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Bt\BIV 

PENVTUP 
i 

4.1 KesimllUlan 

Dalam penelitian dan penulisan tentang kebijakan harga dan kebijakan 

produk untuk paket vvisata Bali di Pacto Ltd penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa paket wisata domesti khususnya Bah yang ada di Pacto sangat beragam. 

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya maeam paket wisata Bali. 

Penyusunan paket wisata oleh sebuah Travel Agent merupakan salah 

satu cara yangjitu untuk menjual dan mempromosikan paket wista kita khususnya 

Bali.karena paket wisata mernpakan sal~h satu produk wista yang sangat penting. 

Dapat dikatakan demikian karena dalaPl sebuah paket wisata banyak terdapat 

unsur-unsur produk pariwisata lainny~, seperti obyek atau atraksi wisata, 

akomodasi, transportasi, pramuwisata, ,:estaurant atau rumah makan, souvenir, 

dll. 

Dalam pembuatan sebuah paket wisata seorang Tour Planer harns bisa 

dan mahir untuk memilih produk yang akan disusun sehingga menjadi sebuah 

paket wisata, seorang Tour Planer harns mengetahui apa saja dan bagaimana 

kondisi produk yang nantinya akan digunakan untuk paket wisata. Selain itu 

seorang tour planer harus bisa mengetahui keinginan pasar, dan selalu membuat 

produk-produk baru yang lebih baik dan lebih berkualitas untuk mengganti 

produk -produk lama. 
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Pakct wisata merupakan kumpulan-kumpulan dari bcrbagai macam prod uk 

pariwisata, misalnya akomodasi, transportasi, atraksi "wisata, restaurant, dll. 

Untuk menggabungkan semua produk wisata itu untuk menjadi sebuah paket 

wista yang baik, maka sebelumnya perlu ada perencanaan tentang pemhuatan 

sebuah paket wisata, hal ini agar tida~ terjadi kesalahan dikemudian hari dan 

dengan perencanaan maka segala kesa\ahan sekecil apapun nantinya akan bisa 

diatasi. 

Pacto Ltd banyak membuat paket wisata domestik khusunya paket wisata 

dengan tujuan pulau Bali di karenakan llali merupakan daerah utama tujuan wista 

di Indonesia dan dengan adanya banyak permintaan akan bef\visata ke Bali. Seiain 

itu seorang Tour Planer harus bisa membuat harga sebuah paket wisata. 

Dalam pemhuatan sebuah harga, dari paket wisata seorang Tour Planer 

harus mengetahui harga pokok atau asli dari harga setiap produk pariwisata, 

bukan membuat sebuah paket wisata dengan perkiraan harga, hal Int bisa 

membuat kesalahaan yang sangat fatal, kesalahan seperti itu mengakibatkan 
I 

pembengkakan cost pada saat tour sehin&ga bisa mengurangi profit yang didapat. 

4.2 Saran 

Biro peIjalanan wisata merupakan salah satu industri yang bergerak di 

bidang jasa, yang melayani meiayani seseorang yang hendak melakukan 

perjalanan baik individu maupun kelompok, setelah melakukan penelitian pada 

Pacto Ltd Surabaya khususnya mengenai paket wista domestik, penulis ingin 

memberikan beberapa saran, antara lain adalah : 

62 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

TUGAS AKHIR PAKET WISATA BALI ... DEBY SATRYA UTAMA



• 	 Untuk ruang at,\u Kantor buat departement tour diharap 

segala peralatannya diperbaharui lagi 

• 	 Bagi mas Adri selaku TOlir Planer diharap lebih menguasai 

bahasa asing khususnya Bahasa Tnggris 

• 	 Dalam pembuatan paket \visata sebaiknya paket wisata itu 

dikemas sebaik mungkin, karena dengan penampilan yang 

baik maka calon ~vistawan lebih tertarik akan paket wista 

tersebut. 

• 	 Untuk pemasaraQ paket wisata agar lebih di perluas lagi 

lingkup pemasara,nnya, jangan menunggu untuk didatangi 

konsumen. 

• 	 Untuk membuat sebuah paket wisata khususnya Bali buat 

mas Adri selaku Tour Planer jangan mengandalkan Pacto 

Bal i untuk persoalan akomodasi dan segaJa sesuatu yang 

nantinya dibutuhkan wistawan di Bali. 

• 	 Memperbanyak 1l1embuat paket wisata dan disebarkan ke 

berbagai hotel di ~urabaya seperti Hyatt, dan hotellainnya, 

sebagai salah satu llsaha pemasaran. 
I 
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