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ABSTRAKSI  
Pariwisata merupakan bidang industri yang sangat dibutuhkan di era ini. Tingkat kejenuhan 
dan keingintahuan menjadi faktor utama dalam pelaksanaan pariwisata. Dimana pariwisata 
mencakup komponen transportasi, akomodasi, jasa boga dan obyek wisata. Semua komponen 
berperan langsung dengan wisatawa, memberikan kemudahan bagi wisatawan yang 
melakukan kegiatan wisata. Keamanan dan kenyamanan kegiatan menjadi harga mahal 
dalam pelaksanaannya.  
Dalam hal ini membahas mengenai perusahaan transportasi bus pariwisata, dimana 
perusahaan transportasi bus pariwisata dibutuhkan seiring dengan perkembangan laju 
pariwisata. Perusahaan transportasi menjadi salah satu penentu kegiatan pariwisata dimana 
transportasi digunakan untuk kegiatan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. 
Perpindahan yang dilakukan sementara dengan tujuan bersenang-senang merupakan salah 
satu motif kegiatan pariwisata.  
Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan ialah upaya perusahaan transportasi Presta 
Prima dalam membangun image perusahaan melalui armada bus pariwisata yang dimiliki 
perusahaan, agar lebih dikenal masyarakat. Presta Prima sebagai perusahaan penyedia 
armada bus pariwisata mempunyai beberapa upaya dalam memperkenalkan perusahaannya. 
Upaya tersebut dapat dilihat dari tampilan armada bus pariwisata Presta Prima seperti seat, 
fasilitas, fisik bus maupun pelayanan yang diberikan oleh Driver dan Co driver. Sedangkan 
analisis data yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti ialah bersifat kualitatif 
sedangkan metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode Deskriptif. Dengan 
demikian pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji 
permasalahan di obyek penelitian secara dalam dan terperinci. Penelitian ini menggunakan 
kumpulan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, beberapa sumber bahan 
dokumen serta catatan lapangan. Wawancara dilakukan terhadap pegawai operasional Presta 
Prima. Sesuai dengan tujuan penelitian dan permasalahan yang akan diteliti maka dalam 
penelitian ini penulis menggunakan “Metode Deskriptif” yang penelitiannya berusaha 
mendeskripsikan upaya Presta Prima membangun image perusahaan melalui armada bus 
pariwisata agar dikenal masyarakat.  
Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa upaya Presta Prima dalam 
membangun image perusahaan melalui armada bus pariwisata yaitu dengan memberikan 
fasilitas lebih untuk interior bus (seat 2-2, meeting seat, AC, TV, DVD, rec. seat), 
memberikan tampilan yang unik untuk fisik bus serta pelayanan prima driver dan co driver 
selama kegiatan wisata. Semua rangkaian upaya yang dilakukan guna memberikan kesan 
positif bagi konsumen yang menggunakan jasa Presta Prima dan masyarakat luas yang 
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menjumpai armada bus Presta Prima. Sehingga image positif perusahaan dapat terbangun 
melalui armada bus pariwisata yang dimiliki. Konsumen sendiri didominasi oleh masyarakat 
lokal seperti instansi pemerintah, swasta dan sekolah. 
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