
I.  PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada dasarnya tujuan sebuah bisnis adalah menciptakan para pelanggan 

yang puas.  Sejalan dengan itu berbagai upaya telah dilakukan untuk menyusun 

rangka teoritis untuk menjelaskan kepuasan pelanggan.  Beberapa pakar 

mengatakan bahwa kepuasan pelanggan menimbulkan kualitas jasa.  Kepuasan 

pelanggan memang berkaitan dengan penilaian kualitas jasa yang dirasakan oleh 

pelanggan itu sendiri.  Dalam bidang pariwisata, kepuasan pelanggan adalah 

faktor penentu kinerja pelayanan yang diberikan oleh obyek pariwisata itu sendiri.  

Pada dekade terakhir, pembangunan pariwisata di Indonesia maupun di 

manca negara menunjukkan kecenderungan terus meningkat.  Konsumsi jasa 

dalam bentuk komoditas wisata bagi sebagian masyarakat negara maju dan 

masyarakat Indonesia telah menjadi salah satu kebutuhan sebagai akibat 

meningkatnya pendapatan, aspirasi dan kesejahteraannya. 

Obyek wisata yang menawarkan pemandangan berupa produk-produk 

pertanian kemudian dikenal sebagai bentuk wisata agro.  Obyek wisata agro tidak 

hanya terbatas pada obyek pemandangan dengan hiburan yang luas tetapi juga 

memberikan konsep tentang kenyamanan, keramahan dan pendidikan. Agrowisata 

tentu saja memberikan pendidikan mengenai perlakuan terhadap produk 

agroindustri melalui aktivitas wisata yang menyenangkan.  Dalam pengembangan 

wisata agro dibutuhkan kerjasama antara pelaku yang terlibat dalam pengelolaan 

wisata agro yaitu masyarakat, swasta dan pemerintah. 

Sejak tahun 2000, pembangunan pertanian dilaksanakan melalui 

pendekatan pembangunan sistem agribisnis.  Wisata agro mencakup obyek wisata 



 2

yang luas, mulai dari alam sampai wisata pertanian, dari sinilah kemudian 

berkembang konsep agrowisata.  Karakteristik tersebut dapat dikembangkan pada 

sebagian besar usaha agribisnis, terutama usaha yang berkaitan dengan 

ketersediaan sumberdaya alam dan pengetahuan yang mengundang minat 

masyarakat untuk menikmatinya.  Agar berdaya saing, usaha wisata agro sebagai 

usaha jasa harus dikelola secara professional, maka prinsip wisatawan adalah raja 

harus diterapkan.  Untuk mencapai tujuan tersebut maka pengelolaan dan 

penanganan usaha wisata agro harus ditangani oleh sumber daya manusia yang 

memadai dan mengetahui seluk beluk bisnis wisata. 

Sebagai suatu bidang usaha yang berorientasi bisnis, pengembangan 

wisata agro membutuhkan dukungan berbagai aspek antara lain sumberdaya 

manusia, promosi, dukungan sarana penunjang dan kemampuan manajemen 

pengelolaan.  Sumberdaya manusia mulai dari pengelola sampai kepada 

masyarakat berperan penting dalam keberhasilan pengembangan wisata agro. 

Kemampuan pengelola wisata agro dalam menetapkan target sasaran dan 

menyediakan, mengemas, menyajikan paket wisata sesuai dengan potensi yang 

dimiliki serta promosi yang terus menerus sangat menentukan keberhasilan dalam 

mendatangkan wisatawan.  Kemampuan pemandu wisata yang memiliki 

pengetahuan ilmu dan keterampilan menjual produk wisata sangat menentukan.  

Pengetahuan pemandu wisata tidak hanya terbatas kepada produk dari obyek 

wisata yang dijual, tetapi juga pengetahuan umum terutama hal-hal yang lebih 

mendalam tentang segala hal yang berkaitan dengan produk wisata tersebut. 

Kehadiran konsumen atau wisatawan juga ditentukan oleh kemudahan-

kemudahan yang diciptakan, mulai dari pelayanan yang baik, kemudahan 
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akomodasi, dan transportasi sampai pada kesadaran masyarakat sekitar. Upaya 

menghilangkan hal-hal yang bersifat formal, kaku dan menciptakan suasana 

santai, serta kesan bersih dan aman merupakan aspek penting yang perlu 

diciptakan. 

Produk wisata, sama halnya dengan produk manufaktur pada umumnya, 

mengenal apa yang disebut product life cycle.  Ini berarti bahwa pada saat tertentu 

dengan semakin banyaknya arus kunjungan wisatawan, produk-produk tersebut 

akan mengalami kejenuhan dan sudah tidak menarik lagi untuk dikunjungi. 

Sebelum sampai pada titik jenuh tersebut, perlu dilakukan pengelolaan yang 

intensif.  Manajemen yang baik dalam promosi, perencanaan, pemasaran, maupun 

pengembangan produk agro wisata sangat mempengaruhi keberhasilan upaya 

peningkatan arus pengunjung.  Konsep pengembangan agrowisata di Indonesia 

belum berkembang baik sehingga obyek yang ditawarkan cenderung monoton. 

Oleh karena itu, pengelolaan agrowisata dituntut untuk mengembangkan obyek 

agar lebih menarik.  Keinginan-keinginan pengunjung perlu diperhatikan sebagai 

masukan untuk perencanaan paket acara yang disuguhkan. 

Pada umumnya wisatawan datang hanya untuk melihat obyek wisata yang 

terkenal dengan produk wisatanya tapi jarang sekali yang datang untuk melihat 

komoditi pertanian Indonesia.  Karena itu PT. Mekar Unggul Sari menawarkan 

wisata dengan konsep pertanian.  Jika pada akhirnya terlihat ada peningkatan 

jumlah wisatawan yang mengunjungi obyek wisata tersebut setelah beberapa 

waktu, belum pernah dilakukan suatu pengukuran terhadap kinerja sistem 

pelayanan yang diberikan oleh obyek wisata tersebut. 
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Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja 

sistem pelayanan tersebut adalah dengan mengukur kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh obyek wisata tersebut.  Pengukuran kualitas pelayanan tidak dapat 

dipisahkan dari pengukuran kepuasan pelanggan.  Pengukuran kepuasan 

pelanggan sangat penting untuk dilakukan untuk mengetahui “posisi” perusahaan 

tersebut yang sebenarnya.  Dalam pengukuran tingkat kepuasan pelanggan, bisa 

diukur kesenjangan atau perbedaan yang terjadi antara tingkat pengharapan dan 

persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diterima dari suatu perusahaan.  Jika 

tingkat persepsi pelanggan terhadap pelayanan lebih kecil dari harapan berarti 

pelanggan dalam keadaan tidak puas.  Semakin besar perbedaan yang terjadi, 

semakin besar pula tingkat ketidakpuasannya. 

Pelanggan dikatakan puas atau bahkan sangat puas bila mereka menerima 

pelayanan dengan kualitas yang sesuai atau bahkan melebihi harapan pelanggan. 

Karena itu perusahaan yang ingin memiliki tingkat kualitas pelayanan yang 

sempurna (total quality service) harus mampu menempatkan harapan pelanggan 

sebagaimana mestinya.  Pengukuran seperti ini tidak mudah karena setiap 

pelanggan memiliki harapan yang berbeda dengan alasan-alasan yang berbeda 

pula. 

Banyak perusahaan-perusahaan tidak hanya di industri jasa tetapi di sektor 

manufaktur menyadari bahwa sentuhan dalam pelayanan prima menjadi penting 

untuk membangun daya saing selain kehandalan produknya. Perusahaan melihat 

bahwa produk dan pelayanan prima menjadi satu kesatuan utuh yang tidak dapat 

dipisahkan.  Di sektor industri jasa seperti perbankan, asuransi, lembaga 

pembiayaan, pemeliharaan dan perbaikan sudah menyadari dari awal bahwa 
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pelayanan prima sudah menjadi program generik mereka dalam bentuk pelatihan 

kepada semua level dalam organisasi.  Bahkan di perusahaan asing melakukan 

pelatihan kepada semua eksekutif di seluruh dunia dan para eksekutif tadi harus 

memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan di negara masing-masing secara 

intensif melalui jalur organisasi mereka.  Itu bentuk komitmen dari perusahaan 

yang berorientasi kepada layanan prima sebagai salah satu strategi bisnisnya. 

Salah satu aspek nyata yang ditimbulkan oleh era globalisasi ini adalah 

“kompetisi” yang semakin tajam dan semakin berat antar pelaku bisnis dalam 

rangka merebut pasar/pelanggan. 

Sebuah penyedia jasa (perusahaan) tentu menginginkan jasanya selalu 

digunakan oleh banyak pelanggan dan selalu  berharap pelanggannya untuk selalu 

kembali ke perusahaannya.  Karena itu suatu perusahaan harus dapat memberikan 

pelayanan terbaik untuk memelihara dan mempertahankan pelanggan serta 

membuka peluang untuk memperoleh pelanggan baru.  Tapi apakah hanya dengan 

memberikan pelayanan terbaiknya sebuah perusahaan sudah dapat dikatakan 

berhasil memuaskan pelanggannya karena pelayanan prima bukan hanya 

memberikan suatu pelayanan, melainkan memberikan pelayanan yang ditambah 

dengan pelayanan lebih dan sesuai dengan harapan pelanggan yang mengharapkan 

pelayanan terbaik. 

 Taman Wisata Mekarsari adalah salah satu obyek wisata di Indonesia yang 

mengutamakan aspek pertanian untuk dikembangkan menjadi tempat wisata. 

Kekuatan yang dimiliki Taman Wisata Mekarsari tentu saja ada pada keragaman 

produk dan sistem pelayanan yang diberikan terhadap konsumen yang datang ke 

lokasi wisata.  Setahun terakhir ini semakin banyak konsumen yang merasa tidak 
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puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Taman Wisata Mekarsari. 

Konsumen merasa tidak ada kemajuan dalam sistem pelayanan yang diterapkan di 

Mekarsari dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.  Beberapa aspek 

dianggap mempengaruhi kepuasan konsumen terhadap sistem pelayanan obyek 

wisata tersebut, contohnya kurang tanggapnya pemandu wisata dalam melayani 

konsumen, keragaman produk yang semakin berkurang, dan kebersihan 

lingkungan wisata yang berkurang. 

1.2. Perumusan Masalah 

 Masalah pengukuran kinerja sebuah perusahaan selalu dikaitkan dengan 

kepuasan konsumen.  Tingkat kepuasan ditentukan oleh penilaian konsumen 

terhadap kinerja perusahaan.  Begitu juga dengan Taman Wisata Mekarsari, 

pengukuran kinerja pelayanan yang diberikan oleh Taman Wisata Mekarsari 

bergantung pada penilaian konsumen terhadap kualitas pelayanan yang mereka 

dapatkan.  Semakin banyak konsumen yang mengeluh bahkan terkesan sangat 

kecewa terhadap pelayanan yang diberikan oleh Taman Wisata Mekarsari 

membuat penulis berkeinginan untuk membuat penelitian mengenai analisis 

kepuasan konsumen terhadap sistem pelayanan di Taman Wisata Mekarsari.  

 Dari uraian diatas maka penulis mengidentifikasikan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan persepsi konsumen, seberapa besar tingkat kepuasan yang 

dirasakan konsumen terhadap sistem pelayanan yang diberikan oleh 

Taman Wisata Mekarsari? 

2. Berdasarkan persepsi konsumen, faktor-faktor apa saja yang dianggap 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen? 
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3. Bagaimana merumuskan implikasi manajerial perusahaan berdasarkan 

hasil penelitian? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis tingkat kepuasan pengunjung terhadap sistem pelayanan di 

Agrowisata Taman Wisata Mekarsari. 

2. Menganalisis atribut kepuasan pengunjung di Agrowisata Taman Wisata 

Mekarsari. 

3. Merumuskan implikasi manajerial bagi Taman Wisata Mekarsari. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi perusahaan, diharapkan dapat memberikan masukan terhadap 

langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pelayanan prima 

di perusahaannya. 

2. Bagi penulis, merupakan peluang untuk memperoleh pengetahuan lebih 

luas mengenai seluk-beluk sebuah rangkaian sistem pelayanan kepada 

pelanggan. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Pengukuran kinerja pelayanan ini dibatasi hanya terhadap lima dimensi 

kepuasan pelanggan yang dikembangkan oleh Parasuraman (1991) yaitu 

pengukuran bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. Alat 

analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM) untuk 

menganalisis atribut-atribut penunjang sistem pelayanan yang ada di Agrowisata 
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Taman Buah Mekarsari, dan Importance-Performance Analysis untuk 

menganalisa tingkat kepentingan atribut-atribut tertentu. 




