
BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  

         Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berperan penting 

dalam perekonomian nasional. Dengan kekayaan alam dan budaya yang 

berlimpah, potensi pengembangan sektor pariwisata pun masih sangat besar. 

Industri Pariwisata menjadi salah satu yang didorong untuk dapat 

berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian.  

Menurut Dr. Salah Wahab (1974:56), menyatakan bahwa pariwisata 

adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan 

pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan kerja, 

peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor 

produktivitas lainnya. Sektor pariwisata sangat berpotensi untuk terus 

bergerak naik setiap tahunnya baik dari segi imigrasi, infrastruktur, 

sumberdaya dan kesiapan tempat tujuan wisata serta ragam produk 

pariwisata sehingga yang berkunjung akan tinggal lebih lama dan 

mengeluarkan lebih banyak devisa atau dalam arti lain kualitas wisatawan 

mancanegara yang juga meningkat. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2014), 

sebelas provinsi yang paling sering dikunjungi oleh para turis 

adalah Bali sekitar lebih dari 3,7 juta disusul, DKI Jakarta, Daerah Istimewa 

Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi 

Selatan, Sumatera Selatan, Banten dan Sumatera Barat. Sekitar 59% turis 
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berkunjung ke Indonesia untuk tujuan liburan, sementara 38% untuk tujuan 

bisnis. 

 

Sumber : kemenpar, diolah 2017 

Gambar 1.1 

Dampak Potensial Sektor Priwisata Indonesia 

Pemerintah telah menetapkan target kunjungan wisatawan 

mancanegara (wisman) pada 2019 sebesar 20 juta dan target tersebut naik 

dari tahun 2014 sebanyak 9,4 juta turis asing. Pariwisata Indonesia menarik 

untuk dijadikan destinasi pilihan bukan hanya masyarakat Indonesia, tetapi 

juga wisatawan mancanegara. (Media online harian kompas, diakses 2017). 

Dengan adanya target pemerintah dan database kunjungan wisatawan 

baik lokal maupun asing dapat dijadikan peluang bagi para pengusaha 

khususnya UMKM dibidang Jasa Priwisata untuk turut serta membantu 

mewujudkan cita-cita Pemerintah Indonesia pada tahun 2019.  

Malang Raya meliputi Kota Malang, Malang Kabupaten dan Kota 

Batu memiliki banyak wisata alam yang dapat dikunjungi dan saat ini 

menjadi tren masyarakat ataupun wisata mancanegara untuk 

mengunjunginya. Seperti gunung dan pantai, keduanya memiliki daya tarik 



dan keindahan masing-masing. Sehingga, masyarakat maupun wisatawan 

mancanegara dapat memiliki opsi atau pilihan destinasi mereka sendiri.  

Malang Raya adalah kota dengan beragam destinasi wisata dapat 

dijadikan peluang usaha pariwisata bagi company maupun UMKM. Malang 

memiliki tiga pembagian daerah, yaitu Malang Kota, Malang Kabupaten 

dan Kota Batu. Setiap daerah di Malang Raya memiliki keunikan tersendiri 

yang dapat dijadikan tempat wisata. Seperti Mlang kota dengan 

Infrastruktur Alun-alun yang dikelilingin Kantor Pemerintahan dan Masjid 

Jami’ yang sesuai dengan tatanan khas jawa. Selain itu Kabupaten malang 

dengan wisata alam, serta Kota Batu dengan beragam taman bermain. 

Banyaknya destinasi wisata berbanding lurus dengan semakin 

banyaknya Jasa Agen Pariwisata khusus nya di Malang Raya. Sehingga, 

terdapat peluang bagi para pelaku usaha pariwisata di Malang untuk 

memberi banyak pilihan opsi agen maupun paket perjalanan. Contohnya 

pada jasa perjalanan wisata Gunung Bromo yang banyak diminati 

wisatawan lokal maupun mancanegara menjadikannya banyak bromo tur 

operator. 

 

Gambar 1. 2 

Data Kunjungan Pariwisata Malang Raya 

Sumber: BPS, diolah 2017 



Jasa perjalanan terbagi menjadi dua yaitu, travel agensi dan tour 

operator. Travel agensi adalah kantor penyedia atau membantu konsumen 

untuk mendapatkan tiket perjalanan seperti meliputi usaha jasa pemesanan 

sarana dan pengurusan dokumen perjalanan. Sedangkan tour operator adalah 

jasa pariwisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan dan atau 

pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, tour operator sama halnya 

dengan Biro Perjalanan Wisata (BPW). 

 
Sumber : kemenpar, diakses 2017 

Tabel 1.1 

Perkembangan Jasa Perjalanan Wisata 2007-2011 

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 1.1 dapat terlihat bahwa 

hingga tahun 2011 cukup banyak peningkatan atas jumlah Jasa perjalanan 

wisata dan Biro perjalanan wisata yang ada di Indonesia seiring 

berkembangnya infrastruktur dan juga kualitas angkatan kerja untuk melihat 

peluang usaha pada sektor Jasa Priwisata.  

Banyaknya Tour Operator atau Biro Perjalanan Wisata yang terdapat 

di Malang Raya seiring bertambahnya destinasi dan data kunjungan 

menjadikan Malang sebagai Meeting Point (titik temu)  atau tempat singgah 

sebelum melakukan perjalanan wisata ke destinasi-destinasi yang terdapat di 

Malang dan Sekitarnya.  



Berdasarkan uraian di atas, perlu bagi perusahaan memiliki strategi 

untuk meningkatkan daya saing dan dapat bertahan menghadapi pesaing, 

terkadang pesaing dapat menjadi lawan juga kawan bagi setiap pelaku 

usaha. Dikutip dari  penelitian terdahulu oleh Setya Yudanto (hal 5,2014) 

Bahwa perusahan dirasa perlu melakukan strategi identifikasi dan analisis 

terhadap lingkungannya dan dari proses identifikasi tersebut akan dapat 

ditentukan strategi-strategi yang tepat bagi perusahan sesuai dengan 

kondisinya.  

Menurut Nelsye Natalina Lintong(2015), Adanya ketidaksesuaian 

antara upaya strategi bersaing yang telah dilakukan dengan jumlah 

wisatawan yang ditangani oleh perusahaan, menunjukkan pentingnya 

perumusan strategi dilakukan agar dapat melihat apakah strategi yang 

dilakukan telah sesuai dengan keadaan atau jumlah wisatawan yang 

ditangani.  

Sehingga, persaingan tour dan travel Indonesaia khususnya di Malang 

Raya dapat dikatakan mengalami perkembangan dan peningkatan jumlah 

yang begitu besar pada tiap tahunnya. Keadaan ini dapat dijadikan peluang 

besar untuk meningkatnya persaingan pada sektor Jasa Pariwisata. 

Walaupun kedepannya dapat terlihat banyak peluang untuk mendapatkan 

pangsa pasar di bidang Jasa Pariwisata. 

 Oleh karena itu, suatu perusahaan harus merumuskan strategi untuk 

melihat lingkungan internal agar dapat terjun dan berperang pada 

lingkungan eksternal perusahaan. Keadaan lingkungan perusahaan sangatlah 



penting untuk dipahami untuk dapat menjalankan setiap usaha dalam 

mencapai visi dan misi yang telah dirumuskan oleh perusahaan tersebut. 

Objek penelitian yang dipilih untuk penulisan skripsi ini adalah 

Ourtrip1st Tour Operator, tur operator ini memiliki keunikan sendiri. Bahwa 

segmen pasarnya hampir 90% mancanegara dan tour operator ini dapat 

menerima perjalanan ke seluruh Indonesia. Ketika tamu telah memiliki 

tujuan destinasi wisata, tour operator ini dengan senang hati membantu 

menjadwalkan transportasi dan akomodasi yang baik untuk kualitas yang 

prima. Maka skripsi ini mengambil  judul : “Analisis Strategi Persaingan 

Tour Operator Studi Kasus Pada Ourtrip1st Tour Operator di Malang”. 

1.2.Rumusan Masalah  

a. Bagaimana Analisis lingkungan Ourtrip1st tour operator ?  

b. Apa saja strategi alternatif yang dapat dilakukan Ourtrip1st Tour 

Operator ? 

c. Apa strategi yang sesuai dengan kondisi lingkungan yang dihadapi 

Ourtrip1st Tour Operator ?  

1.3. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui kondisi lingkungan yang dihadapi OurTrip1st  

2. Untuk mengetahui strategi yang nantinya menjadi alternatif yang dapat 

dilakukan Ourtrip1st Tour Operator  

3. Untuk mengetahui strategi yang sesuai dengan kondisi Internal dan 

eksternal Ourtrip1st Tour Operator 

 

 



1.4. Manfaat Penelitian  

1. Secara teoritis membantu sumbangan pemikiran atas keterkaitan 

kondisi lingkungan yang dihadapi Ourtrip1st Tour Operator  

2. Dengan analisis keunggulan bersaing membantu OurTrip1st 

mengetahui strategi-strategi yang sesuai dengan kondisi  

3. Memberi masukan bagi perusahaan untuk mendapatkan Analisis 

Strategi  dengan tujuan-tujuan berjangka yang telah di rumuskan pada 

penjabaran visi dan misi perusahaan. 

4. Memberi kajian untuk sebagai informasi untuk mendapatkan Strategi 

Prioritas yang seharusnya dilakukan oleh 


