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BAB 1  
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Globalisasi yang melanda semua negara termasuk Indonesia sangat 

mempengaruhi kinerja organisasi maupun perusahaan-perusahaan oleh 

sebab adanya perubahan lingkungan bisnis yang kompleks dan turbulen.  

Gosh and Mukerjee (2006) menyatakan bahwa dalam dalam kompetisi 

global yang sangat ketat, perusahaan akan menghadapi peningkatan 

pengetahuan dan permintaan konsumen serta aktivitas shareholders. 

Dengan kata lain globalisasi akan menyebabkan perubahan lingkungan 

bisnis yang kompleks yang dipicu oleh adanya perkembangan teknologi 

yang sangat cepat. 

Perubahan konstelasi lingkungan bisnis di atas menyebabkan  

perusahaan harus mengubah pola pemasaran yang dijalankannya agar 

dapat bertahan dan memenangkan persaingan.  Pola pemasaran lama 

bertitik tumpu pada dua pilar utama dalam perusahaan yaitu brand dan 

value, di mana kedua hal merupakan perangsang terjadinya initial 

purchase dan pendorong terjadinya repetition purchase (Chan, 2003). 

Tidak banyak tuntutan yang dilakukan konsumen.  Perkembangan yang 

terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kedua hal tersebut telah gagal 

membentuk loyalitas oleh sebab meningkatnya pengetahuan dan 

permintaan konsumen.   
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Dalam banyak kasus bisnis, konsumen merupakan aspek terpenting 

dari kesuksesan perusahaan sehingga keberadaannya harus dijaga dan 

dikelola dengan baik (Ghavami and Alireza, 2006).  Konsumen 

memerlukan lebih dari sekedar value yang ditawarkan akan tetapi juga 

memiliki kebutuhan unik (unique need) sehingga perusahaan perlu 

berpikir untuk membuat konsep pemasaran yang tidak saja mengandalkan 

kemampuan internal perusahaan akan tetapi juga melibatkan perasaan 

konsumen.  Konsep berpikir ini seringkali disebut sebagai relationship 

marketing (Chan, 2003).  

Relationship marketing (RM) didefinisikan sebagai proses identifikasi 

dan penetapan, pemeliharaan, peningkatan dan apabila diperlukan dapat 

dilakukan pemutusan hubungan dengan konsumen atau stakeholder 

lainnya.  Hal ini dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dari semua 

pihak yang terlibat, dan selanjutnya terjadi hubungan timbal balik saling 

menguntungkan (GroÈnroos, 2000 dalam Ghavami, 2006).  Konsep ini 

masih dapat dikatakan baru dan lahir akibat adanya interaksi intensif 

antara perusahaan dan konsumen serta stakeholder lainnya (Ghavami 

and Alireza, 2006)  

Salah satu bagian dari konsep relationship marketing yang saat ini 

cukup banyak menarik perhatian dunia usaha adalah CRM atau Customer 

Relationship Management. Esensi dari CRM adalah mengubah 

pandangan filosofis perusahaan dari orientasi produk (product focused) 

kepada orientasi konsumen  (customer focused) (Kim et al., 2003).  CRM 

merupakan strategi pemasaran yang berfokus pada konsumen  (Handoko, 
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2002).  Strategi ini berusaha mengoptimalkan keuntungan perusahaan 

dengan cara menjalin hubungan yang lebih dekat (customer intimacy) 

dengan konsumen  serta mengelola hubungan tersebut menjadi lebih baik 

sehingga akan tercipta nilai tambah bagi konsumen. CRM akan membantu 

perusahaan dengan menunjukkan prosedur dan proses yang benar dalam 

membina hubungan dengan konsumen (Ghavami and Alireza, 2006).   

Sebagai salah satu entitas bisnis, kawasan agrowisata memiliki 

keunikan dibandingkan dengan entitas bisnis lainnya. Maetzold (2002) 

menyatakan bahwa nilai keunikan agrowisata adalah usaha alternatif  di 

mana konsumen akan menikmati produk dan jasanya apabila konsumen 

tersebut berada didalamnya.  Dapat juga dikatakan bahwa agrowisata 

merupakan keseluruhan kegiatan yang hanya terjadi apabila konsumen 

bepergian/berada bersama produk, jasa, pelayanan dan pengalaman 

pada suatu kawasan pertanian tertentu.  Produk yang ditawarkan sendiri 

merupakan pengalaman.  Dengan kata lain agrowisata merupakan entitas 

bisnis yang menjual experience kepada para konsumennya dalam hal ini 

adalah wisatawan. 

Di Indonesia, agrowisata didefinisikan sebagai sebuah bentuk 

kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro (agribisnis) sebagai 

obyek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, 

pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian. 

Agrowisata merupakan bagian dari obyek wisata yang memanfaatkan 

usaha pertanian (agro) sebagai obyek wisata. Tujuannya adalah untuk 

memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha di 
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bidang pertanian. Melalui pengembangan agrowisata yang menonjolkan 

budaya lokal dalam memanfaatkan lahan, diharapkan bisa meningkatkan 

pendapatan petani sambil melestarikan sumber daya lahan, serta 

memelihara budaya maupun teknologi lokal (indigenous knowledge) yang 

umumnya telah sesuai dengan kondisi lingkungan alaminya 

(http://database.deptan.go.id) 

Dengan berkembangnya kawasan-kawasan perkotaan (termasuk 

Jakarta), preferensi dan motivasi masyarakat untuk berwisata berkembang 

secara dinamis. Kecenderungan pemenuhan kebutuhan dalam bentuk 

menikmati obyek-obyek spesifik seperti udara yang segar, pemandangan 

yang indah, pengolahan produk secara tradisional, maupun produk-produk 

pertanian modern dan spesifik menunjukkan peningkatan yang pesat 

(Utama, 2006).  Kecenderungan ini merupakan signal tingginya 

permintaan akan Agrowisata dan sekaligus membuka peluang bagi 

pengembangan produk-produk agribisnis baik dalam bentuk kawasan 

ataupun produk pertanian yang mempunyai daya tarik spesifik 

(http://database.deptan.go.id).  

Seiring dengan perkembangan tersebut, Taman Wisata Mekarsari 

(TWM ) memberikan alternatif tempat wisata tersebut bagi penduduk 

Jakarta khususnya.  Kedatangan wisatawan ke TWM menyebabkan 

terjadinya interaksi aktif antara pihak pengelola dan wisatawan, sehingga 

kesan yang diberikan oleh pihak pengelola akan merupakan value yang  

diperoleh wisatawan.  Semakin baik kesan yang diberikan maka semakin 

besar pula value yang diperoleh wisatawan dalam bentuk pengalaman 
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berwisata, sehingga diharapkan wisatawan akan kembali lagi untuk 

berkunjung atau memberikan rekomendasi kepada orang lain untuk 

berkunjung. Dengan kunjungan ulang dan rekomendasi tersebut maka 

TWM akan dapat mempertahankan dan meningkatkan pendapatan yang 

diperolehnya.  

Dalam konsep marketing, strategi untuk mempertahankan konsumen 

loyal di atas dikenal dengan istilah customer relationship manajemen 

(CRM).  Banyak perusahaan di Indonesia telah mengaplikasikan konsep 

CRM termasuk diantaranya adalah TWM .   

1.2. Identifikasi Permasalahan 

Sebagai suatu entitas bisnis, Taman Wisata Mekarsari (TWM ) tidak 

lepas kaitannya dengan para konsumennya.  Pengelolaan hubungan yang 

baik dengan konsumen akan menyebabkan konsumen merasa 

terpuaskan dan pada gilirannya akan kembali. Berdasarkan kenyataan di 

atas maka keberadaan TWM akan sangat ditentukan oleh berapa jumlah 

konsumen yang datang.  Untuk itu maka TWM seharusnya memberikan 

perhatian lebih kepada bagaimana membina hubungan lebih baik dengan 

konsumennya.  Berbagai cara dapat dilakukan untuk mencapai hal 

tersebut, akan tetapi pada prinsipnya merupakan analog dengan konsep 

customer relationship management (CRM).  

Meskipun konsep CRM diperkenalkan sejak tahun 1990an, praktis 

konsep penerapan CRM baru bisa diimplementasikan di TWM pada awal 

tahun 2006.  Berbagai kendala yang dihadapi adalah adanya konsolidasi 
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manajemen yang meredefinisi visi sebagai taman wisata memerlukan 

energi yang besar.  Meskipun baru diterapkan sejak 2006, ternyata 

konsep pendekatan ini telah memberikan dampak pada peningkatan 

jumlah konsumen yang datang.  Kenyataan ini menunjukkan bahwa 

konsep CRM dapat diterapkan secara proaktif pada TWM .   

Permasalahan yang dihadapi oleh TWM dalam menerapkan konsep 

CRM adalah dari semua komponen CRM, bagian manakah yang 

memberikan dampak paling signifikan dengan tolok ukur utama jumlah 

kunjungan.  Untuk itu perlu secara jeli dicermati bagaimana proses 

konsumen memutuskan untuk mengunjungi TWM .  Penelitian ini 

dirancang untuk mencoba menggambarkan tahapan-tahapan proses 

pengambilan keputusan konsumen datang ke TWM . Secara umum 

proses konsumen datang  dan kembali ke TWM sangat ditentukan dan 

dimulai oleh pengetahuan mereka tentang kawasan tersebut (customer 

knowledge), yang dilanjutkan dengan adanya interaksi bisnis (customer 

interaction) yang menyebabkan konsumen akan merasa terlayani dan 

memperoleh sesuatu (customer value).  Setelah keseluruhan proses 

tersebut terlaksana maka diharapkan konsumen akan merasa terpuaskan 

(customer satisfaction).   

Penerapaan CRM juga menghadapi kendalan belum adanya tolok 

ukur yang sesuai untuk dapat menilai kinerja keempat hal tersebut atau 

belum terukurnya keempat aspek di atas secara holistik dan 

komprehensif.  Untuk itu diperlukan seperangkat alat ukur yang sesuai 

dan teruji agar diperoleh model penilaian kinerja CRM yang sesuai.  



7 

Balanced Scorecard (BSC) merupakan pilihan strategi yang ditawarkan  

mengingat bahwa BSC memiliki penilaian alat ukur yang seimbang antara 

kinerja sekarang dan masa datang. 

Penelitian ini dirancang untuk dapat menggambarkan penerapan 

konsep CRM dengan kerangka pendekatan BSC dalam kasus TWM di 

Kabupaten Bogor. Penilaian tingkat pelaksanaan CRM dilakukan dengan 

mengadopsi kerangka empat perspektif BSC yang diusulkan oleh Kaplan 

and Norton (2000), ke dalam konsep CRM. Penggunaan kerangka empat 

perspektif BSC sebagai kerangka pendekatan penilaian dilakukan dengan 

pertimbangan bahwa kerangka BSC tersebut dapat menggambarkan 

secara komprehensif proses pelaksanaan CRM meliputi seluruh point of 

contact antara konsumen dan perusahaan serta mempertimbangkan 

faktor-faktor relationship yang bersifat tangible dan intangible.  Dengan 

pendekatan ini diharapkan tercapai suatu penilaian pelaksanaan CRM 

yang komprehensif dan seimbang pada TWM . 

1.3. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka permasalahan 

utama yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah penilaian evaluatif 

pelaksanaan konsep CRM pada agrifarm di kabupaten Bogor.   Dengan 

keempat sudut pandang yang dimiliki oleh BSC maka dimungkinkan untuk 

menemukan keterkaitan diantaranya sehingga dapat digunakan dalam 

perumusan strategi pendekatan kepada konsumen pada masa yang akan 
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datang.  Adapun perumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah penerapan CRM pada Taman Wisata Mekarsari 

Mekarsari? 

2. Bagaimanakah penilaian penerapan CRM pada Taman Wisata 

Mekarsari dengan basis kerangka BSC? 

3. Bagaimanakah keterkaitan sebab akibat antara masing-maing 

perspektif BSC? 

1.4. Tujuan penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan studi ini berdasarkan 

perumusan masalah di atas adalah sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi penerapan CRM pada Taman Wisata Mekarsari 

Mekarsari. 

2. Menilai penerapan CRM pada Taman Wisata Mekarsari dengan 

kerangka pendekatan empat perspektif BSC. 

3. Mengidentfiikasi keterkaitan sebab akibat antara masing-masing 

perspektif BSC. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh secara umum diharapkan dapat 

menjadi salah satu acuan bagi lembaga terkait untuk dapat meningkatkan 

kinerjanya dengan mengoptimalkan keseluruhan asset-asset yang dimiliki 
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oleh lembaga.  Disamping itu secara khusus studi ini bermanfaat bagi 

lembaga dalam hal: 

1. Memberikan informasi dan kajian kepada lembaga tentang tingkat 

efektivitas pelaksanaan CRM dengan pendekatan empat perspektif 

BSC. 

2. Memberikan rekomendasi kepada manajemen mengenai rancangan 

pengukuran hubungan dengan konsumen pada masa yang akan 

datang dengan menggunakan pendekatan BSC 

3. Sebagai salah satu rekomendasi rancangan pengukuran hubungan 

dengan konsumen yang ditentukan berdasar prinsip yang spesifik, 

terukur, terjangkau, realistis dan terprogram. Rekomendasi yang 

disusun merupakan rekomendasi khusus berdasar temuan, diperoleh 

berdasar alat ukur yang sesuai, dpat dilakukan oleh siapapun, 

berdasar kenyataan dan dapat deprogram sesuai kebutuhan.  Prinsip 

ini dikenal dengan SMART (specific, measurable, attainable, realistic, 

and timeable) 

1.6. Ruang lingkup 

Lingkup pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan merupakan 

rancangan penilaian efektivitas hubungan antara pengelola Taman Wisata 

Mekarsari dengan konsumennya. Dari keempat perspektif yang 

dikemukakan BSC maka tolok ukur yang dikembangkan dalam penelitian 

ini merupakan tolok ukur hipotetis yang diperoleh berdasarkan value 

judgement dari beberapa literatur yang terkait dengan permasalahan di 
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atas. Hasil penelitian ini merupakan kerangka berpikir alternatif 

pengembangan strategi lembaga pada periode yang akan datang 

berdasarkan konstelasi hubungan dengan konsumen  yang ada saat ini.  

Materi yang disajikan difokuskan pada penentuan faktor-faktor yang di 

anggap penting untuk menyusun instrumen untuk mengukur kinerja 

hubungan dengan konsumen berdasar empat perspektif BSC, 

menetapkan bobot kinerja, serta penyusunan peta strategi dengan 

kerangka BSC. 

 




