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Merupakan gagasan atau hasil penelitian tesis saya sendiri, dengan 
arahan Komisi Pembimbing, kecuali yang dengan jelas ditunjukkan 
rujukannya. Tesis ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar atau 
capaian akademik lainnya pada program sejenis di perguruan tinggi lain. 
Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas 
dan dapat diperiksa kebenarannya. 
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 Yang Membuat Pernyataan 
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RIWAYAT HIDUP 

Tanpa terasa waktu berjalan, telah lebih dari tiga 
puluh delapan tahun perjalanan hidupku menempuh 
suka dan duka samudera kehidupan ini. Aku 
memulai hidupku dengan tangisan pertamaku pada 
Hari Senin, Kliwon tanggal 17 Februari 1969, di 
tanah tumpah darahku Muntilan, sebuah kota kecil 
sejuk di pinggir Gunung Merapi di Jawa Tengah, 
dari pasangan berbahagia Haryoto Rivai dan 

Sulastri. Perasaan bahagia memperoleh anak pertama dituangkan dalam 
bentuk cita-cita mulia yang dikemas dengan untaian kata FITRI ABDILLAH 
ADIATMAKA.  Makna tersirat dari kata-kata mulia tersebut adalah cita-cita 
semoga anak ini menjadi anak pertama yang selalu berbakti kepada Illahi 
yang Maha Suci.   Cita-cita mulia itu kadang-kadang memberikan beban 
lebih kepadaku dalam menempuh hidup. 

Catatan ringkas perjalanan pendidikan ditempuh dengan sedikit riak 
dimana pendidikan dasar di tempuh di SD Gunung Pring III pada tahun 
1981. Pada sekolah “kampung" ini aku menikmati hari-hari pertamaku 
bersekolah.  Suasana desa dan lingkungan sekitar sekolahku selalu 
mengingatkanku pada lagu Desaku yang Kucinta yang dengan penuh 
makna kunyanyikan kala aku rindu kampungku.  Meski tidak memakai 
sepatu semangat belajar tetap menyala untuk menggapai cita-cita. 

Pendidikan menengah ditempuh di SMP Negeri I Muntilan pada tahun 
1984. Di SMP yang sedikit kota aku menikmati kompetisi yang cukup ketat 
dengan teman-teman terpilih dari Kecamatan Muntilan.  Pelajaran yang 
pertama kali kuperoleh adalah kompetisi itu memerlukan perjuangan.  
Pendidikan menengah diakhiri di SMA Negeri Blabak di Muntilan, sebuah 
sekolah sma negeri terbaik (waktu itu) di Muntilan, pada tahun 1987.  
Alasan utama masuk ke sekolah ini adalah karena tidak cukup pd untuk 
naik angkot menuju Kota Magelang maupun Kota Yogyakarta, kota besar 
terdekat dengan Muntilan.  Sebuah keputusan yang pada akhirnya 
kusadari sebagai bagian dari perjalanan nasibku. 

Pada akhir pendidikan kelas tiga sma, aku memperoleh panggilan dinas 
untuk bersekolah di Institut Pertanian Bogor yang sudah sekian lama ku 
tunggu.  Perasaan bahagia tidak dapat kulukiskan oleh sebab diantara 
sekian banyak teman-temanku, aku diterima tanpa tes PMDK di perguruan 
tinggi ternama di luar rayon smaku.  Meski penuh was-was karena belum 
pernah ke kota, aku berangkat menuju Bogor ditemani oleh kakak 
misanku. Berbagai suka dan duka dialami oleh perubahan suasana 
belajar hingga pada akhirnya diselesaikan dalam limit waktu kuliah enam 
tahun pada Fakultas Perikanan Jurusan Pengolahan Hasil Perikanan 



viii 

pada tahun 1993. Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh predikat 
sarjana itu berjudul Pengaruh Waktu dan Suhu Sterilisasi terhadap 
Kualitas Teripang yang Dikalengkan.  Penelitian tersebut terlaksana atas 
biaya dari Balai Penelitian Hasil Perikanan, Departemen Pertanian. 

Berbagai pengalaman pekerjaan telah dilalui mulai dari perusahaan 
perikanan, konsultan pertanian dan manajemen serta pada akhirnya 
terdampar pada Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti sejak tahun 2001.  
Pada pekerjaan terakhir inilah aku diberi kesempatan untuk mendalami 
ilmu pertanian lebih lanjut dengan memasuki Sekolah Pasca Sarjana di 
IPB.  Dengan tesis yang berjudul Analisis Penilaian Pelaksanaan 
Customer Relationship Management (CRM) Dengan Kerangka Balanced 
Scorecard (BSC) Pada Taman Wisata Mekarsari, Bogor akhirnya 
selesailah sudah perjuangan 18 bulan 17 hari di MMA IPB. 

Torehan perjalanan hidup yang mengubah jalan hidupku adalah 
hadirnya pendamping hidupku Alfi Kasih pada Nopember 1997.  Dengan 
kesederhanaan laku dan langkah tertatih-tatih kami menempuh bahtera 
rumah tangga yang penuh duka bahagia sampai detik ini. Dalam sepuluh 
tahun perjalanan perkawinan, aku dikaruniai satu orang puteri Adinda 
Aulia Zahra, yang lahir pada jam 12, tanggal 12, bulan 12 tahun 1998, 
serta dua orang putera Irham Firdaus Dwi Nugraha, yang lahir pada 
tanggal 3 bulan 11 tahun 2002 dan Tri Firman Kalam Rabbani, yang lahir 
pada tanggal 19 bulan 11 tahun 2005.  Saat ini aku sedang menunggu si 
kecil yang masih dalam kandungan. Semoga menjadi anak-anak yang 
soleh dan menjadi penyenang hati bagi siapapun, semoga kami semua 
termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Amiin. 
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KATA PENGANTAR 

Rasa syukur tak hingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas 
segala karunia-Nya hingga terselesaikannya karya tulis yang berjudul 
“Analisis Penilaian Pelaksanaan Customer Relationship Management 
(CRM) Dengan Kerangka Balanced Scorecard (BSC) Pada Taman Wisata 
Mekarsari, Bogor” ini.  Karya tulis ini merupakan salah satu prasyarat 
untuk memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Studi 
Magister Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor.  Prosesi 
penulisan karya tulis ini berlangsung selama kurang lebih satu tahun 
dengan melewati satu kali perubahan proposal, dua kali seminar dan dua 
kali forum konsultasi. 

Teriring kebahagiaan yang mendalam, pada kesempatan ini penulis 
ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya 
kepada: 
1. Dr. Ir. Arif Imam Suroso, M.Sc dan Dr. Agus Maulana, MSM sebagai 

komisi pembimbing yang senantiasa menyempatkan waktu, tenaga, 
pikiran dan kesabarannya membimbing penulis. Semoga Allah swt 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga keberkahan selalu 
menyertai bapak berdua. 

2. Jajaran pimpinan Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, Bp. Himawan, 
Bp. Kus, dan Ibu Fetty yang senantiasa merestui dan memberikan 
dukungan penuh baik teknis dan finansial sampai terselesaikannya 
studi ini. 

3. Ketua Jurusan Usaha Perjalanan Wisata dalam hal ini Ibu Santi 
Palupi yang senantiasa mendukung, mengarahkan, menyemangati 
dan memberikan pertimbangan teknis maupun non teknis baik dalam 
studi maupun situasi lainnya.  Selamat berjuang ibu semoga 
kesuksesan juga segera menyusul. 

4. Jajaran manajemen TWM dalam hal ini Bp. Edwin dan Ibu. Indradewi 
Triratna yang memberikan dukungan informasi dan data teknis 
lainnya. 

5. Teman-teman Puslitdimas, mbak Myrza, Yanti, Dewi dan mbak 
Wahyu yang selalu memberikan joke-joke segar dan kadang kekanak-
kanakan dalam upaya menyemangati agar karya ini segera 
diselesaikan.  Khusus mbak Myrza semoga pula kesuksesan segera 
menyusul. 

6. Teman-teman dosen dan karyawan STP Trisakti banyak membantu 
dan mengingatkan bahwa studi itu harus dilakukan dengan semangat 
untuk segera menyelesaikannya. 
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7. Para “penasehat spiritual”-ku Adit dan Asep yang memberikan solusi 
kebuntuan penulisan dengan memberikan ulasan yang lebih jernih 
dan masuk akal serta berangkat sudut pandang yang kadang-kadang 
sangat imajiner dan sophisticated. 

8. Teman-teman eksekutif dua puluh lima yang sampai saat ini tidak 
tahu lagi dimana rimbanya.  Kalian semua selalu berada di hati 
dengan kenang-kenangan perjalanan kuliah 18 bulan dan 17 hari itu. 

9. Rekan-rekan LPMK-STP Trisakti yang sampai bosen mendengarkan 
janjiku untuk bersama mereka ke Mekarsari.  Dan hanya satu dari 
sekian janji itu yang terlaksana. Mohon maaf… 

Dengan penuh kesadaran, penulis menyampaikan kekurangan dan 
ketidak-sempurnaan karya tulis ini, sehingga saran dan komentar 
konstruktif dari segenap pembaca sangat penulis harapkan dengan 
menulis pesan melalui email fitri_adie@yahoo.com.  Harapan penulis 
dengan komunikasi ilmiah ini, dapat terjalin hubungan yang baik dan 
secara terus menerus untuk memperkaya khazanah penelitian pertanian 
dan pariwisata.  Melalui komunikasi tersebut maka karya ini menjadi 
bermanfaat dan semoga merupakan salah satu tabungan amal sholeh 
yang tiada putus sepanjang masa. 

 
 Bogor, Nopember 2007 
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RISALAH HATI 

Karya ini juga aku dedikasikan kepada mereka-mereka yang telah 
menjadikanku lengkap sebagai MANUSIA: 

 
1. Ayah-ibuku yang melahirkanku, memeliharaku, membesarkanku, 

membimbingku dan mencurahkan segenap kasih sayangnya demi 
sempurnanya semua perangkat-ku sebagai manusia. Ya Allah 
peliharalah kedua orangtuaku sebagaimana mereka telah 
memeliharaku dari waktu kecil sampai detik ini. 

2. Segenap guru-guruku yang telah memberiku ilmu, pengetahuan dan 
inspirasi agar dapat berkarya sebagai orang yang berguna.  Ya Allah 
limpahkanlah kepada segenap guru-guruku kelapangan hati dan 
kebahagiaan hakiki seperti yang telah engkau janjikan. 

3. Istriku Alfi Kasih, yang senantiasa membesarkan semangat untuk 
tetap istiqomah berjuang sampai selesainya studi ini. Anak-anakku 
Adinda, Irham, Firman dan si kecil yang masih dí”sana”, yang selalu 
menawarkan luka dan menghidupkan asa yang hampir padam.  
Kalian semua adalah mutiara yang tidak ada bekasnya. Ya Allah 
jadikanlah istri dan anak-anakku sebagai penyenang hati, dan 
jadikanlah aku sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. 

4. Adik-adikku Sulis, Sono, Priyo dan Bowo beserta pengiringnya Syifa 
dan Raka yang turut menyampaikan risalah hati untuk selesainya 
studi ini.  Kamu adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan, menyeru 
kepada yang ma’ruf dan menghindar pada yang munkar ...... 

5. Adik-adik iparku Taufik, Mela, Dina dan Fani yang telah memberikan 
ruang untuk adik-adikku di hatimu semua.  Semoga kalian semua 
senantiasa sabar, tawakkal dan benar-benar menjadi soulmate sejati 
bagi adik-adikku. Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 
cenderung dan berasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 
diantaramu rasa kasih dan sayang. 

6. Adikku Widi yang tidak sempat menghirup dunia terlalu lama.  Kamu 
tetap ada di hatiku. Bersiap-siaplah menyambut ayah-ibu, dan 
semoga kita semua bisa dipertemukan di”sana” dengan suasana yang 
bahagia. Ya Allah berikanlah kebaikan bagiku di dunia dan kebaikan 
pula di akhirat  dan jauhkanlah diriku dari api neraka. Amiin. 
  




