata di 

Patent Ika satya Tour and Travel. 

b. Tempat  

Penulis melakukan penelitian di PT. Patent Ikasatya 

Tour & Travel jalan Diponegoro no 52-60, Telp. 

(0298) 7102200, Fax. (0298) 3419168 Salatiga. 

c. Waktu   

Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2013 

– November 2013. 
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1.6 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan untuk memperoleh data 

penelitian ini adalah : 

a. Observasi  

Pengamatan secara langsung terhadap tindakan yang 

dilakukan dari perusahaan Patent Ikasatya Tour & 

Travel selama kurang lebih tiga bulan yaitu pada 

bulan September 2013 -  November 2013. 

b. Wawancara  

Wawancara dengan pemilik Patent Ikasatya Tour & 

Travel untuk memperoleh data yang akan digunakan 

atau diperlukan untuk menunjang hasil observasi dari 

penelitian. 

 

1.7 Teknik Penulisan 

Teknik penulisan dalam penelitian ini akan dibagi 

kedalam 5 bab sebagai berikut: 

a. Bab I 

Bab ini berisi pendahuluan yang membahas latar 

belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan masalah, pertanyaan penelitian, 

metode serta teknik dalam penulisan. 
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b. Bab II 

Bab ini merupakan kajian pustaka yang berisi teori- 

teori dasar yang menjadi landasan bagi penulis 

dalam menyusun Tugas Ahkir. 

c. Bab III 

Bab ini berisi tentang data- data teori yang sudah 

diperoleh penulis terkait tentang penelitian yang 

sudah dilakukan. 

d. Bab IV 

Bab ini membahas tentang analisa yang diperoleh 

dari bab III 

e. Bab V 

Bab ini merupakan kesimpulan dari seluruh bab 

yang sudah di bahas sebelumnya serta menjelaskan 

hasil ahkir yang diperoleh oleh penulis dalam 

penelitiannya. 

 

 

 

 

 

 


