
BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kebutuhan akan bewisata diciptakan dari perubahan pola hidup dan standar 

hidup yang disertai dengan meningkatnya waktu luang akibat efisiensi kerja, kemajuan 

transportasi yang sejalan dengan berkembangnya teknologi (Knetsch dan Dirver dalam 

Darusman, 1991). Perubahan pola hidup dan perkembangan teknologi yang disertai 

dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan ekonomi regional maupun global 

menyebabkan meningkatnya permintaan untuk bewisata. 

Dalam "Global Paradox", John Naisbitt menyebutkan bahwa dari saat ini hingga 

tahun 2005, kegiatan pariwisata merupakan penghasil uang terbesar dan sektor terkuat 

dalam pembiayaan ekonomi global seperti : 1) Mempekejakan 204 juta orang 

diseluruh dunia, dengan 112 juta orang berada di Asia-Pasifik; 2) Merupakan industri 

terbesar di dunia dalam ha1 keluaran bruto; 3) Merupakan 10,9% dari seluruh belanja 

konsumen, 10,7% dari seluruh investasi modal dan 6,9% dari seluruh belanja 

pemerintah. 

Sebagai negara yang memiliki keragaman budaya dan alam, lndonesia 

menyadari bahwa pariwisata merupakan kegiatan yang mampu untuk mendatangkan 

devisa bagi kas negara. lndikator tersebut terlihat dengan semakin meningkatnya 

jumlah wisatawan mancanegara yang datang berkunjung ke lndonesia (Tabel 1). Pada 

tahun 2005 pemerintah lndonesia memperkirakan bahwa pariwisata akan 

menghasilkan devisa sebesar 15 milyar dollar AS dengan jumlah wisatawan 

mancanegara yang berkunjung adalah sebanyak 15 juta jiwa (Nugroho dan Sujito 

dalam Kompas, 29 April 1997). 

Dewasa ini terdapat kecenderungan gaya hidup back to nature yang 

diakibatkan semakin meningkatnya kesadaran akan lingkungan hidup. Akibat langsung 

yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan kegiatan pariwisata adalah meningkatnya 

permintaan terhadap apa yang disebut dengan pariwisata altematif (new global division 

of tourism) yang dicirikan dengan kelestarian alam dan kepedulian ekologis, 

penekanan kepada nilai-nilai estetika, dan interaksi antara individu dengan 

lingkungannya. Di lndonesia dikenal beberapa produk wisata minat khusus seperti 

wisata alam, wisata bahari, wisata budaya dan wisata agro. Sehingga apabila 
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sebelumnya usaha kegiatan wisata minat khusus merupakan suatu diversifikasi produk 

wisata yang kurang diperhitungkan, saat ini menjadi unit usaha yang banyak diminati. 

Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisman dan Hubungannya dengan Devisa 

2.569.870 

3.064.161 

3.403.138 

1994 4.006.312 

1995 4.324.229 

sumber : BPS (1 995) 

I 
-, 

Sebagai salah satu pariwisata altematif yang berkembang, wisata pertanian 

(wisata agro) memiliki daya tarik berupa kedekatan dengan alam, rasa nyaman, 

estetika, lingkungan alami, pemandangan alam, serta sarana rekreatif alamiah. Di 

samping itu, terdapat bentang alam variatif yang dapat dinikmati seperti pegunungan, 

pantai, maupun lokasi perkebunan dan persawahan. 

Perkembangan wisata agro yang positif akan memberi dampak berupa umpan 

balik terhadap perkembangan pertanian itu sendiri, yaitu akan membuka peluang bagi 

pengembangan produk-produk agribisnis spesifik, pengembangan kawasan pertanian 

yang mempunyai daya tank wisata, maupun produk-produk pertanian lainnya. 

Terdapatnya peningkatan permintaan wisata altematif diantisipasi oleh para 

pengusaha pada tahun-tahun terakhir ini antara lain dengan dibuatnya lokasi-lokasi 

wisata agro dalam suatu areal yang tenntegrasi khusus. Salah satu dari kawasan 

wisata agro tersebut adalah Taman Buah Mekarsari yang terletak di Kecamatan 

Cileungsi, Kabupaten Bogor. Kawasan wisata agro Taman Buah Mekarsari yang 

pengelolaannya dilakukan oleh PT Mekar Unggul Sari bergerak dalam bidang kegiatan 

koleksi tanaman buah, produksi buah, produksi bibit buah bermutu, pengembangan 

tanaman buah dalam pot, wisata kebun buah, dan kegiatan-kegiatan konsultatif 

tentang hortikultura. 

Penentase 
Terhadap 

Pemasukan Devisa 
Neaara 

Tahun 

(jutaus $1 

Jumlah Wisman 
lorand 

Devisa (%) 
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Ditinjau dari peluang bisnis lokasi areal Taman Buah Mekarsari, yang memiliki 

total luas areal keseluruhan lebih kurang 246 hektar ini, memiliki keunggulan 

komparatif berupa letak yang strategis dan ketejangkauan pengunjung. Selain 

keunggulan komparatif yang disebabkan oleh faktor geografis terdapat peluang 

keunggulan potensial yang dapat termanfaatkan, yaitu potensi wisatawan domestik. 

Hal tersebut mengacu kepada data-data : populasi masyarakat Jabotabek sebesar 

20.159.755 j i ia  dan berpendapatan per kapita sebesar 3.500 dollar AS (data BPS, 

1995) merupakan pasar potensial yang cukup besar sebagai wisatawan domestik 

dengan kemampuan daya beli yang tinggi. 

Selain terdapatnya peluang-peluang keunggulan korporasi, maka terdapat pula 

tantangan yang perlu diperhatikan. Tantangan bisnis dari pengelolaan kawasan wisata 

agro khususnya di wilayah Jabotabek adalah terdapatnya saingan dalam bisnis wisata 

alam dan wisata agro, baik yang telah lama dikenal, maupun yang baru muncul. 

Atas dasar pertimbangan prospek bisnis wisata agro yang cukup baik pada 

masa mendatang, diperlukan suatu rumusan strategi yang tepat agar produk yang 

disajikan dapat menarik bagi konsumen sekaligus mampu meningkatkan pendapatan 

dan menghasilkan citra yang baik bagi perusahaan. 

B. Perumusan Masalah 

Terdapatnya peluang dan tantangan di dalam pengembangan bisnis wisata 

agro, menuntut pengelolanya untuk rnelakukan strategi dalam upaya antisipasi 

terhadap kendala bisnis dan persaingan yang ada. Pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh manajemen akan menentukan apakah suatu perusahaan itu unggul, 

dapat bertahan hidup atau menghadapi kematiannya. Untuk itu diperlukan teknik 

pengambilan keputusan yang tepat yang didasari oleh alasan-alasan ilmiah yang 

mampu dipaparkan secara sistematik. 

Dalam kaitannya dengan usaha untuk memanfaatkan peluang potensial yang 

ada yaitu peningkatan kedatangan wisatawan, maka diperlukan pengetahuan tentang 

sifat dan karakteristik pasar serta perilaku dari konsumen. Agar dapat mengetahui 

secara rinci mengenai perilaku konsumen (karakteristik dan persepsi konsumen), salah 

satu teknik yang dapat ditempuh adalah dengan cara riset konsumen. Hasil riset 
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yang diperoleh merupakan input bagi manajemen untuk menyusun suatu kajian 

pemilihan pangsa pasar yang dirasa paling menguntungkan bagi perusahaan. Dari 

pendekatan pemasaran tersebut dapat disusun suatu strategi pemasaran yang 

berorientasi kepada pelanggan, yaitu penyajian produk yang sesuai dengan yang 

dikehendaki oleh konsumen. 

Dalam rangka mencoba memecahkan permasalahan dan tantangan yang ada, 

di dalam kerangka kerja penelitian ini disusun suatu hirarki pertanyaan investigasi 

sistematik sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah karakteristik konsumen wisata agro ? 

2. Bagaimanakah persepsi konsumen terhadap produk wisata agro yang ditawarkan 

oleh Taman Buah Mekarsari ? 

3. Kelompok konsumen manakah yang diincar menjadi target pasar dari Taman Buah 

Mekarsari ? 

4. Bagaimanakah posisi (positioning) perusahaan dalam kancah bisnis wisata agro ? 

5. Bagaimanakah menampilkan bauran pemasaran yang efektif ? 

C. Tuiuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi strategi pemasaran yang telah dilakukan oleh PT Mekar Unggul 

Sari. 

2. Menganalisis industri pariwisata wisata agro, sehingga dapat diketahui posisi 

perusahaan terhadap perusahaan lain yang bergerak di dalam bisnis sejenis. 

3. Mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik dan persepsi konsumen terhadap 

wisata agro. 

4. Memberikan solusi dan rekomendasi tentang Strategi Pemasaran yang tepat bagi 

pengembangan Taman Buah Mekarsari 

D. Batasan dan Ruana Linqkup 

1. Aspek penelitian pada fungsi manajemen pemasaran. 

2. Kajian dan hasil dari penelitian ini hanya pada tahap memberikan alternatif strategi, 

implementasinya diserahkan kepada pihak manajemen PT Mekar Unggul Sari. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai masukan bagi PT Mekar Unggul Sari untuk melengkapi, 

menyempumakan, dan rnengembangkan pembangunan kawasan wisata agro 

dalam menentukan kebijakan yang bersifat strategis. 

2. Sebagai wahana latihan bagi penulis dalam mengaplikasikan teori dengan kondisi 

obyektif di lapangan dalam bidang bisnis. 
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