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Pariwisata diharapkan menjadi salah satu tumpuan ekonomi nasional di masa 

yang akan datang. Hal ini disebabkan pariwisata dalam hal ini agrowisata dapat 
menggerakkan perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat 
mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat. PTPN VIII 
merupakan salah satu pelaku industri pada bidang agrowisata disamping kegiatan bisnis 
inti perusahaan yang bergerak pada bidang perkebunan. Menghadapi persaingan yang 
semakin ketat saat ini, perusahaan dituntut untuk mampu memberikan kepuasan pada 
pengunjung agar meningkatkan loyalitas pengunjung sehingga dapat memberikan 
keuntungan perusahaan untuk jangka panjang. Kualitas pelayanan agrowisata memiliki 
sifat yang tidak terpisah satu sama lain antar pelaku usaha industri pariwisata sehingga 
diperlukan analisis mengenai pelaku dan rangkaian kegiatan agrowisata yang dapat 
dilihat pada rantai nilai Agrowisata Gunung Mas PTPN VIII. Jumlah pengunjung 
Agrowisata selain mengalami penurunan, jumlah kunjungan kembali juga masih rendah 
sehingga perlu dilakukan analisis mengenai kepuasan, loyalitas dan rantai nilai agar dapat 
mengetahui kinerja pelayanan agrowisata dan pihak lainnya untuk meningkatkan 
kepuasan dan loyalitas pengunjung.   

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rantai nilai pada PTPN VIII 

Agrowisata Gunung Mas, menganalisis tingkat kepuasan dan loyalitas pengunjung PTPN 
VIII Agrowisata Gunung Mas, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 
kepuasan dan loyalitas pengunjung PTPN VIII Agrowisata Gunung Mas, menganalisis 
hubungan antara kepuasan dan loyalitas pengunjung Agrowisata Gunung Mas serta 
merumuskan strategi dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas pengunjung. 
Pengambilan data dilakukan selama bulan April hingga Juni 2010 dengan menggunakan 
pendekatan studi kasus melalui survei. Data yang akan digunakan adalah data primer dan 
data sekunder baik yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Metode yang dilakukan untuk 
pengumpulan data yaitu dengan observasi lapangan, wawancara, kuesioner, dan studi 
pustaka. Teknik pengambilan contoh dalam penentuan responden perumusan rantai nilai 
agrowisata dilakukan dengan sengaja (purposive sampling) dengan pendekatan penelitian 
yaitu nonprobability sampling. Sedangkan untuk pengukuran kepuasan dan loyalitas 
pelanggan dilakukan dengan metode pengambilan contoh dengan nonprobability 
sampling dan pengambilan kuesioner menggunakan convenience sampling dan purposive 
sampling. Dilakukan screening terhadap pengunjung yaitu yang berusia minimal 17 
tahun dan telah mengetahui atau mengunjungi Agrowisata Gunung Mas sebelumnya. 
Pengambilan ukuran sample dilakukan dengan menggunakan rule of thumb dari SEM 
yaitu sebanyak 135 orang.   

 
Analisis data yang dilakukan diantaranya adalah analisis kualitatif rantai nilai 

sedangkan analisis kepuasan dan loyalitas yang dilakukan meliputi Customer Satisfaction 



 

Index (CSI), Customer Loyalty Index (CLI), dan Structural Equation Modelling (SEM). 
Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik umum 
pengunjung dan perilaku penggunaan pengunjung Agrowisata Gunung Mas. CSI 
digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pada konsumen dengan melihat total value 
yang didapatkan dari sebuah produk. CLI dapat digunakan untuk mengukur seberapa 
besar tingkat loyalitas konsumen. Structural Equation Modelling (SEM) memberikan 
informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan, dan pengaruh kepuasan 
terhadap loyalitas.  

 
Berdasarkan hasil analisis kualitatif pemetaan rantai nilai Agrowisata Gunung 

Mas terdapat beberapa pelaku yang berperan diantaranya pemasok input kebutuhan 
wisata  yaitu masyarakat dan pedagang lokal di wilayah Cisarua dan Cipanas; produsen 
primer diantaranya PT. Perkebunan Nusantara (Persero), Akomodasi (Hotel Pardede, 
Bukit Indah Cipanas, Safari Garden), Restoran, Transportasi (Organda, Angkutan 
Umum), Atraksi lainnya diantaranya Bapak H. Taufik yaitu salah satu pengusaha atau 
penyewa lahan untuk atraksi flying fox, sling shot, outbond, ATV; Distributor (Tur 
operator dan Agen perjalanan ritel) seperti Allibert Trekking dan Track Adventure; 
Masyarakat Lokal sekitar Agrowisata Gunung Mas; Pemerintah dan instansi terkait yaitu 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, Kementrian Pariwisata Republik 
Indonesia, Kepolisian, DLLAJ, Satpol PP; Konsumen yang terdiri dari dua jenis 
pengunjung yaitu pengunjung independen dan pengunjung inklusif. Pengunjung 
Agrowisata yang  biasanya berupa eco-travelers, Meetings Incentives & Conferences 
(MICE), Visiting Friends and Relatives (VFR), grup atau rombongan wisata instansi 
misalnya sekolah, kantor pemerintahan, perusahaan dan sebagainya  

 
Sedangkan berdasarkan analisis deskriptif, karakteristik pengunjung jumlah 

responden pengunjung Agrowisata Gunung Mas yang terbanyak adalah responden 
dewasa lanjut yang berusia antara 25 hingga 35 tahun. Responden Agrowisata Gunung 
Mas yang paling banyak adalah pengunjung dengan tingkat pendidikan sarjana atau strata 
satu dan memiliki jenis pekerjaan sebagai pegawai swasta. Berdasarkan status pernikahan 
diperoleh sebagian besar responden berstatus sudah menikah. Data sebaran pendapatan 
responden per bulannya memperlihatkan bahwa responden pengunjung Agrowisata 
Gunung Mas paling banyak memiliki pendapatan antara Rp. 1.500.001 hingga Rp. 
2.500.000. Dari hasil pengolahan data menunjukkan paling banyak responden memiliki 
pengeluaran per bulan untuk kebutuhan hiburan senilai kurang dari Rp. 1.000.000.  

 
Perilaku penggunaan (Usage) Agrowisata Gunung Mas menunjukkan bahwa paling 
banyak responden mengunjungi Agrowisata Gunung Mas kurang dari dua kali dalam satu 
tahun terakhir. Fasilitas wisata yang paling sering digunakan adalah fasilitas 
jogging/hiking track dan untuk jenis wisata yang paling banyak dipilih responden adalah 
jenis paket wisata alam. Responden paling banyak memperoleh informasi mengenai 
Agrowisata Gunung Mas adalah melalui teman. Adapun media promosi Agrowisata 
Gunung Mas yang paling banyak dipilih responden adalah melalui televisi. Lebih dari 
setengah jumlah responden menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil pribadi 
ataupun motor dari tempat tinggal mereka menuju lokasi Agrowisata Gunung Mas  
 Dimensi tangible merupakan dimensi yang memiliki hubungan paling signifikan dan 



 

berpengaruh paling besar dalam membentuk kepuasan. Dimensi tangible dibentuk dari 
variabel indikator Akses jalan menuju lokasi Agrowisata; Variasi paket wisata yang 
menarik; Variasi menu kafetaria yang bervariasi; Areal parkir yang luas; Kelengkapan 
produk dan suvenir; Program acara hiburan pengetahuan yang menarik; Fasilitas 
penginapan; Fasilitas ruang pertemuan; dan Fasilitas olah raga yang memadai; tersedia 
area kemping; Kegiatan outbound yang menarik; Penampilan petugas yang rapih dan 
menarik; Kebersihan dan kenyamanan fasilitas umum; Jumlah fasilitas umum yang 
memadai; serta Pemda dan instansi terkait yang menyediakan fasilitas umum yang 
memadai. Untuk variabel indikator eksogen X
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 semua memiliki hubungan 

yang signifikan terhadap variabel latennya. Hal ini juga terjadi pada variabel indikator Y
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hubungan yang signifikan terhadap variabel laten loyalitas.  
 

Nilai indeks kepuasan pelanggan (CSI) secara keseluruhan adalah sebesar  67,97 
persen. Sedangkan indeks loyalitas (CLI) secara keseluruhan adalah sebesar 69,33 
persen. Hasil analisis menggunakan SEM menunjukkan terdapat hubungan yang 
signifikan antar kepuasan dan loyalitas. Konsumen yang puas terhadap pelayanan 
Agrowisata Gunung Mas memiliki kesediaan tetap melakukan kunjungan kembali dan 
merekomendasikan Agrowisata Gunung Mas meskipun ada tempat wisata lain yang lebih 
menarik.   

 
Implikasi manajerial yang dapat dilakukan pengelola Agrowisata Gunung Mas 

diantaranya dengan melakukan promosi lebih gencar mengenai Agrowisata Gunung Mas, 
selalu menjaga penampilan petugas melalui seragam petugas yang rapih dan menarik, 
melakukan upgrading fungsional dengan menggerakkan perusahaan lebih dekat dengan 
konsumen, melakukan upgrading produk melalui peningkatan kualitas dan variasi produk 
wisata terutama wisata alam dan program atau acara terutama wisata alam yang lebih 
menarik. Upaya lain yang dapat dilakukan diantaranya mengupayakan efisiensi dan 
efektifitas prosedur birokrasi internal perusahaan, bekerjasama dengan pemerintah atau 
lembaga swadaya masyarakat guna meningkatkan hubungan antar pelaku dalam rantai 
nilai dan keahlian masyarakat sekitar. meningkatkan koordinasi dengan masyarakat 
sekitar untuk menjaga kondisi dan kebersihan fasilitas umum di wilayah Agrowisata 
Gunung Mas  
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