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ABSTI{AKS( 


Penelitian Tugas Akhir yang berjudul Pereneanaan dan Penyelenggaraan 
Wisata ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pereneanaan dan 
penyelenggaraan wisata yang dilakukan oleb Tour Department di Kelapa Tour & 
TraveL Tipe penelitian yang diambil adalab deskriptif yaitu memberikan gambaran 
seeermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok 
tertentu atau soatu gejala dalam suatu masyarakat. Adapun analisis data kualitatif 
sengaja dipilib karena metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan 
antan peneliti dengan responden. Dan metode ini lebih peka dan lebib dapat 
menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan pola-pola 
nilai yang dibadapi. Pengumpulan data dilakukan dengan eara wawaneara, 
observasi, dan penggunaan bahan dokumen. 

8ebenpa informan dipilih, seperti tour planner dan tour leader dari Kelapa 
Tour & Travel untuk memberikan penjelasan mengenai pereneanaan dan 
penyelengganan wisata yang dilakukannya. Adapun hasil penelitian menunjukkan 
babwa perencanan dan penyelenggaraan wisata dari Kelapa Tour & Travel yaitu: 

1. 	 Reservasi 
Selarna melakokan reservasi beberapa yang komponen hflrus 
diperhitungkan adalah: 

tnnsportasi, faktor kenyamanan dan kebersihan hanJs diperhatikan 
karena sebagian besar waktu dihabiskan di dalam transportasi. 
Hotel, kebersihan dan kenyamanan juga sangat penting kerena 
merupakan tempat istirahat selama perjalanan wisata yang 
melelahkan. 
Restoran, faktor kebersihan makanan sangat penting dan sensitif 
bagi wisatawan 

2. 	 Penentuan komponen wisata 
Dengan memperbatikan rute perjalanan, variasi obyek, tata urutan 
kunjungan, tingkat kebosanan dan daya fisik wisatawan dalam menyusun 
aeara wisata sangat bag us sebagai aeuan. Juga mengenai lokasi, tingkat 
kebersiban dan pelayanan dari hotel, transportasi, restoran dan guide juga 
mutlak diperlukan. 

3. 	 Perbitungan barga 
Suatu unsurpun tidak boleb terlewatkan karena sedikit saja salab bitung 
maka akan berdampak pada harga paket wisata. 
Setama penyelengganan wisata merupakan inti dari pereneanaan yang 

pelaksanaannya sangat bergantung pada kepemimpinan tour leader sebagai faktor 
yang bersinggungan langsung dengan wisatawan. 
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