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ABSTRAKSI 

Biro perjalanan wisata merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang 
usaha jasa yang menangani segala keperluan wisatawan yang hendak berwisata. 
Banyaknya biro perjalanan wisata yang berdiri dan berkembang bertujuan untuk 
memenuhi kebutuhan wisatawan sesuai dengan apa yang diinginkan, salah satunya 
adalah Cahaya Wisata Tour Operator. Dalam kegiatanya, Cahaya Wisata Tour 
Operator adalah menjual paket wisata, menyediakan voucher hotel, serta persewaan 
transportasi darat seperti Bus Pariwisata & Elf. Pada musim liburan sekolah, Cahaya 
Wisata Tour Operator menitikberatkan pada penjualan paket wisata sekolah, 
khususnya sekolah menengah pertama. Hal ini dikarenakan banyaknya sekolah 
menengah pertama yang membutuhkan jasa travel untuk menangani kegiatan 
wisatanya, selain itu sekolah menengah pertama rutin melakukan kegiatan wisata 
dibanding dengan sekolah menengah atas. Dalam menjual paket wisata sekolah 
menengah pertama, Cahaya Wisata Tour Operator dihadapkan dengan berbagai 
macam produk ( paket wisata ) dari biro perjalanan wisata lain, baik mengenai 
fasilitas maupun harga. Sehingga penelitian ini difokuskan pada pemilihan fasilitas 
dan penetapkan harga paket wisata Bali untuk sekolah menengah pertama di 
Surabaya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang pemilihan fasilitas 
dan penetapan harga paket wisata Bali yang dibuat oleh Cahaya Wisata Tour 
Operator untuk sekolah menengah pertama di Surabaya. 

Dalam penyusunan tugas akhir ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. 
Ini artinya adalah peneliti yang berusaha mendeskripsikan data – data yang diperoleh 
berupa kata – kata dan bukan menggunakan angka – angka. Data tersebut diperoleh 
oleh peneliti dari hasil wawancara dan pengamatan. Sedangkan wawancara yang 
dilakukan peneliti adalah wawancara terbuka dan wawancara tak terstruktur, sehingga 
orang yang diwawancarai mengerti bahwa mereka sedang diwawancarai dan 
mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara itu, sedangkan pewawancaranya 
ingin menanyakan sesuatu secara lebih mendalam lagi pada seorang subjek tertentu. 
Selain itu peneliti juga menggunakan metode observasi berperanserta dimana peneliti 
menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya sehingga dapat diperoleh 
informasi apa saja yang dibutuhkan, termasuk yang dirahasiakan sekalipun. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cahaya Wisata Tour Operator, dalam pemilihan 
fasilitas paket wisata Bali dengan memilihkan : transportasi yang memiliki jumlah 
armada yang banyak, kondisi armada yang baik, fasilitas bis yang lengkap, harga 
sewa yang terjangkau ; akomodasi, kelas atau tingkatan hotel disesuaikan dengan 
daya beli konsumen, jumlah dan kapasitas kamar sesuai dengan kebutuhan, fasilitas 
hotel sesuai dengan kelas hotel, lokasi hotel yang strategis, harga sewa terjangkau ; 
jasa boga, harga dan menu makanan yang tersedia, penyajian makanan dengan cara 
prasmanan, kapasitas yang memadai, tersedianya fasilitas toilet dan mushola, lokasi 
yang strategis; obyek wisata, harga tiket masuk, jarak dan waktu ; tour leader dan 
guide lokal, muda, humoris, Sedangkan dalam  menetapkan harga paket wisata 
berdasarkan harga pesaing dan persepsi nilai konsumen. 
 


