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BAB III 

DATA PENELITIAN 

 

3.1 Strategi Pemasaran di Patent Ikasatya Tour & Travel 

Patent Ikasatya Tour & Travel ini masih termasuk 

perusahaan yang baru dan merupakan salah satu biro 

perjalanan di Salatiga berdiri sejak bulan Desember 2011 

dan bergerang dibidang jasa.  

Sebagai Perusahaan yang berhubungan dengan 

perjalanan dan kegiatan wisata dalam strategi 

pemasarannya yang digunakan untuk mendapatkan 

konsumen dengan mengidentifikasi lingkungan yang 

dimasuki oleh perusahaan untuk mencapai faktor – faktor 

keberhasilan. 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang 

dilakukan di Patent ikasatya Tour & Travel dengan variabel 

– variabel pemasaran sebagai berikut : 

a. Pengembangan pasar  

 Berorientasi pada konsumen/ people 

Patent Ikasatya dalam melayani 

konsumen selalu diutamakan untuk 

kenyaman dan kepuasan dalam pelayanan 

yan diberikan di kantor atau tidak di 

kantor. 
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 Kualitas. 

Patent juga mempertahan kualitas produk yang 

ditawarkan kepada konsumen agar tidak 

mengecewakan konsumen dalam memakai jasa 

di Patent Ikasatya Tour & Travel ini. 

 Kenyamanan. 

Sejauh ini Patent Ikasatya sudah memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada konsumen yang 

secara langsung maupun tidak langsung. Agar 

konsumen dapat merasa nyaman dan kembali 

lagi untuk membeli produk yang di tawarkan 

oleh Patent Ikasatya. Maka dari pihak Patent 

Ikasatya memberikan kenyamanan kepada 

konsumen dengan : 

 Lokasi kantor sangat strategis dan 

terletak di depan (GAP). Ini juga 

memudahkan pelanggan untuk dapat 

menjangkaunya. 

 Patent Ikasatya juga memberikan 

kemudahan kepada konsumen dengan 

melayani semua yang dibutuhkan 

secara cepat. 

 Jam kerja yang ada di Patent Ikasatya 

jam 08:00 – 17:00 WIB.    
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 Patent Ikasatya juga menyediakan 

layanan antar jemput untuk 

kenyamanan konsumen.  

 Inovasi. 

Dalam persaingan dunia bisnis di bidang 

travel ini Patent Ikasatya Tour & Travel 

selalu mengolah atau menganti produk – 

produk yang disuguhkan kepada 

konsumen dengan hal –hal yang baru. 

 Pelayanan dan kepuasan pelanggan. 

Patent Ikasatya memberikan pelayanan 

yang baik kepada setiap konsumen 

maupun yang datang secara langsung 

maupun yang melalui Yahoo Messenger, 

SMS, Telephone, dan E-Mail, beberapa 

bentuk pelayanan yang diberikan terhadap 

konsumen : 

 Menyapa konsumen dengan ramah 

dan mengucapkan salam terlebih 

dahulu. 

 Menanyakan dan mencatat keperluan 

dari konsumen. 

 Memberikan penjelasan tentang 

keperluan konsumen. 
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 Mengusahakan kebutuhan konsumen 

agar dapat terpenuhi. 

 Mengucapkan trimakasih kepada 

konsumen atas kepercayaan yang 

sudah diberikan. 

 Patent Ikasatya juga tidak menutup diri 

kepada konsumen untuk selalu menerima 

kritik dan saran untuk kemajuan travel. 

b. Produk 

Produk yang di tawarkan di Patent Ikastya Tour & 

Travel saat ini adalah tiket pesawat, travel, paket 

tour, dan hotel voucher . Di perusahaan ini 

mempunyai produk yang tidak kalah dengan travel 

lainnya yang semakin berkembang pesat pada 

zaman sekarang ini. Tiket pesawat yang dijual 

adalah Garuda, Lion Sriwijaya, dan beberapa 

pesawat untuk tujuan  internasional seperti KLM, 

SQ, Fin Air dll. Untuk hotel Patent Ikasatya 

bekerja sama dengan MG Holiday, reservasi dapat 

dilakukan online. Berdasarkan observasi dan 

wawancara, berikut gambar tabel penjualan tiket 

pesawat yang sudah dijual oleh Patent ikasatya 

Tour & Travel: 
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     Gambar 1. Penjualan Ticket di Patent Ikasatya Tour & Travel  

 

c. Place  

Kantor Patent Ikasatya Tour & Travel terletak di 

lingkungan kampus UKSW yang merupakan 

kampus terbesar di Salatiga, tepatnya di Jl. 

Diponegoro no 52 – 60 Salatiga. Kantor Patent 

Ikasatya ini dulunya adalah rumah rektor pertama, 

yang sekarang digunakan berbagai macam usaha 

seperti toko buku UKSW, Satya Wacana Karier 

Center dan kamtimpus, tepatnya di depan parkiran 

mobil depan Gedung Adminitrasi Pusat (GAP) 

UKSW. 

d. Harga  

Berdasarkan observasi, harga yang di tawarkan 

Patent Ikasatya kepada konsumen adalah harga On 
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Ticket (harga yang tertera pada tiket), di mana 

travel tidak mengambil untung pada harga yang 

dijual kepada konsumen. Hal ini supaya harga 

yang di tawarkan kepada konsumen dapat bersaing 

dengan travel lainnya di sekitar kota Salatiga. 

Patent Ikasatya juga menyediakan layanan antar 

tiket kepada konsumen asalkan masih dalam 

lingkup Salatiga. Hal ini supaya mereka yang tidak 

memiliki waktu luang untuk mengambil tiketnya 

dikantor, Patent Ikasatya dapat mengantarkannya. 

e. Promosi 

Berdasarkan observasi dan wawancara, Patent 

Ikasatya Tour & Travel melakukan pemasaran 

dengan melalui brosur, pamflet, di Milis uksw, 

surat tembusan ke Rektor – rektor dan dosen, dari 

mulut ke mulut, Standing Banner, media cetak 

buku tahunan uksw. 
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3.1.1 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur organisasi Patent Ikasatya Tour & Travel 

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab : 

a. Direcktur  

 Bertanggung jawab atas keseluruhan 

jalannya perusahan. 

 Pengambil keputusan tertinggi di 

perusahaan 
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ACCOUNTING TOUR 

DEPARTMENT 

SUPERVISIOR 

TICKETING 

STAFF 

MESSENGGER 
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b. Supervisior  

 Mengawasi kinerja karyawan  

 Mengeluarkan dan menerima uang 

seijin direktur 

 Membelanjakan kebutuhan perusahaan  

 Bertanggung jawab atas pembiayaan 

operasional fasilitas kantor. 

 Mengatur keuangan perusahaan 

 Melobi perusahaan yang menjalin 

kerjasama dengan perusahaan. 

 Menyusun paket wisata luar negri 

maupun paket wisata dalam negri baik 

paket tour untuk individu atau 

kelompok. 

c. Ticketing staff 

 Melayani konsumen baik yang datang 

secara langsung melakukn pemesanan 

via SMS, Telephone, Yahoo Messenger 

dan E-Mail.  

 Membuat kesepakatan pembayaran 

dengan konsumen. 

 Bertanggung jawab kepada pemimpin 

perusahaan  

 

 



50 
 

 
 

d. Messenger  

 Membantu konsumen dalam 

mendapatkan jasanya 

 Membantu menyampaikan atau 

mengantar tiket pesawat maupun hotel 

voucher yang dibeli konsumen 

 Bertanggung jawab kepada pemimpin 

perusahaan 

 

3.1.2 Macam – macam Pemasaran 

Strategi pemasaran yang dilakukan Patent 

Ikasatya Tour & Travel dalam mendapatkan 

konsumen, berdasarkan wawancara dan observasi 

terdapat beberapa cara salah satunya dengan 

promosi adalah sebagai berikut : 

a. Advertising : melakukan promosi melalui 

media cetak dengan memasukan dibuku 

tahunan Ikasatya. 

b. Sales Promostion : memberikan harga On 

Ticket kepada konsumen dan jasa Check In 

gratis di Bandara Semarang selama jam kerja 

kantor. 

c. Personal Selling : melakukan promosi secara 

individu atau pendekatan langsung dengan 

konsumen dimana pihak Patent Ikasatya 
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Tour & Travel bisa berhadapan langsung 

dengan konsumen serta dapat secara 

langsung mengetahui keinginan konsumen 

dan reaksi konsumen sehingga langsung 

dapat melakukan penyesuaian pelayanan 

terhadap konsumen. 

d. Display & Outdoor : memasang papan nama 

berupa Neon Box di depan kampus UKSW 

dan Standing Banner di depaan kantor Patent 

Ikasatya. 

e. Brochure  : menyediakan bermacam – 

macam leaflets tentang pesawat dan hotel 

voucher yang disediakan oleh Patent 

Ikasatya Tour & Travel.  

f. Direct mail : memberitahukan kepada setiap 

civitas kampus UKSW melalui milis 

Ikasatya, serta mengirimkan surat 

pemberitahuan tentang keberadaan Patent 

Ikasatya Tour & Travel yang berisikan 

tentang lokasi dan layanan – layanan yang 

diberikan kepada semua dosen – dosen dari 

berbagai fakultas yang ada di kampus 

UKSW.  

 

 



52 
 

 
 

3.2 Profil Perusahaan 

3.2.1 Lokasi dan Profil 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya 

bahwa PT. Mitra Satya Lestari Makmur beralokasi 

di Jl. Diponegoro 52 – 56 Salatiga, Semarang, 

Indonesia. PT. Mitra Satya Lestari Makmur 

bergerak dalam bidang biro perjalanan wisata. 

PT. Mitra Satya Lestari Makmur merupakan 

sebuah perusahaan yang didirikan olehpara 

Alumni Universitas Kristen Satya Wacana yang 

dipimpin oleh Bpk. Johannes Wibowo M.Sdan 

berkedudukan di kota Salatiga. Salah satu bentuk 

usaha dari PT. Mitra Satya Lestari Makmur adalah 

Patent Ikasatya Tour & Travel yang berdiri 

tanggal 1 Desember 2011 dimana usaha ini 

bergerak dalam bidang pelayanan jasa yang 

berkaitan dengan perjalanan dan kegiatan wisata. 

Alasan mendirikan usaha ini adalah prospek 

industri pariwisata yang semakin menjanjikan dan 

cerah untuk kedepannya. Patent Ikasatya juga 

menyadari kalau mendirikan usaha Travel Agency 

sangat rentan akan gejolak politik dan keamanan 

serta banyaknya pesaing di kota Salatiga. 
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Dalam operasionalnya, Patent Ikasatya Tour 

& Travel terletak di jalan Diponegoro no 52 – 60 

Salatiga menjadi satu bangunan kantor dengan 

kantor  Ikatan Alumni Satya Wacana tepatnya 

didepan parkiran mobil Gedung Adminitrasi Pusat 

(GAP) kampus UKSW. Perusahaan ini juga telah 

memperoleh ijin usaha kepariwisataan bidang 

usaha Biro Perjalanan Wisata dari pemerintah kota 

Salatiga dengan nomor 503.7/002/2012 pada 

tanggal 09 Febuari 2012. 

 

3.2.2 Bidang Usaha  

Patent Ikasatya Tour & Travel 

menjalankan usaha dalam bidang jasa. Adapun 

jenis usaha yang ditawarkan adalah sebagai 

berikut : 

a. Pemesanan Tiket Pesawat Domestik maupun 

Internasional. Melayani pemesanan tiket 

pesawat dalam negeri (domestik) maupun 

tiket pesawat luar negeri (internasional). 

Patent Ikasatya bekerjasama dengan 

beberapa maskapai penerbangan seperti : 

Garuda Indonesia Airlines, Sriwijaya Air, 

Lion Air, Air Asia, Merpati Airlines, Kalstar 

dan Trigana. Patent Ikasatya juga 
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bekerjasama dengan berbagai maskapai 

penerbangan internasional seperti : KLM, 

SQ, Lufthansa, Emirates dsb. 

b. Voucher Hotel Domestik dan Internasiponal 

Melayani pemesanan hotel voucher didalam 

negeri maupun di luar negeri sesuai dengan 

kebutuhan konsumen dlam memesan 

voucher. 

c. Paket Tour Domestik maupun Internasional 

Membuat perencanaan perjalanan dan 

sebagai pelaksana untuk kegiatan berwisata, 

study tour atau kunjungan industri 

keberbagai daerah mencakup tour domestik 

untuk pribadi maupun secara group atau 

instansi. 

d. Pengurusan Dokumen Perjalanan  

Melayani konsumen untuk memudahkan 

melakukan perjalanan ke luar negeri seperti 

membantu dalam pembuatan visa dan 

pasport. 
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3.2.3 Visi dan Misi 

Visi  

Kami bukan Travel Agency yang pertama tetapi 

visi kami menjadi Travel Agent terbaik dengan 

pelayanan yang baik.  

 

Misi  

Misi kami untuk mempromosikan Negara 

Indonesia dan dengan staff ahli dan profesional 

akan melayani anda dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


