BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia dikenal sebagai Negara yang berpotensi besar khususnya dalam
bidang pariwisata. Dimana pariwisata itu merupakan penghasil devisa bagi Negara
Indonesia,

oleh

sebab

itu

diperlukan

suatu

perusahaan

yang

dapat

mengembangkannya.
Salah satu perusahaan itu adalah biro perjalanan wisata atau lebih dikenal
dengan travel agent. Sebuah travel agent harus mempunyai hubungan yang baik
dengan industri pariwisata lainnya yang ingin berpergian dengan menggunakan
pesawat terbang. Konsumen tidak harus mendatangi atau menghubungi perusahaan
penerbangan tersebut, tetapi dapat menghubungi travel agent yang merupakan wadah
yang tepat.
Di Jakarta banyak terdapat travel agent, salah satunya adalah PT. Smailing
Tour. Persaingan sesama travel agent semakin terlihat jelas, dimana promosi dari
produk yang ditawarkan masing-masing travel agent dengan menggunakan media
atau menawarkan langsung kepada beberapa perusahaan. Dengan menawarkan
langsung kepada perusahaan, travel agent dapat menggunakan company profile yang
memudahkan perusahaan lain dapat mengenal travel agent tersebut dan memahami
produk yang ditawarkan.

Tampilan dari company profile sebaiknya dibuat lebih menarik, sehingga
produk yang ditawarkan dapat menarik perhatian perusahaan lain. Dari sinilah
penulis tertarik untuk menulis tentang pembuatan company profile yang berjudul
“PENGENALAN PROFIL PERUSAHAAN PERJALANAN PT. SMAILING TOUR
DENGAN

MENGGUNAKAN

ADOBE

PHOTOSHOP

7.0,

SWISH

DAN

MACROMEDIA FLASH MX”.
1.2 Masalah dan Pembatasan Masalah
Penulis hanya membatasi pemberian informasi tentang produk yang
ditawarkan oleh PT.SMAILING TOUR kepada para konsumen.
1.3 Tujuan Penulisan
Dengan membuat profil perusahaan penulis ingin memberikan kemudahan
bagi para konsumen untuk mendapatkan informasi tentang produk yang ditawarkan
oleh PT. SMAILING TOUR agar dapat menjalin suatu kerjasama.
1.4 Metode Penelitian
Metode yang penulis pergunakan adalah :
1.4.1 Studi Lapang
Penulis langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dan informasi
produk di PT. SMAILING TOUR.
1.4.2 Studi Pustaka
Penulis membaca buku-buku, literatur yang menunjang penulisan makalah
ini.

1.5 Sistematika Penulisan
Dalam penyusunan penulisan, Penulis membagi menjadi beberapa bab yang
terdiri dari:
Bab I

: Pendahuluan
Bab ini berisi latar belakang, masalah dan pembatasan masalah, tujuan
penulisan, metode penelitian serta sistematika penulisan yang digunakan
dalam melakukan penulisan ini.

Bab II

: Landasan Teori
Dalam bab ini Penulis akan membahas pengertian perjalanan, pengertian
perusahaan perjalanan, fungsi perusahaan perjalanan, bentuk perusahaan
perjalanan, perusahaan perjalanan PT. Smailing Tour serta perangkat
lunak yang digunakan.

Bab III : Pembahasan
Mencakup cara kerja Adobe Photoshop 7.0, cara kerja SWiSH, cara kerja
Macromedia Flash MX, perancangan pengenalan perusahaan (company
profile), pembuatan company profile, perancangan tampilan utama dan
menu pada company profile, pembuatan tampilan utama dan menu button.
Bab IV

: Kesimpulan dan Saran
Dalam bab ini Penulis akan menjelaskan kesimpulan yang telah penulis
dapatkan dari percobaan yang penulis lakukan, serta beberapa saran yang
berkaitan dengan penulisan ini.

