
 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan populasi penduduk dunia menyebabkan kebutuhan akan 

sumber daya semakin meningkat terutama sumber daya alam. Perkembangan ini  

tidak seiring dengan kemampuan alam untuk memperbaharui dirinya. Selain itu 

keengganan dari sebagian besar penduduk dunia untuk ikut berperan serta dalam 

perbaikan dan penjagaan kelestarian sumber daya alam ikut memperburuk kondisi 

yang ada. Sebagai contoh laporan World Wild Fund (WWF) pada tahun 2005 

menyatakan bahwa hutan hujan di Kalimantan akan hilang pada tahun 2010. Hal 

tersebut disebabkan karena adanya peningkatan pembukaan wilayah hutan oleh 

manusia. Setiap tahunnya dari tahun 1985 sampai dengan 2000 rata-rata 

pembukaan hutan per tahun adalah 0,85 juta hektar dan meningkat menjadi rata-

rata 1,25 juta hektar dari tahun 2000 sampai dengan 2005 (Koran Tempo, 2005). 

Ketergantungan manusia terhadap sumber daya alam demikian besar tetapi 

ketersediaannya yang terbatas menyebabkan perlu adanya mekanisme 

pemanfaatan dengan tetap menjaga kelestariaan alam yang ada. Salah satu bentuk 

pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya adalah 

menciptakan sumber daya alam sebagai industri pariwisata. 

 Industri pariwisata merupakan sebuah industri penting dan terbesar di 

dunia seperti yang diungkapkan oleh The World Travel and Tourism Council 

(1991). Hal tersebut disebabkan karena pada awal abad ke-20 negara-negara 

industri mulai mereposisikan ekonominya dari brand-based economy, yaitu 

perekonomian manufaktur yang berbasiskan produk-produk bermerek menjadi 

experience economy, yaitu perekonomian yang berbasiskan kepada kesan yang 



 

dirasakan oleh konsumen (Kasali, 2004). Industri pariwisata terus mengalami 

peningkatan pendapatan rata-rata 4,6  persen per tahunnya. Demikian pula dengan 

penyerapan tenaga kerja untuk sektor ini terus mengalami peningkatan sebesar                           

3  persen per tahunnya. Proyeksi pendapatan untuk tahun 2005 dari industri 

pariwisata adalah sebesar US$ 6,201 triliun untuk seluruh dunia dan Indonesia 

diperkirakan mendapatkan penghasilan dari industri ini sebesar US$ 34,45 milyar 

atau sebesar Rp. 331 triliun (www.wttc.org, 2005). 

Untuk wisata alam sendiri jumlah wisatawannya sebesar 20  persen dari 

jumlah total wisatawan dunia (World Travel Organization, 1998). The 

International Ecotourism Society (2000) dalam laporannya mengatakan bahwa 

jumlah wisatawan yang melakukan wisata alam mengalami peningkatan dari 393 

juta pada tahun 1988 menjadi 528,4 juta pada tahun 1994 (Tabel 1.). Jumlah ini 

diperkirakan akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.  

Tabel 1. Jumlah Wisatawan yang Melakukan Wisata Alam dan Sejenisnya 
Total Kedatangan Wisatawan 

Internasional 
Nature Tourists Wildlife-related Tourist

1988 - 393 juta 157-236 juta 79-157 juta 
1994 - 528,4 juta 211-317 juta 106-211 juta 

Sumber : The International Ecotourism Society (2000) 

Tabel 2. Total Pendapatan Pada Industri Wisata Alam 
Total International Direct Economic 

Impact * 
Nature Tourists Wildlife-related Tourist 

1988 - US$388 juta US$93-223 juta US$47-155 juta 
1994 - US$416 juta US$166-250 juta US$83-166 juta 

* Total International Direct Economic Impact = money spent on travel by tourists traveling abroad. 
Sumber : The International Ecotourism Society (2000) 

Sampai dengan tahun 2000 investasi industri pariwisata di Indonesia 

hanya sebesar 5,24 persen dari total investasi nasional tetapi dapat memberikan 

kontribusi sebesar Rp. 238,6 triliun atau 9, 27 persen terhadap produk nasional 

dan kontribusi pariwisata mencapai 9,38 persen (Rp. 128,31 triliun) dari total 



 

PDB Indonesia sebesar Rp. 1.368 triliun (BPS dalam Kasali, 2004). Sementara itu 

peranan dalam penyediaan lapangan kerja mencapai 7, 36 juta orang atau 8,11  

persen dari total lapangan kerja nasional sebesar 89,8 juta orang. Demikian juga 

dapat diungkapkan bahwa penyediaan upah dan gaji dari sektor pariwisata 

mencapai Rp.40,09 triliun, 9,87 persen dari penyediaan upah secara nasional 

sebesar Rp.406 triliun. Walaupun demikian kunjungan wisatawan manca negara 

ke Indonesia masih berada dibawah negara Asia Tenggara lainnya seperti 

Malaysia dan Thailand. Sampai dengan tahun 2001 wisatawan manca negara yang 

mengunjungi  Malaysia sebanyak 12,78 juta wisatawan sedangkan Thailand 

mampu mendatangkan 10,06 juta wisatawan berbeda jauh dengan Indonesia yang 

hanya mampu mendatangkan 5,15 juta wisatawan (Tabel. 3).  

Tabel 3. Jumlah Wisatawan Asing dan Perolehan Pendapatan (Indonesia, 
Malaysia dan Thailand) 

Tahun 

Indonesia Malaysia Thailand 
Wisatawan 

(Juta) 
Revenue

(US$ 
Juta) 

Wisatawan
(Juta) 

Revenue
(RM 
Juta) 

Wisatwan 
(Juta) 

Revenue
(Bath 
Juta) 

2000 
2001 

5,06 
5,15 

5,743
5,442

10,22
12,78

17,335
24,221

9,51 
10,06 

285,272
- 

Sumber : www.detik.com  

Untuk   wisatawan    nusantara  (Wisnus)   selama  ini  hampir   luput   dari 

perhatian.   Sesuai   data  BPS   tahun 2002   ( Suprijanto, 2005 ),   Wisnus     yang  

melakukan perjalanan wisata di dalam negeri mencapai 107 juta orang dengan 

pengeluaran sebesar Rp. 77,6 triliun dan diperkirakan pada tahun 2005 

pengeluarannya mencapai Rp. 100 triliun. Bila daerah-daerah di Indonesia jeli 

melihat peluang dari Wisnus ini akan memberikan kontribusi yang cukup besar 

kepada pendapatan daerah dan mampu menggerakan perekonomian daerah. 



 

Kemampuan industri pariwisata dalam mempengaruhi pembangunan 

nasional berimplikasi pada hubungan antar keduanya. Dalam arti pembangunan 

industri pariwisata dapat membantu pengembangan pembangunan nasional tetapi 

juga sebaliknya industri pariwisata sangat dipengaruhi oleh dinamika dari 

pembangunan nasional. Pengembangan industri pariwisata bukanlah suatu hal 

yang mudah karena kompleksitas dan terkaitnya berbagai sektor pekerjaan yang 

ada di dalamnya sehingga diperlukan sebuah komitmen yang kuat dari semua 

pihak yang terlibat di dalamnya. 

Tabel 4. Ragam Keperluan Pengunjung KRB Tahun 2002 - 2004 

No Kegiatan Tahun 
2002 2003 2004 

1 Rekreasi 1.158.891 940.949 870.667
2 Karya Wisata 84.185 109.327 60.513
3 Kuliah Lapang 14.491 41.447 7.384
4 Kunjungan Tamu Negara/Dinas 2.392 1.019 263
5 Penelitian 200 285 182
6 Film 7.285 2.935 2.125
7 Lain-lain 1.284 1.442 1.204

TOTAL 1.268.728 1.097.404 942.338
Sumber : Laporan Tahunan PKT KRB - LIPI 2002 - 2004. Data diolah. 

Dalam kurun waktu 2002 - 2004 jumlah total pengunjung KRB terus mengalami 

penurunan yang cukup signifikan (Tabel 4). Penurunan jumlah pengunjung ini 

perlu diberikan sebuah penanganan yang tepat untuk mengatasinya. Berdasarkan 

hal tersebut maka perlu diketahui faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan 

masyarakat dalam menentukan pilihan wisata yang mereka lakukan. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Industri pariwisata merupakan salah satu bidang yang mampu untuk 

menggantikan peranan migas dalam menunjang pembangunan nasional secara 



 

keseluruhan. Peranan utama dari Kebun Raya Bogor adalah melestarikan, 

mendayagunakan dan mengembangkan potensi tumbuhan melalui kegiatan 

konservasi, penelitian, pendidikan, rekreasi serta peningkatan apresiasi 

masyarakat terhadap kebun raya.  

Salah satu peranan dari Kebun Raya Bogor adalah sebagai kawasan wisata 

bagi masyarakat sehingga perlu diketahui : 

1. Permasalahan manajemen yang ada terkait dengan penurunan jumlah 

pengunjung Kebun Raya Bogor ? 

2. Bagaimana segmentasi pengunjung Kebun Raya Bogor ? 

3. Bagaimana preferensi konsumen terhadap Kebun Raya Bogor dan citra 

yang dimiliki oleh Kebun Raya Bogor ? 

4. Bagaimana strategi pemasaran yang sebaiknya dilakukan oleh Kebun 

Raya Bogor dengan memperhatikan preferensi konsumen ? 

 

1.3. Tujuan penelitian 

 Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui : 

1. Mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah 

pengunjung Kebun Raya Bogor. 

2. Mengidentifikasi segmentasi pengunjung Kebun Raya Bogor untuk 

penyusunan rancangan strategi. 

3. Mengetahui preferensi konsumen terhadap Kebun Raya Bogor dan posisi 

Kebun Raya Bogor di mata konsumen dibandingkan kawasan wisata 

sejenis.  



 

4. Mengembangkan alternatif strategi pemasaran yang tepat untuk 

pengembangan Kebun Raya Bogor.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Kebun Raya 

Bogor dalam penentuan strategi pemasaran yang tepat agar dapat memenuhi 

fungsi-fungsinya sebagai sebuah kebun raya. Selain itu penelitian ini dapat 

menjadi acuan bagi penelitian lebih lanjut mengenai pemasaran Kebun Raya 

Bogor. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai sarana untuk memperkaya wawasan 

dan aplikasi manajerial praktis, melatih pengaplikasian teori dengan analisis 

terstruktur konsep-konsep manajerial serta proses pemecahan masalah dan 

pengambilan keputusan. 

 

1.5. Ruang Lingkup 

Penelitian ini akan dilakukan di Bogor dengan melakukan analisis hasil 

survei responden dan analisis strategi pengembangan Kebun Raya Bogor dari 

penelitian sebelumnya. Responden untuk survei merupakan konsumen yang 

sedang melakukan kunjungan ke Kebun Raya Bogor dan masyarakat umum yang 

mengetahui keberadaan Kebun Raya Bogor. 




