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MOTTO 

 

“Kejujuran adalah harta yang paling berharga”. 

“Berserulah kepada-Ku pada waktu kesesakan, Aku akan meluputkan engkau, dan 

engkau akan memuliakan Aku” (Mazmur 50:51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk 

Bapak, Ibu, Mas Bangkit, Mbak Nur, Mbak Nunik 
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ABSTRAK 

Unggul Bekti Setiawan, 2005. Prosedur Pelayanan Penjualan Tiket 
Kapal Laut PT. Pelayaran Prima Vista di CV. Niki Tour Surakarta. Program 
Pendidikan Diploma III Usaha Perjalanan Wisata Fakultas Sastra dan Seni Rupa 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Karya ilmiah ini akan mengulas tentang prosedur pelayanan penjualan 
yang digunakan oleh perusahaan jasa perjalanan wisata dan permasalahanya serta 
cara mengatasinya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Prosedur 
Pelayanan Penjualan Tiket Kapal Laut PT. Pelayaran Prima Vista yang digunakan 
oleh  dan CV. Niki Tour Surakarta dan mengetahui cara mengatasi masalah yang 
berkaitan dengan Prosedur Pelayanan Penjualan Tiket Kapal Laut PT. Pelayaran 
Prima Vista yang digunakan oleh  dan CV. Niki Tour Surakarta 

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis 
deskriptif kualititf. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: 
observasi,wawancara dan studi pustaka. Dari metode yang digunakan penulis 
mendapatkan data-data yang lengkap dan disajikan dalam bentuk laporan. 

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa prosedur pelayanan 
penjualan tiket kapal laut PT. Pelayaran Prima Vista pada CV. Niki Tour 
Surakarta berbeda dengan Agen Perjalanan yang lain. Dalam hal ini prosedur 
pelayanan penjualan yang digunakan adalah prosedur pelayanan penjualan tiket 
kapal laut PT. Pelayaran Prima Vista secara on-line. Penentuan harga tiket kapal 
laut PT. Pelayaran Prima Vista di CV. Niki Tour Surakarta dibedakan yaitu: CV. 
Niki Tour Surakarta sebagai Agen Perjalanan atau sebagai sub Agen Perjalanan. 
Cara CV. Niki Tour Surakarta mengatasi permasalahan yang ada yaitu dengan 
mencari inti permasalahan dan solusi yang tepat dalam penyelesaiannya. Prosedur 
pelayanan penjualan tiket kapal laut PT. Pelayaran Prima Vista secara on-line 
digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam melayani calon 
penumpang yang akan berdampak pada kepuasan konsumen dan citra perusahaan.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu bergerak berpindah dari satu 

tempat ke tempat lain. Manusia memiliki sifat hakiki yang tidak pernah bisa puas 

terpaku pada suatu tempat, bahkan untuk memenuhi tuntutan kelangsungan 

hidupnya manusia melakukan perjalanan melintasi berbagai pulau dan benua 

sampai petualangan manusia di ruang angkasa, mereka melakukan perpindahan 

karena suatu alasan. 

Alasan setiap orang melakukan perjalanan berbeda antara satu dengan 

yang lain, mereka memiliki tujuan dan motivasi sendiri-sendiri. Ada beberapa 

tujuan dan motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu 

perjalanan, antara lain: 

1. Untuk menikmati perjalanan (Pleasure Tourism). 

2. Untuk rekreasi (Recreation Tourism). 

3. Untuk kebudayaan (Cultural Tourism). 

4. Untuk olahraga (Sports Tourism). 

5.  Untuk urusan usaha dagang (Business Tourism). 

6. Untuk konvensi (Convention Tourism). 

Di jaman yang serba modern ini manusia telah mampu menciptakan 

sarana transportasi yang canggih, sehingga faktor jarak, waktu, dan sarana tidak 

lagi menjadi masalah besar.  
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Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah yang 

sangat luas. Selain itu Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk 

yang sangat besar jumlahnya dan tersebar di seluruh pelosok tanah air. Mereka 

seringkali melakukan perjalanan dari tempat satu ke tempat lain dan dari pulau 

satu ke pulau lain baik menggunakan transportasi darat, udara maupun laut. 

Sejak dahulu sampai sekarang transportasi laut merupakan jenis 

transportasi yang telah digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam melakukan 

perjalanan antar pulau. Akan tetapi untuk melakukan perjalanan dengan 

menggunakan transportasi laut para penumpang harus melalui prosedur yang tidak 

mudah, mereka harus mendapatkan informasi jadwal keberangkatan kapal laut 

dan memesan tiket terlebih dahulu jauh-jauh hari sebelum mereka akan berangkat, 

sedangkan untuk mendapatkan informasi keberangkatan kapal laut dan untuk 

memesan tiket tersebut mereka harus datang langsung ke pelabuhan atau melalui 

Agen Perjalanan. 

Di negara Indonesia pada umumnya dan di kota Surakarta pada 

khususnya banyak dibuka usaha yang bergerak di bidang transportasi, baik itu 

Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan sehingga sedikit banyak telah 

membantu mempermudah proses dalam mendapatkan informasi jadwal 

keberangkatan kapal laut dan memesan tiket. Akan tetapi karena kota Surakarta 

terletak jauh dari pelabuhan maka untuk mendapatkan tiket kapal laut yang 

diinginkan, calon penumpang tidak bisa mendapatkan tiket tersebut secara 

langsung, calon penumpang tersebut harus berulang-ulang kali melakukan 

konfirmasi ke Agen Perjalanan tempat ia memesan tiket dan calon penumpang 
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tersebut harus menunggu beberapa hari lagi sebelum ia benar-benar mendapatkan 

tiket yang diinginkannya. 

Banyak dibukanya usaha Agen Perjalanan di kota Surakarta 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha antara satu dengan yang lainnya. 

Mereka berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada para calon 

konsumen. Mereka tidak segan-segan memanggil dan memakai orang-orang ahli 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menggunakan teknologi yang canggih 

dalam melayani calon konsumen. Saat ini telah ada beberapa Agen Perjalanan di 

kota Surakarta yang menggunakan system on-line dalam melayani calon 

konsumen. 

CV. Niki Tour Surakarta merupakan salah satu Agen Perjalanan yang 

melayani pemesanan tiket angkutan udara, darat dan laut yang menggunakan on-

line system, baik dalam proses reservasi pesawat udara (Lion Air, Mandala, 

Bouraq), maupun kapal PT. PELNI dan kapal swasta (PT. Pelayaran Prima Vista). 

Karena CV. Niki Tour Surakarta menggunakan on-line system dalam melayani 

calon konsumen, maka CV Niki Tour Surakarta mempunyai prosedur yang cukup 

menarik, sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul “Prosedur Pelayanan 

Penjualan Tiket Kapal Laut PT. Pelayaran Prima Vista di CV. Niki Tour 

Surakarta”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan untuk memberikan arah 

penulisan Tugas Akhir ini maka perumusan masalah adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana prosedur pelayanan penjualan tiket kapal laut PT. Pelayaran Prima 

Vista di CV. Niki Tour Surakarta? 

2. Bagaimana cara penentuan harga tiket kapal laut PT. Pelayaran Prima Vista di 

CV. Niki Tour Surakarta? 

3.  Bagaimana cara CV. Niki Tour Surakarta mengatasi masalah yang berkaitan 

dengan prosedur pelayanan penjualan tiket kapal laut PT. Pelayaran Prima 

Vista? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis di CV. Niki Tour adalah: 

1. Untuk mengetahui prosedur pelayanan penjualan tiket kapal laut PT. 

Pelayaran Prima Vista di CV. Niki Tour Surakarta. 

2. Untuk mengetahui cara menentukan harga tiket kapal laut PT. Pelayaran 

Prima Vista di CV. Niki Tour Surakarta. 

3. Untuk mengetahui bagaimana cara CV. Niki Tour Surakarta mengatasi 

masalah yang berkaitan dengan prosedur pelayanan penjualan tiket kapal laut  

PT. Pelayaran Prima Vista. 

 

D. Manfaat Penulisan 

Selain mempunyai tujuan penulisan, penulisan ini juga mempunyai 

manfaat penulisan baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak pihak lain. Hasil 

penulisan ini diharapkan dapat mempunyai manfaat bagi: 
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1. Mahasiswa 

Penulisan yang dilakukan penulis dimaksudkan sebagai perbandingan 

antara teori yang penulis peroleh dari meja kuliah dengan praktek penelitian 

langsung di CV. Niki Tour Surakarta sehingga penulis mempunyai gambaran 

yang lebih luas tentang usaha Agen Perjalanan. 

2. Akademik   

Penulis dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat di bangku kuliah 

pada kenyataan di lapangan. 

3. CV. Niki Tour Surakarta sebagai obyek penulisan. 

Memberikan masukan sumbangan pemikiran kepada pihak CV. Niki 

Tour Surakarta yang sekiranya bisa menjadi masukan yang positif bagi 

pengambilan kebijakan dan langkah-langkah yang akan diambil demi kemajuan 

usaha CV. Niki Tour  Surakarta di masa yang akan datang. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi 

laporan Tugas Akhir ini maka penulis memberikan sistematika penulisan secara 

garis besarnya sebagai berikut: 

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan 

dan sistematika penulisan. 

BAB II merupakan studi pustaka yang berisi landasan teori. 
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BAB III merupakan metode penelitian yang berisi lokasi dan waktu 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan sample, jenis dan 

sumber data dan teknik analisis. 

BAB IV merupakan pembahasan masalah yang berisi bahasan penulis 

mengenai tinjauan umum perusahaan CV. Niki Tour Surakarta, prosedur 

pelayanan penjualan tiket kapal laut PT. Pelayaran Prima Vista di CV. Niki Tour 

Surakarta, cara penentuan harga tiket kapal laut PT. Pelayaran Prima Vista di CV. 

Niki Tour Surakarta, dan cara CV. Niki Tour Surakarta mengatasi masalah yang 

berkaitan dengan prosedur pelayanan penjualan tiket kapal laut PT. Pelayaran 

Prima Vista  

BAB V merupakan bagian penutup yang menguraikan kesimpulan dari 

pembahasan yang telah diuraikan bab-bab sebelumnya dan memberikan saran 

serta kritik bagi CV. Niki Tour Surakarta. 

Daftar Pustaka berisikan daftar pustaka-pustaka dan buku-buku 

referensi yang yang dipelajari untuk mendapatkan data yang akan digunakan 

sebagai landasan dalam membahas kenyataan yang ditemui dalam penelitian 

sehingga nantinya diperoleh acuan-acuan yang mendukung dalam kegiatan 

penelitian. 

Lampiran-lampiran berisikan surat ijin usaha, jadwal keberangkatan 

kapal laut PT. Pelayaran Prima Vista, serta hal-hal lain  yang perlu dilampirkan 

guna lebih mendukung kebenaran dari data-data yang disajikan. 
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BAB II 

STUDI PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Biro Perjalanan Wisata atau Travel Agent dan Agen 

Perjalanan 

Hingga saat ini pengertian tentang Biro Perjalanan Wisata atau Travel 

Agent masih belum dapat didefinisikan secara jelas sehingga pengertian antara 

satu dengan yang lainnya masih belum benar-benar dimengerti oleh kebanyakan 

orang. Biro Perjalanan Umum adalah badan usaha yang menyelenggarakan 

kegiatan usaha perjalanan ke dalam negeri dan atau ke luar negeri, dan usaha 

usaha perjalanan adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, 

menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, sekelompok 

orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata  (Oka A. 

Yoeti, 2001:27). 

 Dalam dunia pariwisata kita mengenal istilah travel. Dalam buku yang 

berjudul Tour And Travel Management, perkataan “travel” dapat diartikan 

sabagai perjalanan pada umumnya yang mempunyai tujuan untuk bermacam-

macam motif dan pada dasarnya bukan untuk tujuan wisata (Oka A. Yoeti, 

2001:111). 

Berdasarkan UU. RI. no: 9. tentang KEPARIWISATAAN. BAB IV 

USAHA PARIWISATA. Pasal 11. Usaha Biro Perjalanan merupakan usaha 

penyediaan jasa perencanaan dan atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan 

wisata.  
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Usaha Biro Perjalanan Wisata di Indonesia meliputi dua bidang yaitu: 

a Biro Perjalanan Umum, yaitu perusahaan perjalanan yang dapat melakukan 

kegiatan usaha perjalanan secara lengkap. 

b Agen perjalanan adalah perusahaan perjalanan yang usahanya hanya 

mengageni perusahaan penerbangan, hotel, biro perjalanan umum (Sahulata 

1994:28). 

Biro Perjalanan Umum mempunyai ruang lingkup kegiatan usaha 

meliputi: 

1). Membuat, menjual dan menyelenggarakan paket wisata. 

2). Mengurus dan melayani kebutuhan jasa angkutan bagi perorangan dan atau 

kelompok orang yang diurusnya. 

3). Melayani pemesanan akomodasi, restoran dan sarana wisata lainya. 

4). Mengurus dokumen perjalanan. 

5). Menyelenggarakan panduan perjalanan wisata. 

6). Melayani penyelenggaraan konvensi (Oka A. Yoeti, 2001:28). 

Sedangkan ruang lingkup Agen Perjalanan mencakup kegiatan usaha 

sebagai berikut: 

1). Menjadi perantara di dalam pemesanan tiket angkutan udara, laut, dan darat. 

2). Mengurus dokumen perjalanan. 

3). Menjadi perantara di dalam pemesanan akomodasi, restoran, dan sarana wisata 

lainnya. 

4). Menjual paket-paket wisata yang dibuat oleh Biro Perjalanan Umum (Oka A. 

Yoeti, 2001:28). 
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2. Pengertian Transportasi. 

Transportasi adalah pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan 

sesuai dengan kemajuan teknologi (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

1988:960). 

Salah satu ruang lingkup kegiatan usaha Agen Perjalanan adalah 

menjadi perantara di dalam pemesanan tiket angkutan udara, laut, dan darat. 

Dalam buku yang berjudul “ Anatomi Pariwisata “ disebutkan bahwa angkutan 

wisata pada hakikatnya adalah jasa memindahkan wisatawan dari tempat yang 

satu (tempat pemberangkatan (point of departure) ke tempat tujuan (point of 

arrival) (Soekadijo 2000:233). 

 

3. Jenis dan Macam Angkutan. 

Jenis dan Macam Angkutan secara umum dapat dibedakan dalam tiga 

kategori yaitu: angkutan udara, angkutan laut dan angkutan darat 

 Angkutan udara yaitu pesawat udara (Airlines) yang dibedakan 

menjadi: penerbangan Internasional yang “Scheduled” dan yang “non 

Scheduled”, Scheduled artinya Airlines yang bersangkutan dalam operasinya 

mempunyai satu perencanaan yang sifatnya menyeluruh, sedangkan non 

Scheduled adalah Airlines yang operasinya tidak mempunyai time scheduled 

tertentu, dan penerbangan dalam negeri (Domestic Airlines)  yang di bagi dalam 

dua bagian besar, yaitu ‘General-aviation’ dan ‘Commercial Airlines’, 

penerbangan yang termasuk General-aviation ciri khasnya ialah melaksanakan 

penerbangan udara untuk keperluan sendiri dan tidak diadakan pungutan biaya 
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bagi penumpangnya sedangkan ciri Commercial Airlines ialah mereka melakukan 

kegiatan angkutan udara untuk umum (penumpang dan barang serta pos). 

 Angkutan laut yaitu kapal laut (Shiplines) mengenal dua jenis 

pengangkutan menurut operasinya meliputi: Reguler lines yang dapat dibedakan 

menjadi Internasional lines, seperti Union Steam Ship Co dari New Zealand P & 

O. Line yang mempunyai trayek secara teratur, Australia, New Zealand, Fiji – 

Hawai, Kanada dan Amerika atau Glend and Shire Lines yang menghubungkan 

Inggris - India – Malaysia – Hongkong – Jepang, Inter insuler lines, merupakan 

kapal penumpang dalam negeri yang membawa penumpang antar pulau, Ferry, 

yaitu kapal tambang yang digunakan untuk pengangkutan laut antar dua pulau 

yang di hubungkan satu selat, yang sesudahnya para penumpang dapat 

melanjutkan perjalanannya dengan angkutan darat dan Charter lines adalah kapal-

kapal yang biasa digunakan untuk keperluan khusus pesiar (cruiser). 

Angkutan darat jenisnya yaitu: sepeda, dokar atau delman, sepeda 

motor, mobil penumpang (taksi, bus dan microbus, motor coach) dan kereta api 

(Oka A. Yoeti, 2001:148-155). 

 

4. Pengertian Prosedur Pelayanan Penjualan Tiket. 

Setiap Agen Perjalanan pasti memiliki prosedur pelayanan. Prosedur 

pelayanan yang diterapkan oleh setiap Agen Perjalanan berbeda antara satu 

dengan yang lainnya, dan setiap Agen Perjalanan berusaha menerapkan prosedur 

yang semudah-mudahnya dalam melayani konsumen terlebih-lebih dalam hal 

pelayanan penjualan tiket. 
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a. Prosedur  

Prosedur (procedure) adalah tatacara melakukan pekerjaan yang telah 

dirumuskan dan diwajibkan. Biasanya suatu prosedur meliputi bagaimana, 

bilamana, dan oleh siapa, tugas harus diselesaikan (Marbun. 2003:294), 

1988:571).  

b. Pelayanan                                    

Pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain dengan 

memperoleh imbalan (uang) (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan). 

Pelayanan sangat penting bagi sebuah perusahaan, pelayanan (services) sangat 

berpengaruh terhadap faktor kepuasan pelanggan. Pelayanan yang baik adalah 

kalau kita dapat memenuhi kebutuhan (needs) dan keinginan (wants) serta 

harapan (expectation) pelanggan (tourist) (Oka A. Yoeti, 2003:319). 

c. Penjualan 

Selain memberikan pelayanan kepada penumpang di tempat penjualan 

(counter), perlu diketahui juga akibat atau hasil dari penjualan. Hal itu penting 

karena bisnis travel bukan sekedar memberitahu atau pemberitahuan (knowing or 

informing), tetapi juga penjualan dan pemberian pelayanan. 

Seorang karyawan Biro Perjalanan haruslah seorang salesman, karena 

dia harus mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi atau membujuk langsung 

agar produknya dibeli. Oleh karena itu, hal-hal berikut ini perlu diperhatikan. 

1). Bersikap terbuka, sopan dan penolong. 

2). Dapat menempatkan diri di tempat pelanggan.  
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3). Memberikan pelayanan kepada pelanggan seperti halnya bila dirinya ingin 

dilayani. 

4). Mempersiapkan diri dengan baik dan bekonsentrasi penuh kepada apa yang 

kita lakukan. 

5). Berpikir cepat dan jelas. 

6). Harus percaya kepada yang dijual. Hasil yang akan didapat adalah dari 

pengetahuan tentang produk wisata dan pengalaman. 

7). Harus dapat merasakan keinginan pelanggan (Z.S.A. Sahulata 1994:45). 

Karena dalam penjualan itu konsumen harus diyakinkan untuk membeli 

sesuatu produk, maka segala kegiatan itu harus disesuaikan dengan kondisi 

konsumen. Pribadi konsumen menjadi tolak ukur untuk semua kegiatan penjualan. 

Baik-tidaknya dan tepat-tidaknya kegiatan penjualan diukur dengan kecocokannya 

dengan kondisi pribadi konsumen, sehingga ia akhirnya membeli produk yang 

ditawarkan. Konsumen selalu benar, konsumen selalu baik dan konsumen adalah 

raja (Soekadijo, 2000:260). 

Dari penjelasan tersebut diatas dapat diambil pengertian bahwa 

penjualan dapat diartikan sebagai serangkaian teknik yang dipakai oleh suatu 

perusahaan dalam mempengaruhi atau membujuk langsung agar produknya dibeli 

oleh calon konsumen. Dalam hal penulisan ini yang di bahas adalah tiket kapal 

laut khususnya tiket penumpang. 
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d. Tiket 

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah tiket baik itu  

tiket pesawat, tiket kereta api maupun tiket kapal laut. Tiket adalah suatu 

perjanjian antara perusahaan pengangkutan dan penumpang berisi beberapa 

persyaratan, bahwa pemegang tiket dapat memakai jasa angkutan penerbangan 

yang mengeluarkannya (Kodhyat dan Ramaini, 1992:107). 

Dalam buku Tarif dan Dokumen Pasasi 2 (Ticketing) disebutkan bahwa 

tiket adalah suatu kontrak pengangkutan (contract of carriage) antara perusahaan 

penerbangan dan penumpang (Sahulata, 1994:50). 

 Menurut bentuknya tiket dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Tiket 

manual dan tiket printer (TAT/ Transitional Automated Ticket). 

1). Tiket Manual yaitu tiket yang cara pengeluarannya (issued) menggunakan 

tangan. 

2). Tiket TAT yaitu tiket yang dikeluarkan melalui proses CRS (Computerized 

Reservation System) (Rahmat Darsono, 2004:78). 

Dari batasan tiket diatas dapat diterapkan kedalam pengertian bahwa 

tiket kapal laut yang dimaksud adalah suatu perjanjian antara perusahaan 

pengangkutan dan penumpang berisi beberapa persyaratan, bahwa pemegang tiket 

dapat memakai jasa angkutan kapal laut yang mengeluarkannya. 

 

5. Pengertian Harga Tiket 

Setiap Agen Perjalanan pasti mempunyai cara yang berbeda-beda dalam 

hal menentukan harga tiket. Harga dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang 
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harus dipersiapkan seseorang untuk membeli atau memesan suatu produk yang 

diperlukan atau diinginkannya (Oka A. Yoeti, 2003:249). 

Harga tiket (fare) adalah biaya angkut penumpang (Darmardjati, 

2001:45), yang dimaksud harga tiket disini adalah harga tiket kapal laut. Harga 

tiket kapal tidak hanya bergantung pada kelas atau musim perjalanan saja, tetapi 

umumnya bergantung pada bentuk dan situasi kamar (kabin) yang tersedia dalam 

kapal itu. Oleh karena itu, harga-harga tiket untuk kamar-kamar yang letaknya di 

luar berbeda dengan kamar-kamar yang letaknya di dalam. Kamar-kamar yang 

letaknya pada dek di atas, dek di bawah, dan juga kamar-kamar dengan fasilitas 

tertentu, mempunyai harga tiket yang berlainan antara satu dengan yang lain. 

Dalam kapal-kapal besar, penumpang pada umumnya dibagi dalam dua 

kelas, yaitu kelas utama (first class) dan kelas ekonomi (tourist class). Itulah 

sebabnya harus diadakan pembagian yang ketat. Setiap kelas dengan fasilitasnya 

sendiri-sendiri, seperti restoran, kolam renang, ruangan-ruangan, bioskop, 

pertokoan, dan lain-lain. 

Kelas utama biasanya terletak pada bagian yang paling lux dalam kapal 

tersebut. Harga tiket kelas utama selalu lebih mahal dari kelas ekonomi. 

Sedangkan kelas ekonomi selalu lebih sederhana dari kelas utama dan 

menampung lebih banyak wisatawan dari seluruh jumlah orang dalam kapal 

(Sahulata, 1994:31). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

      

A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian. 

Penelitian dilaksanakan di kantor CV. Niki Tour Surakarta yang 

berlokasi di Hotel “SANAHTRI” Jl. Sutowijoyo No. 45 Surakarta. Alasannya 

karena  Praktek Kerja Lapangan yang diadakan selama dua bulan (17 Januari 

2005 – 17 Maret 2005)  sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Jurusan Usaha 

Perjalanan Wisata Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret 

Surakarta dan tempat yang ditentukan oleh ASITA Surakarta. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Menurut cara perolehannya data dikelompokkan menjadi:  

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dengan jalan dikumpulkan oleh 

peneliti langsung dari obyek yang diteliti (Kusumayadi dan Endar Sugiarto, 

2000:80).  

 Dalam hal ini penulisan mendapatkan sejumlah keterangan atau fakta 

yang secara langsung diperoleh di CV. Niki Tour Surakarta. Data-data primer 

yang penulis gunakan dalam penulisan ini antara lain: 

1. Proposal Pendirian CV. Niki Tour Surakarta. 

2. Surat Izin Usaha No. 27/D.2/BPU/V/92. 

3. Jadwal Keberangkatan Kapal PT. Pelayaran Prima Vista untuk bulan Juni 

2005. 
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4. Daftar harga tiket PT. Pelayaran Prima Vista jurusan Surabaya-Banjarmasin.  

5. Laporan Kas Pemasukan Harian CV. Niki Tour Surakarta bulan Maret, 2005. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang 

atau instansi lain dalam bentuk publikasi (Kusumayadi dan Endar Sugiarto, 

2000:80).  

C. Tehnik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah cara pengumpulan data dengan 

menggunakan jalan mengamati, meneliti atau mengukur kejadian yang sedang 

berlangsung (Kusumayadi dan Endar Sugiarto, 2000:84). Metode ini tidak 

melakukan wawancara tetapi hanya mengamati kenyataan-kenyataan (Salah 

Wahab, 1997:68). 

Dalam hal ini Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan untuk mengamati 

cara kerja, mendapatkan bimbingan, dan mencatat data-data selain itu juga ikut 

berpartisipasi dalam pelayanan ticketing reservation dan sebagainya sehingga 

penulis mengetahui secara jelas baik cara kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan usaha, maupun kebijakan-kebijakan yang diterapkan di perusahan. 

Metode ini berguna sekali sebagai suatu alat untuk mengecek pernyataan yang 

dibuat selama wawancara (Salah Wahab,1997:69).  

2. Wawancara 

Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi antara 

pengumpul data dengan responden. Sehingga wawancara dapat diartikan sebagai 
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cara mengumpulkan data dengan bertanya langsung kepada responden, dan 

jawaban-jawaban dicatat atau diuraikan dengan alat perekam (Kusumayadi dan 

Endar Sugiarto 2000:100). Dalam penulisan ini informan yang dipilih adalah 

pimpinan dan beberapa karyawan Niki Tour serta beberapa sub Agen yang 

bekerja sama dengan CV. Niki Tour Surakarta yaitu: 

1. Patrick Orlando AMd. selaku manager CV. Niki Tour Surakarta. 

2. Nicholas Sumarna SE. selaku staf tiket CV Niki Tour Surakarta. 

3. Sri Wahyuni AMd. selaku staf tiket CV. Niki Tour Surakarta. 

4. Anissa selaku staf accounting CV Niki Tour Surakarta. 

5. Bapak Bowo selaku sub Agen CV. Niki Tour Surakarta dari Wonogiri. 

6. Ibu Hadi selaku sub Agen CV. Niki Tour Surakarta dari Sukoharjo. 

3. Studi Dokumen                                                                                                             

Dokumentasi yang dilakukan oleh merupakan kegiatan yang dilakukan 

dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen. Dokumen yang dikumpulkan 

penulis meliputi: dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah 

tulisan tentang diri seseorang yang ditulisnya sendiri berupa surat, buku harian, 

anggaran pribadi atau rumah tangga, pepatah, lagu daerah. Dokumen resmi adalah 

tulisan yang terdapat pada instansi-instansi pemerintah, berupa laporan rapat,tata 

tertib, Undang Undang dan lain lain (Lexy. J. Mollong, 1990:114) yang 

berhubungan dengan obyek penelitian sehingga dapat digunakan sebagai sumber 

data yang akurat, dan diharapkan dapat lebih mendukung data-data yang 

didapatkan. 

4. Studi Pustaka  
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Studi Pustaka yaitu mempelajari buku-buku referensi yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data yang akan digunakan 

sebagai landasan dalam membahas kenyataan yang ditemui dalam penelitian 

sehingga nantinya diperoleh acuan-acuan yang mendukung dalam kegiatan 

penulisan. Buku-buku referensi tersebut didapatkan dari Lab. Tour, Perpustakaan 

Pusat dan Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret 

Surakarta serta dari sumber-sumber lainnya. Buku-buku referensi yang penulis 

gunakan sebagai pegangan dalam menyusun penulisan Tugas Akhir ini dapat 

dilihat di Daftar Pustaka  

Data yang dikumpulkan dapat kita kelompokan kedalam kategori 

tertentu. Menurut sifatnya, data dikelompokkan menjadi data kualitatif dan 

kuantitatif. Kualitatif adalah data-data yang tidak bernilai numeric atau nilainya 

bukan angka. Data kuantitatif yaitu data yang nilainya berbentuk numeric atau 

angka (Kusumayadi dan Endar Sugiarto, 2000:80). 

5. Teknik Analisis 

Analisis adalah penguraian suatu pokok menjadi bagian-bagiannya dan 

penelaah suatu bagian secara tersendiri serta hubungan antar bagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (Kodyat dan  

Ramaini, 1992:100).  

Data-data dan informasi yang diperoleh baik primer maupun sekunder 

dengan membaca, mencatat, mempelajari buku-buku diktat dan literatur yang 

berkaitan serta mendukung penelitian dikelompokkan dan diklasifikasi menurut 

jenisnya, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis deskriptif. Analisis 
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deskriptif adalah mentransformasi data mentah kedalam bentuk data yang mudah 

dimengerti dan ditafsirkan, serta menyusun, memanipulasi dan menyajikan supaya 

menjadi suatu informasi (Kusmayadi dan Endar Sugiarto, 2000:179). kemudian 

disajikan dalam bentuk laporan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum CV. Niki Tour Surakarta. 

1. Sejarah CV. Niki Tour Surakarta      

CV. Niki Tour Surakarta adalah salah satu Agen perjalanan yang 

didirikan pada tahun 1990 berdasarkan Surat Ijin Operasi No.11/159NK/1/Par/90 

berbentuk CV. (Comanditaire Vennootschap) dan berdomisili usaha di Jl. 

Sutowijoyo No. 45 Surakarta. 

Pada mulanya usaha yang diselenggarakan yaitu Biro Perjalanan Umum 

dan berdasarkan proposal pendirian CV. Niki Tour Surakarta mempunyai kegiatan 

usaha adalah sebagai berikut: 

a. Menawarkan paket wisata. 

CV. Niki Tour Surakarta menyelenggarakan paket-paket wisata dan 

dapat melayani paket-paket tersebut setiap kesempatan bagi wisatawan asing 

maupun dalam negeri. 

b. Mempersiapkan sarana angkutan. 

Apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk melayani perjalanan wisata 

CV. Niki Tour Surakarta siap menyediakan sarana angkutan sesuai kebutuhan, 

sehingga memperlancar arus wisata ke daerah wisata tujuan. 

c. Memberikan pelayanan sarana wisata. 

CV. Niki Tour Surakarta melayani segala sarana yang dibutuhkan, serta 
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memberikan informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan 

paket wisata. 

d. Melayani pengurusan dokumen perjalanan. 

CV. Niki Tour Surakarta melayani pengurusan dokumen perjalanan bagi 

warga negara asing maupun warga negara Indonesia. 

e. Mempersiapkan pemandu perjalanan Wisata. 

Pemandu-pemandu wisata CV. Niki Tour Surakarta selalu para 

wisatawan yang mengadakan perjalanan wisata, sehingga dapat lebih mengenal 

daerah yang dilalui, serta daerah wisata tujuan. 

f. Pelayanan umum. 

Membuka hubungan kerja dengan instansi atau perusahaan swasta yang 

berusaha di bidang sarana angkutan, dengan melayani pemesanan tiket angkutan 

darat, laut, udara. 

Akan tetapi ketika pertama kali beroperasi, perusahaan ini belum 

sepenuhnya melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan karena 

kurangnya profesionalisme karyawan dalam menjalankan tugas-tugasnya dan oleh 

karena hal tersebut maka terjadilah beberapa pergantian pengurus dalam CV. Niki 

Tour Surakarta. 

Beberapa periode pergantian pengurus yang terjadi di CV. Niki Tour 

Surakarta yaitu: 

a. Kepengurusan Pertama. 

Dengan modal awal Surat Ijin dan sebuah kantor, perusahaan menerima 

2 orang karyawan yang mulai bekerja pada tanggal 15 Januari 1990. Hal pertama 
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yang dilakukan adalah mempersiapkan kantor dengan menambah beberapa 

perlengkapan dan mencari informasi terhadap Biro Perjalanan yang telah lama 

berdiri dan beroperasi. Kegiatan yang pertama kali adalah ticketing. Pelayanan 

tersebut pun hanya terbatas pada tiket untuk transportasi darat yaitu bus dan kereta 

api serta tiket udara untuk pesawat Garuda dan Merpati saja. Beberapa faktor yang 

menyebabkan perusahaan tidak bisa melakukan kegiatan lain yang sesuai dengan 

maksud dan tujuan, diantaranya adalah operasional dan tenaga kerja yang 

profesional sehingga kepengurusan pertama hanya bertahan sampai 15 Desember 

1991. 

b.  Kepengurusan  Kedua. 

Kepengurusan kedua mulai bekerja pada tanggal 16 Desember 1991. 

Dengan kepengurusan yang baru perusahaan berusaha menata kembali hal-hal 

yang perlu diperbaharui dan diperbaiki seperti memeriksa kembali permasalahan 

yang terjadi pada kepengurusan yang pertama serta mencari pemecahan-

pemecahan yang baik untuk kelangsungan perusahaan. Kegiatan yang pertama 

kali dibenahi adalah ticketing yang sebelumnya pernah berjalan dengan 

menambahkan tiket pesawat yaitu tiket pesawat Simpati. Kegiatan lain yang biasa 

berjalan adalah pelayanan dokumen perjalanan seperti paspor serta penjualan serta 

penyelenggaraan tiket tour domestik. Tetapi walaupun pengalaman dan 

pengetahuan sudah lebih baik, akan tetapi perusahaan belum seperti yang 

diharapkan. Masalah utama adalah modal yang dimiliki perusahan masih kurang 

sehingga menghambat karyawan dalam mengembangkan usaha dan gagasannya. 

Kepengurusan ini tidak bertahan lama dan berhenti pada tanggal 28 April 1992. 
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c. Kepengurusan Ketiga. 

Pengalaman serta masalah yang dihadapi oleh kepengurusan sebelumnya 

menjadi tolak ukur serta dasar pemikiran bagi perusahaan dalam membentuk 

kembali kepengurusan yang baru, dengan harapan pengurus yang baru akan dapat 

mengatasi kekurangan-kekurangan dan dapat mengatasi masalah dengan baik.  

Berbekal pengalaman dan tekad yang kuat, perusahaan yang baru 

memulai kegiatan pada tanggal 1 Mei 1992 dengan kegiatan melayani dan 

menyelenggarakan: 

1). Tiket untuk transportasi darat (bus dan kereta api), udara (penerbangan   

domestik maupun internasional), laut (PELNI maupun swasta). 

2). Dokumen perjalanan 

3). Domestic Tour dan internasional. 

4). Hotel reservation  

5). Charter bus hotel. 

6). Pengiriman mobil dan kendaraan roda dua keluar pulau Jawa. 

7). Travel antar jemput dari Surakarta ke Yogja, Semarang, Surabaya, Malang, 

Blitar, Purwakarta, Jakarta.  

Pada masa ini perusahaan mengalami bebagai kemajuan salah satunya 

diterimanya Surat Izin Usaha No. 27/D.2/BPU/V/92 dari Departemen Pariwisata 

Pos dan Telekomunikasi. CV. Niki Tour Surakarta juga resmi menjadi anggota 

ASITA (Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies) dan untuk lebih 

meningkatkan pelayanan kepada konsumen dan untuk menjawab tuntutan pasar 

yang semakin meningkat serta untuk meningkatkan hasil penjualan maka 
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dibukalah Counter Office CV. Niki Tour Surakarta yang beralamatkan di Jl. Yos 

Sudarso no. 17 Surakarta. Akan tetapi terjadi ditengah kemajuan yang dicapai 

tersebut terjadi perpecahan didalam tubuh perusahaan yang mengakibatkan CV. 

Niki Tour Surakarta pecah menjadi dua dan pada tanggal 15 Agustus 2004 Niki 

Tour yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso. no. 17  yang sebelumnya merupakan 

Counter Office resmi berdiri sendiri, dan memutuskan lepas dari CV. Niki Tour 

Surakarta. 

d.  Kepengurusan Keempat. 

Kepengurusan keempat resmi dibentuk pada tanggal 01 September 2004. 

Dengan kepengurusan yang baru tersebut CV. Niki Tour Surakarta kembali 

menjalankan usahanya. Pada masa itu CV. Niki Tour Surakarta mengkhususkan 

diri dalam hal ticketing saja,  selain itu CV. Niki Tour Surakarta juga mengambil 

beberapa langkah perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan 

penjualan tiket, diantaranya mengangkat seorang Manager baru, menerima dua 

orang staf tiket dan menambah jam kerja yang sebelumnya beroperasi delapan jam 

menjadi dua belas jam. Akan tetapi kepengurusan ini tidak lama bertahan, dan 

berakhir pada 31 Mei 2005.  

e. Kepengurusan Kelima 

Pada tanggal 01 Juni 2005 kembali terjadi perubahan kepengurusan, 

Manager CV. Niki Tour Surakarta yang sebelumnya dipegang oleh Bapak Patrix 

Orlando Amd. digantikan oleh Ibu Ardeati. Kepengurusan tersebut kembali 

menggunakan sistem delapan jam kerja dan kepengurusan tersebut masih bertahan 

hingga saat ini. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



  
 

2. Struktur Organisasi 

Sebagai Agen perjalanan yang telah berpengalaman CV. Niki Tour 

Surakarta telah mempunyai struktur organisasi yang jelas. Setiap posisi dalam 

struktur organisai tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. 

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing posisi tersebut adalah: 

a. Direktur 

1). Mengawasi dan melakukan kontrol terhadap perusahaan. 

2). Mengangkat dan atau memberhentikan karyawannya. 

3). Mempunyai hak dan wewenang bertindak atas nama perusahaan. 

b. Manager 

1). Bertanggung jawab kepada Direktur perusahaan. 

2). Membuka hubungan kerja dengan perusahaan lain. 

3). Memimpin dan mengarahkan para staf perusahaan dalam melaksanakan 

tugasnya. 

4). Mengawasi, memberi nasehat dan memotivasi serta membantu menyelesaikan 

masalah yang dihadapi oleh para staf perusahaan. 

c. Staf Accounting. 

1). Bertanggung jawab kepada Manager perusahaan. 

2). Mencatat penerimaan-penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran dalam 

perusahaan. 

3). Menyusun laporan penjualan dan laporan keuangan perusahaan secara rutin. 

4). Mentransfer setoran tiket kepada perusahaan penerbangan, pelayaran, travel 

maupun bus. 
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5). Melakukan tagihan ke sub-sub Agen yang jatuh tempo pembayaran. 

d. Staf Tiket Pesawat 

1). Bertanggung jawab kepada Manager perusahaan. 

2). Melayani penjualan tiket pesawat udara. 

3). Melakukan reservation ke perusahaan penerbangan. 

4). Meningkatkan volume penjualan tiket perusahaan.    

e. Staf  Tiket Kapal 

1). Bertanggung jawab kepada manager perusahaan. 

2). Melayani penjualan tiket kapal laut. 

3). Melakukan reservation ke perusahaan pelayaran. 

4). Meningkatkan volume penjualan tiket perusahaan.    

Akan tetapi setiap posisi di CV. Niki Tour Surakarta tidak menganut 

sistem spesifikasi kerja yang mutlak, jadi antara satu dengan yang lain saling 

membantu dan saling melengkapi dalam tugas dan tanggung jawab yang 

dipegangnya. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi CV. Niki Tour Surakarta 

dapat kita lihat dalam diagram berikut ini. 

Struktur Organisasi CV. Niki Tour Surakarta 

 

 
 

 

 
 

 
 
  

 
Sumber, CV. Niki Tour Surakarta, 2005. 

Anissa 
Staf Accounting 

Ardeati 
Manager 

Heru Purnomo 
Direktur 

Sri Wahyuni Amd. 
Staf Tiket Pesawat 

Nicholas Sumarna 
Staf Tiket Kapal 
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3. Fasilitas Pendukung. 

Dalam kegiatan usahanya CV. Niki Tour Surakarta dilengkapi dengan 

sejumlah peralatan untuk membantu dan mendukung operasional kerja antara lain: 

a. Pesawat Telepon. 

Pesawat telepon merupakan alat yang sangat penting peranannya 

didalam pelayanan karena cukup dengan telepon proses reservasi jarak dekat 

maupun jarak jauh dapat dilakukan dengan cepat. Dalam kegiatan usahanya CV. 

Niki Tour Surakarta menggunakan tiga pesawat telepon yang digunakan dalam 

melayani calon penumpang dan sub-sub Agen yang ingin mendapatkan informasi 

atau melakukan booking tiket. 

b. Komputer. 

CV. Niki Tour Surakarta memakai tiga unit komputer yang masing-

masing mempunyai digunakan untuk hal yang berbeda-beda yaitu: 

1). Untuk melakukan reservation on-line tiket Lion Air, Mandala, Bouraq. 

2). Untuk melakukan reservation on-line tiket kapal laut, baik kapal laut PT. 

PELNI maupun PT. Pelayaran Prima Vista. 

3). Untuk menyimpan data-data dan files yang penting milik perusahaan. 

c. Mesin Cetak Tiket. 

Mesin Cetak Tiket yang digunakan oleh CV. Niki Tour Surakarta 

adalah: 

1). Untuk mencetak tiket kapal laut PT. PELNI. 

2). Untuk Mencetak tiket kapal laut PT. Pelayaran Prima Vista. 
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Mesin cetak yang digunakan CV. Niki Tour baik untuk tiket kapal laut 

PT. PELNI maupun PT. Pelayaran Prima Vista merupakan alat yang 

direkomendasikan oleh perusahaan transportasi yang bersangkutan. 

d. Facsimili 

Digunakan untuk mengirim dan mentranfer data dengan cepat. 

e. Brosur dan Schedule 

Brosur-brosur serta schedule penerbangan maupun pelayaran juga 

disediakan di CV. Niki Tour Surakarta bagi para konsumen yang membutuhkan 

informasi tentang jadwal penerbangan maupun pelayaran. 

f. Kendaraan Operasional  

CV. Niki Tour Surakarta memiliki sebuah sepeda motor yang digunakan 

dalam kegiatan opersional perusahaan antara lain untuk mengambil tiket ke Agen 

Perjalanan lain bila terjadi keadaan tiket habis, mengantar tiket baik penumpang 

maupun sub-sub Agen yang berdomisili di dalam kota Surakarta, melakukan 

transfer lewat Bank kepada perusahaan transportasi yang mempunyai hubungan 

kerjasama dengan CV. Niki Tour Surakarta. 

 

g. Hari Kerja, Waktu Kerja dan Seragam. 

CV Niki Tour Surakarta memiliki ketentuan-ketentuan sendiri dalam 

mengatur hari kerja dan waktu kerja serta seragam yang dipakai oleh stafnya. CV. 

Niki Tour Surakarta juga memiliki ketentuan-ketentuan yang mengatur pergeseran 

waktu kerja (shift). Dan mengenai waktu kerja di CV. Niki Tour Surakarta serta 

seragam yang harus dipakai diatur sebagai berikut: 
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Hari dan Jam kerja : 

Senin s/d jumat   : jam 08.00 – 16.00 wib. 

Istirahat    : jam 12.00 – 13.00 wib. 

Sabtu     : jam 08.00 – 15.00 wib. 

Minggu    : jam 09.00 – 13.00 wib. 

Seragam yang dipakai : 

Senin s/d selasa    : seragam batik coklat dan bawahan hitam. 

Rabu s/d kamis     : seragam batik biru dan bawahan hitam. 

Jumat         : seragam batik coklat dan bawahan hitam. 

Sabtu s/d minggu  : seragam bebas tapi sopan. 

h.  Kerjasama dengan Mitra Usaha Lain. 

Kerjasama yang dilakukan oleh CV. Niki Tour Surakarta melibatkan 

berbagai pihak yaitu: 

1). Dengan sesama Agen Perjalanan. 

CV. Niki Tour Surakarta bekerjasama dengan Agen Perjalanan yang lain 

untuk saling memberikan keuntungan terutama di bidang ticketing. Terdapat 

beberapa jenis tiket yang tidak bersistem on-line sehingga CV. Niki Tour 

Surakarta harus mengambil dari Agen perjalanan lain. 

Dalam melayani pemesanan Tiket pesawat Garuda CV. Niki Tour 

Surakarta bekerja sama dengan Nusantara Tour and Travel dan Equator Tour and 

Travel  dengan harga yang telah ditentukan. 

Untuk pemesanan tiket Merpati CV. Niki Tour Surakarta bekerjasama 

dengan Miki Tour Surakarta. 
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CV. Niki Tour Surakarta bekerjasama dengan lebih dari 151 Agen 

Perjalanan di berbagai kota (Surakarta, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, 

Wonogiri, Klaten dan kota-kota lainnya) dalam penjualan tiket pesawat dan tiket 

kapal laut PT. PELNI maupun swasta. 

2). Dengan Perusahaan Transportasi 

a) Perusahaan Penerbangan 

CV. Niki Tour Surakarta bekerjasama dengan Lion Air, Bouraq, 

Mandala, dan Adam Air dalam hal penyediaan tiket dengan harga yang telah 

ditentukan. 

b) Perusahaan Transportasi Darat  

CV. Niki Tour Surakarta menjalin kerjasama dengan beberapa 

perusahaan travel untuk penyediaan tiket travel. Perusahaan-perusahaan travel 

tersebut antara lain: Risky Tour and travel untuk jurusan Surabaya, Malang, Kediri 

dan kota-kota tujuan lainnya dan Rahmalia Indah Tour and Travel untuk jurusan 

Surabaya, Yogyakarta dan kota-kota tujuan lainnya. 

CV. Niki Tour Surakarta bekerjasama dengan perusahaan bus P.O. Giri 

Indah untuk melayani penumpang dengan tujuan ke Tanjung Priok. 

CV. Niki Tour Surakarta juga melayani pemesanan tiket PT. Kereta Api 

(Persero). 

c) Dengan Perusahaan Pelayaran 

CV. Niki Tour Surakarta bekerjasama dengan PT. PELNI. PT. PELNI 

merupakan asosiasi perusahaan Pelayaran Nasional Indonesia milik negara yang 

dikelola oleh swasta. CV. Niki Tour Surakarta bekerja sama dengan PT. PELNI 
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dan bernegosiasi dalam hal komisi dari jasa penjualan tiket. Untuk menghindari 

terjadinya persaingan yang tidak sehat antar Agen Perjalanan maka CV. Niki Tour 

Surakarta menjual tiket dengan harga yang telah ditentukan batas minimalnya 

oleh PT. PELNI maupun ASITA. CV. Niki Tour Surakarta merupakan salah satu 

Agen Perjalanan di kota Surakarta yang mempunyai izin untuk melakukan issued 

tiket kapal laut PT. PELNI dari tiga pelabuhan keberangkatan yaitu dari 

pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan 

pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Nama-nama kapal laut PT. PELNI yang 

tiketnya bisa dipesan melalui CV. Niki Tour Surakarta antara lain: 

§ KM. TIDAR 

§  KM. TATAMAILAU 

§  KM. CIREMAI 

§  KM. DOBONSOLO 

§  KM. LEUSER 

§  KM. BINAIYA 

§  KM. BUKIT RAYA 

§  KM. TILONG KABILA 

§  KM. LAMBELU 

§  KM. WILIS 

§  KM. EGON  

§  KM. DOROLONDA 

§  KM. NGAGAPULU 

§  KM. LABOBAR 

§  KM. BUKIT   

SIGUNTANG 

§  KM. SINABUNG 

§  KM. KELUD 

§  KM. FUDI

Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan Izin issued tiket tersebut 

adalah: 

1). Mempunyai Surat Izin Usaha. 
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2). Mempunyai Surat Keanggotaan ASITA. 

3). Mempuyai Cash Deposit Bank (minimal 70 juta Rupiah). 

Selain bekerjasama dengan PT. PELNI CV. Niki Tour Surakarta juga 

menjalin kerjasama dangan PT. Pelayaran Prima Vista. PT. Pelayaran Prima Vista 

merupakan perusahaan pelayaran milik swasta dan dikelola oleh swasta. Untuk 

menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat antar Agen Perjalanan maka 

CV. Niki Tour menjual tiket dengan harga yang juga telah ditentukan batas 

minimalnya oleh PT. Pelayaran Prima Vista dan ASITA. CV. Niki Tour Surakarta 

juga merupakan salah satu Agen Perjalanan di kota Surakarta yang mempunyai 

izin untuk melakukan issued tiket kapal laut PT. Pelayaran Prima Vista dari tiga 

pelabuhan keberangkatan yaitu dari pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, pelabuhan 

Tanjung Perak Surabaya dan pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Nama-nama 

kapal laut PT. Pelayaran Prima Vista yang tiketnya bisa dipesan melalui CV. Niki 

Tour Surakarta antara lain: 

§ KM. MARINA NUSANTARA 

§ KM. MARISA NUSANTARA 

§ KM. TITIAN NUSANTARA 

§ KM. MANDIRI NUSANTARA 

§ KM. SAFIRA NUSANTARA 

§ KM. SENOPATI NUSANTARA 

§ KM. MENTARI NUSANTARA 

§ KM. MADANI NUSANTARA 
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Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan Izin tersebut adalah: 

1). Mempunyai Surat Izin Usaha. 

2). Mempunyai Surat Keanggotaan ASITA. 

3). Mempuyai Cash Deposit Bank (minimal 10 juta Rupiah). 

 

B. Prosedur Pelayanan Penjualan Tiket Kapal Laut PT. Pelayaran 

PrimaVista di CV. Niki Tour Surakarta. 

CV. Niki Tour Surakarta merupakan salah satu Agen Perjalanan di 

Surakarta yang menggunakan komputer on-line system, baik dalam melayani sub-

sub Agen maupun calon penumpang yang datang secara langsung, serta memiliki 

izin untuk melakukan proses mencetak tiket kapal laut PT. PELNI maupun tiket 

kapal laut PT. Pelayaran Prima Vista sehingga merubah anggapan kebanyakan 

orang bahwa untuk melakukan perjalanan menggunakan kapal laut harus melalui 

proses yang panjang dan rumit. CV. Niki Tour Surakarta juga menerapkan 

prosedur yang mudah dalam melayani calon penumpang maupun sub-sub Agen 

dalam pelayanan penjualan tiket kapal laut PT. Pelayaran Prima Vista. Adapun 

prosedur pelayanan penjualan tiket kapal laut PT. Pelayaran Prima Vista yang 

diterapkan oleh CV. Niki Tour Surakarta dalam melayani calon konsumen dari 

proses reservation hingga tiket siap digunakan adalah: 

 

1. Calon Konsumen. 

Calon konsumen CV. Niki Tour Surakarta pada dasarnya dibedakan 

menjadi dua yaitu: 
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a. Calon penumpang yang datang langsung ke kantor CV. Niki Tour 

Surakarta. 

b. Sub Agen yang bekerjasama dengan CV. Niki Tour Surakarta.  

Baik calon penumpang yang datang secara langsung maup un sub Agen 

dapat melakukan reservation via telepon, mereka akan dilayani oleh petugas 

penjualan, informasi yang ingin mereka dapatkan biasanya adalah informasi 

tentang kapal PT. PELNI, karena selama ini di Indonesia pelayaran identik dengan 

PT. PELNI. Calon konsumen beranggapan bahwa kapal laut PT PELNI adalah 

satu-satunya sarana yang dapat mereka gunakan dalam melakukan perjalanan 

menggunakan transportasi laut. Akan tetapi seringkali terjadi suatu keadaan 

dimana keberangkatan kapal PT. PELNI tidak sesuai dengan keinginan calon 

konsumen tersebut, maka petugas penjualan akan memberikan alternatif jadwal 

keberangkatan kapal lain, antara lain PT. Pelayaran Prima Vista. 

Ada beberapa langkah yang baik yang harus dilakukan petugas 

penjualan dalam memberikan pelayanan kepada calon konsumen, yaitu: 

a. Greeting yang baik. 

Greeting yang baik merupakan langkah awal dalam pelayanan 

penjualan. Seorang petugas harus menyapa terlebih dahulu dan mempersilahkan 

duduk calon konsumen dengan sopan dan ramah, sambil mempersiapkan yang 

akan digunakan untuk melayani calon konsumen. 

b. Menanyakan Keperluan. 

Petugas penjualan harus menanyakan maksud calon konsumen, dan 

informasi apa saja yang dibutuhkan.  
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2. Information. 

Calon konsumen tersebut akan dilayani oleh petugas penjualan yang 

akan mendengarkan keinginan pelanggan dan mencoba untuk mendapatkan 

informasi sebanyak-banyaknya dari calon konsumen. Sebaliknya petugas 

penjualan akan memberikan informasi selengkap-lengkapnya tentang jadwal kapal 

laut baik hari, tanggal, jam keberangkatan, kelas, estimate harga maupun kapal 

yang akan digunakan, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa calon konsumen 

biasanya lebih tertarik dengan kapal PT. PELNI karena selama ini di Indonesia 

pelayaran identik dengan PT. PELNI akan tetapi pada waktu-waktu tertentu 

terjadi lonjakan jumlah calon penumpang sehingga tidak sebanding dengan 

jumlah armada yang tersedia, atau terjadi perubahan jadwal keberangkatan karena 

faktor alam dan lain sebagainya sehingga waktu keberangkatan kapal PT. PELNI 

tidak sesuai dengan keinginan calon konsumen tersebut, maka petugas penjualan 

akan memberikan alternatif jadwal keberangkatan kapal lain, antara lain PT. 

Pelayaran Prima Vista. 

 Contohnya pada tanggal 14 Juni 2005 Ibu Imam seorang sub Agen dari 

kota Klaten yang beralamatkan di dalam terminal bus Klaten dengan nomor 

telepon 08882910015 memesan tiket kapal laut untuk calon penumpangnya: 

a. Eko Priyatmoko, umur 24tahun, menginginkan kelasVIP B, 

b. Herliana, umur 25 tahun, menginginkan kelas ekonomi non seat, 

c. Regita, umur 5 tahun, untuk kelas ekonomi non seat, 

d.  M. Rido, umur 20 bulan untuk kelas ekonomi bayi, 
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Sub Agen tersebut memesan tiket untuk keberangkatan tanggal 16 Juni 

2005 dengan tujuan ke kota Banjarmasin sedangkan pada tanggal tersebut kapal 

laut dari PT. PELNI seperti KM. Egon yang biasanya dioperasikan untuk kota 

tujuan tersebut tidak dapat dioperasikan karena sedang digunakan Pemerintah 

untuk mengangkut bantuan ke Aceh yang pada akhir tahun 2004 telah dilanda 

bencana alam Tsunami, maka calon penumpang atau sub Agen tersebut di berikan 

alternatif kapal laut PT. Pelayaran Prima Vista. Petugas juga akan membantu 

calon konsumen tersebut untuk menentukan pilihan, setelah calon konsumen 

menentukan pilihan untuk menggunakan kapal laut PT. Pelayaran Prima Vista, 

calon konsumen tersebut harus melakukan proses reservation terlebih dahulu. 

Reservation adalah aktivitas transaksi yang menyangkut hal pemesanan tempat 

untuk calon penumpang yang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan 

kapal laut. 

 

3. Ship Reservation 

Identitas calon akan dicatat dalam ship reservation. Ship reservation 

adalah lembar yang digunakan oleh CV. Niki Tour Surakarta untuk mencatat 

informasi-informasi dari calon konsumen yang akan melakukan perjalanan 

menggunakan kapal laut. Hal-hal yang perlu dicatat dalam ship reservation 

adalah: 

a. Nama lengkap/ sesuai dengan kartu identitas 

b. Umur  

Umur calon penumpang dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: 
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                                                                         Solo, 14 Juni 2005 

                                                                      

Dewasa :  > 12 tahun 

Anak  :  24 bulan –12 tahun 

Bayi  :  < 24 bulan. 

c. Alamat dan nomor telepon 

Alamat calon penumpang dan nomor telepon ditulis selengkap 

lengkapnya agar sewaktu waktu dapat dihubungi bila terjadi perubahan jadwal 

keberangkatan atau terjadi hal lainnya. Bila melalui sub Agen maka cukup nama 

sub Agen tersebut yang dicatat.  

d. Route 

Petugas penjualan harus mencatat route perjalanan calon konsumen, 

tanggal dan kapal yang akan dipergunakan. 

e.   Jumlah seat dan kelas 

Petugas penjualan juga harus mencatat berapa jumlah seat yang akan 

dipesan dan kelas apa yang akan dipergunakan. 

Contoh ship reservation dan cara pengisian ship reservation.  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: CV. Niki Tour Surakarta, 2005. 

KAPAL PENUMPANG     : KM. Marina Nusantara 

BERANGKAT TANGGAL: 16 Juni 2005 

DARI          : SUB 

KE          :BDJ 

KELAS          : 

 
 
1.Eko Priyatmoko/24/L/VIP B 
2.Herliana/25/W/ENS 
3.Regita/5/W/ENS 
4.M.Rido/20 bln/bayi 

 
 
Bu. Imam 
Klaten 

HARGA          : 

NAMA PENUMPANG/USIA 

ALAMAT 
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4. Jadwal Keberangkatan Kapal Laut. 

Petugas penjualan akan memberikan informasi selengkap-lengkapnya 

tentang jadwal kapal baik hari, tanggal, jam keberangkatan, kelas, estimate harga 

maupun nama kapal laut PT. Pelayaran Prima Vista yang akan digunakan. 

Misalnya jadwal keberangkatan kapal laut PT. Pelayaran Prima Vista seperti di 

bawah ini: 

No  Kapal               Tujuan Tanggal 
Keberangkatan 

Pukul 
 

9 KM. MARISA NUSANTARA     PONTIANAK-SEMARANG  16-Jun-05 20,00  
10 KM. TITIAN NUSANTARA       BALIKPAPAN-PARE-PARE 16-Jun-05 9,00  
11 KM. FARINANUSANTARA       PONTIANAK-JAKARTA 16-Jun-05 17,00  
12 KM. MARINA NUSANTARA     SURABAYA-BANJARMASIN 16-Jun-05 18,00  
13 KM. MABUHAI NUSANTARA SURABAYA-KIJANG 16-Jun-05 11,00  

 

Sumber: Jadwal Keberangkatan Kapal Laut PT. Pelayaran Prima Vista bulan Juni, 

2005. 

Sampai pada posisi ini terdapat dua kemungkinan keputusan yang akan 

diambil oleh calon konsumen yaitu: 

4.a. Bila Ya, maka akan diteruskan ke prosedur nomor 5. 

4.b. Bila Tidak,  

1). Alternatif  Kapal Laut lain 

Calon konsumen tersebut akan diberikan alternatif supaya 

menggunakan kapal laut lain. 

   2). Information (Agen Lain) 

Bila mereka setuju dengan alternatif tersebut akan tetapi CV. Niki 

Tour tidak memiliki tiket yang diinginkan oleh calon konsumen. maka mereka 

akan dibantu untuk memesan tiket kapal laut yang mereka inginkan dari Agen 
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Perjalanan lain dan CV. Niki Tour Surakarta. Dalam hal seperti demikian CV. 

Niki Tour bertindak sebagai sub Agen dari Agen Perjalanan lain sehingga 

keuntungan yang diperoleh pun berbeda dengan CV. Niki Tour yang langsung 

bertindak sebagai Agen Perjalanan. 

 

5. Harga.  

Calon konsumen, penumpang maupun sub-sub Agen akan diberi 

informasi harga kapal laut PT. Pelayaran Prima Vista yang sesuai dengan nama 

kapal dan kelas yang mereka inginkan. 

Contoh daftar kelas dan harga tiket kapal laut PT. Pelayaran Prima Vista. 

 

Sumber: daftar kelas dan harga tiket kapal laut PT. Pelayaran Prima Vista, 2005. 

 

6. Invoice. 

Setelah calon penumpang setuju dengan kapal, jadwal keberangkatan 

dan harga, petugas penjualan akan membuat invoice sesuai dengan transaksi yang 

telah berlangsung. Invoice yang dikeluarkan oleh CV. Niki Tour Surakarta lembar 

rangkap tiga yaitu: 

 

a. Lembar Invoice warna putih untuk calon penumpang. 

No JENIS TIKET HARGA 
(Rp,) KATAGORI JENIS KELAS 

  VIP B CABIN 200,000 DS VIP B CABIN 

  EKONOMI DEWASA NON SEAT 120,000 DS EKONOMI DEWASA NON SEAT 

  EKONOMI ANAK NON SEAT 90,000 AK EKONOMI ANAK NON SEAT 

  BAYI 20,000 BY BAYI 
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b. Lembar Invoice warna merah untuk sub Agen. 

c. Lembar Invoice warna kuning untuk arsip. 

Contoh Pengisian Invoice dan cara pengisiannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: CV. Niki Tour, 2005. 

7. Pembayaran. 

  Setelah calon konsumen menerima invoice, mereka harus melakukan 

pembayaran dengan ketentuan: 

a. Bila calon penumpang, mereka harus membayar terlebih dahulu sesuai dengan 

harga dan kelas yang mereka inginkan 100% dari harga tiket. 

b. Bila sub Agen maka proses pembayaran dapat dilakukan maksimal satu hari 

setelah tanggal keberangkatan kapal laut. 

Sub Agen dapat melakukan pembayaran dengan cara mentransfer 

melalui rekening Bank. 

 

8. Cetak 

                                                                                                                   Solo,14 

Juni 2005 

                                                                                                                   Kepada 

Yth 

                                                                                                                    .Bu Imam 

                                                                                                                   Klaten 

INVOICE 

No. 00332 
          
 NO           KETERANGAN                 HARGA      JUMLAH 
          KM. Marina Nusantara SUB-BDJ 
            Tgl. 16 Juni 2005 
                  1 VIP B                                       Rp.  205,000 

    1 D    EKONOMI NON SEAT          Rp.  123,000               
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Proses selanjutnya adalah pencetakan tiket. Pencetakan tiket disini 

sekaligus melakukan booking (pemesanan seat) dan confirmation. Dalam hal ini 

yang dimaksud dengan booking  adalah kegiatan pemesanan seat dengan cara 

memasukan kelas, tujuan tanggal keberangkatan dan identitas calon penumpang 

kepada pihak PT. Pelayaran Prima Vista. Sedangkan confirmation adalah kegiatan 

memastikan apakah kelas, seat yang dipesan masih tersedia untuk calon 

penumpang yang kita handle. Confirmation yang dilakukan oleh pihak CV. Niki 

Tour Surakarta terdiri dari dua yaitu: 

a. Perusahaan kepada PT. Pelayaran Prima Vista. 

Confirmation yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui kemungkinan 

adanya perubahan jadwal keberangkatan (tanggal, jam), harga, ataupun masih ada 

atau tidaknya seat yang dipesan. 

b. Perusahaan kepada calon konsumen. 

Confirmation yang dilakukan bertujuan untuk menyampaikan data yang 

telah diterima dari pihak PT. Pelayaran Prima Vista kepada calon konsumen dan 

memastikan keberangkatannya sehubungan dengan data yang telah diterima. 

Setelah calon penumpang memastikan keberangkatannya, maka tiket 

akan segera dicetak. Proses pencetakan tiket tersebut menggunakan system 

komputer on-line yang melalui beberapa langkah yaitu: 
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a. Connect ke Telkomnet on-line setelah itu ketik www.primavista.com, setelah 

itu akan muncul tampilan display seperti contoh dibawah ini: 

 

 

 

 

b. Kira-kira 5 detik kemudian akan muncul tampilan display seperti contoh 

dibawah ini: 

 

 

 

 

c. Setelah itu klik OK, kemudian akan muncul icon aplikasi ticketing pada 

tampilan layar komputer. Langkah selanjutnya, double klik icon aplikasi 

ticketing tersebut yang kemudian akan muncul tampilan display seperti contoh 

di bawah ini :  

 

 

 

 

Kemudian ketik nama operator dan password yang digunakan, misalnya : 

1). Name  : Nano 

2). Password        : **** 

 
 
¾   ¾   Status Dialing 
    É                

Connecting to Prima Vista X 

Cancel 

 
¾   ¾   Status Verifiying                
    É   User Name and Password 
Connecting to Prima Vista X 

Cancel OK 

 
 
 

Name :             
 
Password : 

Validasi User Name and ID 
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d. Setelah itu akan muncul display yang disana tersedia kolom-kolom yang harus 

diisi antara lain nama, umur, pelabuhan keberangkatan, pelabuhan tujuan, 

kode kelas yang diinginkan. Sedangkan pengisian kolom-kolom tersebut 

disesuaikan dengan ship reservation yang telah diisi pada saat reservation. 

Contoh tampilan display serta kolom-kolom yang harus diisi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kode-kode kelas diisi berdasarkan ketentuan-ketentuan dibawah ini: 

1). 00101 untuk kelas VVIP CABIN 1 ORANG 

2).       00102 untuk kelas VVIP CABIN 2 ORANG. 

3).       00103 untuk kelas VIP A CABIN.   

4).       00104 untuk kelas VIP B CABIN.   

5).       00201 untuk kelas EXECUTIVE.   

 
 
Mode kelas : 

Kode Kapal      : 

Lintasan/ Trayek    : 

Tgl Keberangkatan: 

Kode Kelas      : 

Nama       : 

 

Umur                 : 

Status       : 

Kategori      : 

Kelamin      : 

Jumlah penumpang: 

Extern On-Line Tiketing System (Management Reservasi Tiket 
Penumpang) 

 

SUB-BPN 

16 Juni 2005 

00103 

24 Th 

Dewasa 

Laki laki 

Eko Priyatmoko 

01 
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6).       00202 untuk kelas EKONOMI KABIN KELAS.  

7).       00203 untuk kelas EKONOMI KELUARGA A. 

8).       00204 untuk kelas EKONOMI KELUARGA B.  

9).       00205 untuk kelas EKONOMI KELUARGA C. 

10). 00301 untuk kelas EKONOMI DEWASA SEAT. 

11). 00302 untuk kelas EKONOMI ANAK SEAT. 

12). 00303 untuk kelas EKONOMI DEWASA NON SEAT. 

13). 00304 untuk kelas EKONOMI ANAK NON SEAT. 

14). 00305 untuk kelas BAYI. 

e. Setelah itu akan muncul tampilan display seperti contoh di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Kolom-kolom seperti nama penumpang, dan kelompok akan terisi 

sesuai dengan data yang dimasukkan oleh operator. Sedangkan untuk kolom-

kolom seperti: no, nomor reservation, harga, dicount dan operator akan terisi 

secara otomatis. Kemudian klik (baru) untuk memasukkan lagi data-data 

penumpang yang lain. Munculnya tampilan display ini disesuaikan dengan 

banyaknya calon penumpang yang telah melakukan pemesanan sebelumnya. 

Penum 
pang 

No 
Reser 
vation 

Kelom 
pok 

Dis 
count 

Harga Opera 
tor 

Tanggal 
Tran 
saksi 

No 

Managemen Proses Cetak Tiket Penumpang 

Baru Cetak Hapus 
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Sampai pada posisi ini operator menerima confirmation dari PT. 

Pelayaran Prima Vista apakah seat yang di booking masih tersedia atau tidak. Bila 

seat yang di booking masih tersedia, maka akan muncul data-data calon 

penumpang sesuai dengan data-data yang telah dimasukan oleh operator. 

Setelah proses booking selesai dilakukan, maka petugas reservation 

akan melakukan reconfirmation. Reconfirmation adalah penegasan kembali 

kepada calon konsumen apakah keberangkatan tersebut telah benar-benar pasti 

bila calon konsumen masih ragu-ragu maka proses pencetakan tiket akan ditunda 

dan data yang telah dimasukan akan tetap tersimpan dan data tersebut akan di 

cancel secara otomatis maksimal 2 hari sebelum keberangkatan kapal pada 

kondisi volume penumpang penuh dan sampai keberangkatan kapal pada kondisi 

penumpang tidak penuh, bila telah benar-benar pasti petugas reservation akan 

segera melakukan pencetakan tiket. 

Pencetakan tiket dilakukan dengan memasukan tiket kosong kedalam 

mesin cetak. Tiket untuk masing-masing kelas berbeda warnanya, perbedaan 

warna tersebut yaitu:  

1). Tiket kelas VIP B berwarna merah muda. 

2). Tiket kelas Ekonomi Dewasa non Seat berwarna merah. 

3). Tiket kelas Ekonomi Anak non Seat berwarna biru muda. 

4). Tiket kelas ekonomi Bayi berwarna hijau muda. 

Setiap tiket yang dicetak tercantum clip-art yang merupakan gambar 

yang berguna agar tiket tidak dapat dipalsukan dan clip-art yang tercantum 

berbeda-beda setiap kali proses pencetakan tiket. 
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 Setelah tiket dicetak kemudian tiket tersebut dimasukkan ke amplop 

berlogo CV. Niki Tour Surakarta. 

Sebelum menyerahkan tiket yang telah dicetak kepada calon konsumen, 

petugas penjualan akan membaca ulang point-point yang ada dalam tiket tersebut 

dengan benar dan mengingatkan kepada calon penumpang agar tidak terlambat 

untuk chek-in di pelabuhan. 

Untuk menutup atau mengakhiri prosedur penjualan petugas harus 

mengucapkan terima kasih kepada calon penumpang atas kedatangan dan 

kepercayaannya terhadap Agen Perjalanan CV. Niki Tour Surakarta. 

 

9. Pembukuan. 

Setelah itu transaksi tersebut dicatat dalam pembukuan CV. Niki Tour 

Surakarta untuk kemudian digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan 

pemasukan kas harian CV. Niki Tour Surakarta.  

Transaksi-transaksi yang telah disusun dalam bentuk laporan 

pemasukan kas harian akan digunakan sebagai bahan menyusun laporan penjualan 

setiap akhir bulan. 

Untuk lebih memperjelas bagaimana prosedur pelayanan penjualan tiket 

kapal laut PT. Pelayaran Prima Vista di CV Niki Tour Surakarta dapat kita simak 

dalam skema berikut ini: 
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Skema Prosedur Pelayanan Penjualan Tiket Kapal Laut PT. Pelayaran 

Prima Vista di CV Niki Tour Surakarta di bawah ini: 

 
 
 
 
 

 

 

 

4a. Bila Ya                                                    4b. Bila Tidak  

 

 

                                                                                                        

    

                                                                 

     

            

            

 

C. Penentuan harga tiket kapal laut PT. Pelayaran Prima Vista di CV. Niki 

Tour Surakarta. 

Dalam penjualan tiket kapal laut PT. Pelayaran Prima Vista, CV. Niki 

Tour Surakarta menggunakan harga minimal yang telah ditetapkan oleh PT. 

Pelayaran Prima Vista dan ASITA. Terdapat dua jenis perhitungan harga, yaitu 

2. Information 

3. Ship Reservation 

4. Jadwal Keberangkatan 
Kapal Laut  

1). Alternatif: 
Kapal LautLain 

2). Information (Agen Lain) 

5. Harga 

6. Invoice 

8. Cetak 

9. Pembukuan 

1. Calon  Konsumen 

 

7. Pembayaran 
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CV. Niki Tour Surakarta yang bertindak sebagai Agen Perjalanan dan CV. Niki 

Tour  yang bertindak sebagai sub Agen. 

 

1. CV. Niki Tour sebagai Agen Perjalanan 

PT. Pelayaran Prima Vista memberikan harga minimal sesuai dengan yang 

tercantum pada tiket. CV. Niki Tour Surakarta mendapatkan komisi sebesar 

12,5% per tiket yang terjual sehingga semakin jauh tujuan ataupun semakin tinggi 

kelas yang terjual maka keuntungan yang didapat akan semakin besar. Harga tiket 

tersebut masih ditambah lagi dengan biaya interlokal atau biaya administrasi 

dalam proses pencetakan tiket PT. Pelayaran Prima Vista. CV. Niki Tour 

Surakarta menetapkan biaya sebesar Rp. 3000 untuk sub Agen dan Rp. 5000 – Rp. 

15000 untuk calon penumpang yang ditambahkan langsung dalam invoice yang 

diberikan.  

 

2. CV. Niki Tour sebagai sub Agen Perjalanan. 

Yang dimaksud disini adalah keadaan CV. Niki Tour Surakarta pada saat 

mengalami keadaan stock tiket habis karena lonjakan penumpang atau karena 

terjadi keterlambatan pengiriman tiket dari pihak PT. Pelayaran Prima Vista. 

sehingga perusahaan harus mengambil dari Agen Perjalanan lain. Dalam keadaan 

seperti ini perusahaan hanya membebankan biaya transportasi dan biaya 

administrasi sebesar Rp. 5000 – Rp. 15000.  
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Walaupun dalam hal ini keutungan yang diperoleh perusahaan sangat 

sedikit, akan tetapi konsumen adalah raja sehingga kepuasan konsumen tetap 

diutamakan, karena seringkali mereka sudah menjadi langganan membeli di CV. 

Niki Tour Surakarta.  

Perbedaan penentuan harga tiket kapal laut PT. Pelayaran Prima Vista 

antara calon penumpang dan sub Agen di CV. Niki Tour Surakarta dapat kita lihat 

dalam tabel di bawah ini: 

Tabel perbedaan penentuan harga tiket kapal laut PT. Pelayaran Prima 

Vista antara calon penumpang dengan sub Agen. 

 

 

 

 

  

Sumber: CV. Niki Tour, 2005. 

     Dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa biaya interlokal atau biaya 

administrasi yang dibebankan kepada calon penumpang lebih besar dibandingkan 

dengan biaya interlokal atau biaya administrasi yang dibebankan kepada sub 

Agen.   

Hasil penjualan tiket kapal laut PT. Pelayaran Prima Vista merupakan 

pemasukan terbesar kedua bagi CV. Niki Tour Surakarta setelah penjualan tiket 

pesawat, hal tersebut dapat kita lihat dalam grafik berikut ini. 

 

                                                        Calon Penumpang 
 
                                                                       
                                                          Harga dasar tiket  Rp. 200.000 

                                                          Biaya interlokal   Rp.      8.000 + 

+                                                                  Total          Rp. 208.000 

              Sub-Agen 

 

 Harga dasar tiket Rp. 200.000  

Biaya interlokal    Rp.     3.000 + 

           Total          Rp. 203.000 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

Grafik Pemasukan Kas Harian CV. Niki Tour Surakarta. 

7,670,600

865,000 1,166,000
229,000 180,000

0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000

Pesawat Pelni Prima Vista Travel Lain-lain
 

Sumber: Laporan Pemasukan Kas Harian CV. Niki Tour Surakarta bulan Maret 

2005. 

D. Cara CV. Niki Tour Surakarta mengatasi masalah yang berkaitan dengan 

Prosedur Pelayanan Penjualan Tiket Kapal Laut  

PT. Pelayaran Prima Vista. 

Dalam suatu prosedur pelayanan penjualan tiket kapal laut pasti 

mengalami suatu kendala atau masalah baik dalam teknis maupun non teknis. 

Prosedur pelayanan penjualan tiket kapal laut PT. Pelayaran Prima Vista di CV. 

Niki Tour Surakarta pun tidak luput dari masalah masalah yang sering 

menghambat proses pelayanan penjualan, sehingga perlu dicari inti permasalahan 

dan solusi yang tepat  dalam penyelesaiannya. 

Adapun masalah-masalah yang sering dihadapi dan solusi yang diambil 

dalam prosedur pelayanan penjualan tiket kapal laut PT. Pelayaran Prima Vista di 

CV. Niki Tour Surakarta adalah: 
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1. Masalah yang berkaitan dengan Ticketing. 

Masalah-masalah yang dialami CV. Niki Tour Surakarta dalam hal 

ticketing antara lain:  

a. Tidak adanya tenaga penghasil listrik sekunder 

 Tidak adanya tenaga penghasil listrik sekunder mengakibatkan CV. Niki 

Tour Surakarta tergantung sepenuhnya pada pasokan listrik primer dari PLN, 

apabila terjadi pemutusan listrik atau gangguan listrik primer dari PLN CV. Niki 

Tour tidak dapat mencetak tiket, padahal tiket sudah harus siap sesuai jadwal 

keberangkatan kapal. Sampai sekarang masalah ini belum terselesaikan. 

b. Komputer stress. 

Karena penggunaan komputer yang dipakai non stop dalam reservation 

sering kali mengalami stress sehingga sulit mengakses data. Dalam mengatasi 

masalah tersebut CV. Niki Tour Surakarta melakukan penambahan komponen 

software pada komputer (up-grade) untuk memperlancar proses reservation dan 

pencetakan tiket tiket kapal laut PT. Pelayaran Prima Vista Reservation. 

Dalam prosedur pelayanan penjualan tiket kapal laut PT. Pelayaran Prima 

Vista yang diterapkan oleh CV. Niki Tour Surakarta seringkali terjadi suatu 

keadaan dimana terjadi perubahan jadwal keberangkatan. Hal tersebut dapat 

diatasi dengan melakukan pemberangkatan travel lebih awal. 

c.  Canceling 

Setelah proses pencetakan tiket selesai ada juga konsumen yang 

membatalkan perjalanan atau ingin mengubah jadwal keberangkatannya seperti 

hari, jam keberangkatan dan adanya permintaan khusus oleh penumpang. Dalam 
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menangani permasalahan tersebut CV. Niki Tour Surakarta menetapkan ketentuan 

pembatalan tiket sebagai berikut: 

1) 100 % dari harga tiket, apabila pembatalan dilakukan dua hari sebelum kapal 

berangkat. 

2) 50 %  dari harga tiket, apabila pesanan tiket sudah dicetak. 

3) Pembatalan tiket yang telah diambil atau terkirim, biaya administrasi/ 

pengiriman kembali tiket dibebankan kepada pemesan. 

4) Pembatalan dengan foto copy identitas / KTP. 

 

2.  Masalah Sumber Daya Manusia. 

Masalah-masalah yang dialami CV. Niki Tour Surakarta dalam hal sumber 

daya manusia antara lain:  

a. Sering terjadi perubahan kepengurusan 

Sering terjadi perubahan kepengurusan di dalam tubuh CV. Niki Tour 

Surakarta mengakibatkan terhambatnya kemajuan perusahaan, karena dengan 

sering terjadinya perubahan kepengurusan otomatis harus beradaptasi lagi. 

b. Kurangnya staf tiket. 

Kurangnya staf tiket yang menguasai keahlian dalam hal issued ticket 

kapal laut, sehingga apabila satu-satunya staf tiket kapal yang dimiliki oleh CV. 

Niki Tour Surakarta tidak masuk kerja, tidak ada staf lain yang mempunyai skill 

dalam hal issued ticket kapal laut. 
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c. Tidak adanya staf lapangan. 

Dalam waktu-waktu tertentu sering terjadi lonjakan penumpang yang 

mengakibatkan persediaan tiket habis sehingga perusahaan harus mengambil dari 

Agen Perjalanan lain sehingga dibutuhkan staf lapangan untuk mengambil tiket 

dari Agen Perjalanan lain ataupun mengantar tiket ke sub-sub Agen yang 

berdomisili usaha di dalam kota. Dalam mengatasi masalah tersebut pihak 

perusahaan menggunakan tenaga honorer. 

 

3. Masalah pembayaran 

Masalah pembayaran sering terjadi apabila sub-sub Agen tidak tertib dalam proses 

pembayaran seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama, di lain 

pihak CV. Niki Surakarta harus segera mentransfer setoran penjualan tiket ke PT. 

Pelayaran Prima Vista, untuk mengatasi hal tersebut CV. Niki Tour Surakarta 

mengambil kebijaksanaan dengan cara memberikan pembatasan maksimal jangka 

waktu dan besarnya hutang kepada sub-sub Agen tersebut agar tertib dalam hal 

proses pembayaran.  
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. KESIMPULAN 

Sistem on-line yang diterapkan CV. Niki Tour Surakarta dalam 

prosedur pelayanan penjualan tiket kapal laut PT. Pelayaran Prima Vista, 

merupakan suatu bukti kemajuan teknologi yang merubah anggapan konsumen 

tentang panjang dan rumitnya proses untuk dapat melakukan perjalanan dengan 

menggunakan kapal laut. Dari penulisan ini dapat diambil kesimpulan bahwa: 

Prosedur pelayanan penjualan tiket kapal laut PT. Pelayaran Prima 

Vista di CV. Niki Tour Surakarta adalah: calon konsumen memberikan informasi 

keinginan mereka, melakukan ship reservation mendapatkan informasi jadwal 

keberagkatan dan harga, pembuatan invoice, pembayaran, cetak, dan kemudian 

dilakukan pembukuan.  

Penentuan harga tiket kapal laut PT. Pelayaran Prima Vista di CV. Niki 

Tour Surakarta dibedakan yaitu: CV. Niki Tour Surakarta sebagai Agen 

Perjalanan atau sebagai sub Agen Perjalanan. Sebagai Agen Perjalanan CV. Niki 

Tour Surakarta mendapatkan komisi sebesar 12,5% per tiket ditambah biaya 

interlokal atau biaya administrasi sebesar Rp. 3000 untuk sub Agen dan Rp. 5000 

– Rp. 15000 untuk calon penumpang. Sebagai sub Agen CV. Niki Tour Surakarta 

hanya menperoleh keuntungan dari biaya interlokal atau biaya administrasi 

sebesar Rp. 3000 untuk sub Agen dan Rp. 5000 – Rp. 15000 untuk calon 

penumpang. 
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Cara CV. Niki Tour Surakarta mengatasi masalah yang berkaitan dengan 

prosedur pelayanan penjualan tiket kapal laut PT. Pelayaran Prima Vista yaitu 

dengan mencari inti permasalahan dan solusi yang tepat dalam penyelesaiannya. 

ada beberapa yang sudah ditemukan solusinya dan ada belum terselesaikan. 

 

 B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka untuk dapat 

memberikan pelayanan yang lebih baik bagi konsumen, CV. Niki Tour Surakarta 

harus mampu meningkatkan beberapa hal diantaranya: meningkatkan kualitas 

pelayanan, menambah tenaga ahli yang mampu meningkatkan efisiensi kerja. 

melengkapi diri dengan sarana-sarana pendukung contohnya pengadaan tenaga 

penghasil listrik sekunder dan merekrut staf lapangan. 

Selain saran-saran diatas ada kritik membangun yang sekiranya bisa 

menjadi bahan pemikiran di masa yang akan datang diantaranya dalam hal 

ticketing, sebaiknya CV. Niki Tour Surakarta memperlengkapi diri dengan 

penghasil listrik sekunder sehingga tidak tergantung sepenuhnya pada pasokan 

listrik primer dari PLN. 

Dalam hal sumber daya manusia hendaknya CV. Niki Tour Surakarta 

lebih selektif dalam merekrut Manager atau karyawan baru sehingga pergantian 

kepengurusan yang sering terjadi dapat dihindari, karena dengan adanya 

pergantian pengurus secara otomatis mereka harus beradaptasi terlebih dahulu hal 

tersebut dapat menghambat kemajuan perusahaan sebaiknya CV. Niki Tour 

Surakarta.  
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