
 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Era globalisasi saat ini ditandai dengan kemajuan teknologi dimana menghasilkan 

berbagai kemudahan komunikasi dan informasi yang mengakibatkan kondisi persaingan 

bisnis yang ketat. Ketatnya persaingan bisnis juga dikarenakan selain pelanggan semakin 

cermat dan memiliki lebih banyak pilihan produk, peraturan akan kualitas juga semakin 

ketat terutama dari pelanggan negara maju. Harapan yang lebih tinggi ini karena terdapat 

perubahan pada pelanggan yang semula hanya untuk memenuhi kebutuhan menjadi 

harapan untuk memenuhi kepuasan. Kepuasan pelanggan tidak hanya diperoleh pada saat 

mendapatkan suatu barang yang dibelinya, tetapi pelayanan yang diberikan juga 

mempengaruhi kepuasan pelanggan.  

Pelayanan untuk memuaskan pelanggan bila dilakukan secara efektif dapat 

menimbulkan perubahan yang signifikan dalam menciptakan permintaan dan 

mempertahankan loyalitas pelanggan. Untuk mempertahankan keberadaannya dalam 

iklim usaha, perusahaaan  harus mampu menciptakan dan mempertahankan pelanggan 

yang loyal. Pelanggan loyal dapat memberikan masukan bagi perusahaan hingga 65 

persen dari pendapatan perusahaan sehingga loyalitas pelanggan dinilai sangat penting 

bagi keberlanjutan usaha (Irawan, 2002). Pelanggan yang loyal ini dapat diperoleh salah 

satunya dengan kepuasan pelanggan. Dalam usahanya untuk memuaskan pelanggan, 

perusahaan harus memiliki strategi sehingga perusahaan dapat menentukan ke mana 

tujuan perusahaan dan bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai. 



 

Kepuasan pelanggan juga berperan penting dalam kegiatan pariwisata yang 

berkelanjutan. Industri pariwisata terdiri dari berbagai pelaku dan permintaan akan 

pariwisata juga merupakan usaha kerjasama dari para pelaku tersebut. Sifat 

ketergantungan pada industri pariwisata membuat perusahaan dalam berbagai sektor 

seperti transportasi, operatur tur dan hotel, sangat bergantung satu sama lain. Apabila satu 

pihak gagal dalam menyampaikan suatu jasa seperti yang diharapkan konsumen maka 

akan berdampak ke pihak lainnya (Yilmaz & Bititci, 2006).  

Kepuasan pelanggan pada sektor pariwisata tidak hanya ditentukan dari satu 

pelaku bisnis tertentu saja. Hubungan antara perusahaan dan konsumen baik lokal 

maupun internasional juga merupakan hal yang menentukan keberhasilan sehingga perlu 

dilakukan suatu analisis yang mampu melihat hubungan antar pelaku tersebut. Oleh 

karena itu dalam meningkatkan kepuasan tidak hanya dilihat hanya dari Agrowisata 

Gunung Mas saja, tetapi dari berbagai faktor yang terdapat dari awal seperti proses 

pemesanan, perjalanan hingga selesai melakukan wisata. Salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk menggambarkan keterkaitan faktor-faktor tersebut adalah melalui 

analisis rantai nilai.  

Analisis rantai nilai Agrowisata Gunung Mas perlu dilakukan agar dapat 

mengetahui berbagai proses yang terjadi, para pelaku, hubungan antar pelaku serta 

kinerja para pelaku tersebut sehingga mampu memperbaiki kinerja dan meningkatkan 

nilai tambah guna meningkatkan kepuasan dan loyalitas pengunjung Agrowisata Gunung 

Mas secara menyeluruh. Siagian (2005) menjelaskan bahwa analisis rantai nilai dapat 

digunakan untuk mengetahui rangkaian kegiatan produk dari perencanaan sampai dengan 

pemakaian akhir dan setelahnya serta mengetahui pelaku dan hubungannya dalam 



 

industri. Rantai pasok pada industri jasa pertama kali harus diketahui gambaran 

sesungguhnya dan lengkap mengenai seluruh mata rantai yang ada mulai dari awal 

sampai akhir.  

Dalam membangun sebuah sistem untuk mencapai kepuasan pelanggan di setiap 

tahap rantai nilai Agrowisata Gunung Mas diperlukan suatu sistem pengukuran kinerja 

yang kuat sehingga memungkinkan berbagai pelaku untuk mengkomunikasikan dan 

mengkoordinasikan proses dan kegiatan mereka. Analisis rantai nilai ini menjadi 

kerangka dalam melakukan analisis mutu pelayanan Agrowisata Gunung Mas secara 

menyeluruh untuk membantu dalam pengukuran kualitas pelayanan dan kinerja internal 

agar lebih baik lagi (Yilmaz & Bititci, 2006). Rantai nilai selain bermanfaat untuk 

mengetahui para pelaku dalam Agrowisata Gunung Mas juga dapat memetakan 

keefektifan setiap pihak dalam melakukan aktivitas bisnisnya sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan dalam rangka meningkatkan keuntungan perusahaan.  

Pariwisata diharapkan menjadi salah satu tumpuan ekonomi nasional di masa 

yang akan datang. The World Travel & Tourism Council menyatakan bahwa pariwisata 

merupakan salah satu industri terbesar di dunia dengan mampu menyerap tenaga kerja 

hingga lebih dari 220 juta di seluruh dunia dan menghasilkan lebih dari 9 persen dari 

GDP global (World Travel and Tourism Council, 2009). Berdasarkan data WTTC (2010) 

mengenai aktivitas perjalanan dan wisata di Indonesia, tingkat konsumsi perjalanan dan 

pariwisata meningkat setiap tahunnya dan diprediksi meningkat menjadi 9.012.870 US$ 

di tahun 2010. Begitu pula dengan permintaan perjalanan dan pariwisata juga meningkat 

sejak tahun 2004 sebesar 28.547.400 US$ menjadi 61.345.800 US$ di tahun 2010. Dari 

industri agregat pariwisata diprediksi sektor pariwisata pada tahun 2010 dapat 



 

memberikan sumbangan GDP meningkat menjadi 45.712.900 US$ berdasarkan total 

ekonomi agregat. Tingkat pertumbuhan terhadap nilai GDP setiap tahunnya meningkat 

namun menurun pada tahun 2008. Penurunan ini menunjukkan sektor pariwisata 

merupakan sektor strategis untuk terus dikembangkan. Data mengenai nilai aktivitas 

perjalanan dan pariwisata di Indonesia terdapat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Aktivitas Perjalanan dan Wisata di Indonesia  
 

Travel & Tourism activity  
(US$ bn) (Indonesia) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Travel & Tourism 
Consumption 18.412 19.561 22.263 26.806 32.125 33.265 35.227

Travel & Tourism Demand 28.547 31.960 38.015 44.561 54.532 57.129 61.346

Total Economy Aggregates 

Gross Domestic Product 21.199 24.398 28.935 33.801 40.914 43.430 45.713

Tingkat Pertumbuhan (%) - 15,0 18,6 21,0 17,4 6,1 5,3
Sumber : WTTC, 2010 (Data Olahan : Tingkat Pertumbuhan) 

 

Dari Tabel 1 menunjukkan  industri pariwisata berpotensi memberikan kontribusi 

cukup besar terhadap pendapatan negara. Sektor pariwisata juga diharapkan dapat 

menggerakkan ekonomi rakyat sehingga dapat menanggulangi masalah kemiskinan. Hal 

ini dikembangkan dalam suatu strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan 

pariwisata yang berbasis kerakyatan. Kegiatan pariwisata yang dapat mendukung konsep 

ini diantaranya wisata petualangan, wisata budaya dan ekowisata atau agrowisata. 

Agrowisata menurut pengertian sederhana merupakan kegiatan pariwisata dimana 

pengunjung dapat menyaksikan dan berinteraksi dengan aktivitas perkebunan, 

peternakan, perikanan, tempat pengolahan produk, membeli produk hasil dan kegiatan 

yang berkaitan dengan pertanian lainnya. Dari kegiatan agrowisata tersebut diharapkan 



 

akan dapat menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan membawa 

dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat. Agrowisata 

juga memiliki konsep ekonomi kerakyatan di sektor riil dimana kegiatan pariwisata 

dilakukan oleh masyarakat dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Peningkatan 

wisata ini akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan sekitarnya 

sekaligus memelihara budaya, kesenian dan cara hidup masyarakat disekitar sehingga 

mampu memperbaiki kualitas hidup para penduduk serta menanamkan kesadaran 

menjaga alam sekitar melalui kegiatan agrowisata. 

Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mengalami dampak globalisasi 

termasuk pada industri pariwisata tanah air. Pengaruh globalisasi ini dirasakan dalam hal 

memperoleh kesempatan pasar dan keharusan untuk berdaya saing bagi para produsen di 

seluruh dunia termasuk di bidang pariwisata. Perusahaan harus mampu meningkatkan 

kemampuan daya saingnya baik dari segi keunggulan biaya, diferensiasi produk atau 

superior customer value agar mampu bertahan di persaingan bisnis global dan dapat 

menghasilkan lahan pekerjaan serta penghasilan yang berkelanjutan bagi masyarakat.  

PT. Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) merupakan perusahaan milik negara 

yang memiliki bidang Agrowisata sebagai salah satu bisnis unitnya. Agrowisata Gunung 

Mas yang berlokasi di Cisarua, Puncak, Bogor adalah salah satu bisnis unit dari 

agrowisata lainnya diantaranya Rancabali, Malabar, Sukawana, dan Pasir Badak. 

Keberadaan Agrowisata Gunung Mas dinilai cukup penting baik untuk internal 

perusahaan sendiri maupun bagi masyarakat sekitar mengingat Agrowisata Gunung Mas 

ini memberikan pendapatan dari komoditi non teh yang cukup besar bagi perusahaan 

maupun bagi masyarakat sekitar wilayah kebun teh maupun wilayah Puncak Cisarua 



 

lainnya. Pentingnya pengembangan Agrowisata Gunung Mas ini juga berkaitan dengan 

PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) sebagai perusahaan milik negara yang 

diharapkan tidak hanya berorientasi untuk mengejar keuntungan saja namun dapat 

memberikan efek ganda positif kepada masyarakat sehingga dapat membantu 

meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. 

Menurut pengamatan di lapangan dan penjelasan pemandu Agrowisata Gunung 

Mas, jumlah pengunjung tertinggi biasa terjadi pada akhir pekan atau pada musim 

liburan. Namun di hari biasa untuk jumlah pengunjung, nilai pengeluaran serta lama 

waktu berkunjung khususnya wisatawan mancanegara dinilai masih belum optimal. 

Menurut Rahmawaty (2001) dalam penelitiannya apabila Agrowisata Gunung Mas ingin 

mendapatkan laba sebesar 20 persen dari pendapatan, maka dengan asumsi faktor lain 

(biaya dan proporsi pengunjung) tetap, untuk kegiatan tea walk saja jumlah pengunjung 

yang datang setiap bulannya minimal sebanyak 103.007 orang, atau 1.236.084 orang 

dalam setahun. Tetapi jika terjadi peningkatan biaya-biaya (misal sebesar 10 persen) 

sedangkan perusahaan tetap menginginkan laba sebesar 20 persen, maka jumlah 

pengunjung yang harus ditargetkan setiap bulannya akan meningkat menjadi sebanyak 

375.918 orang atau sebanyak 4.511.016 orang dalam setahun. Jumlah ini sangat jauh 

melampaui hasil peramalan namun apabila dilakukan perbaikan dan promosi mungkin 

saja jumlah pengunjung masih akan bertambah.  

Menurut data kunjungan wisatawan ke perkebunan Agrowisata Gunung Mas 

sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 terjadi penurunan jumlah pengunjung dari 

371.136 orang menjadi 267.206 orang seperti yang terlihat pada Tabel 2. Tabel 2 juga 

menunjukkan bahwa jumlah wisatawan asing meningkat setiap tahunnya meskipun 



 

persentasenya masih sedikit dibanding dengan jumlah wisatawan domestik yang lebih 

dominan. Pada tahun 2009 jumlah pengunjung Agrowisata Gunung Mas kemudian 

meningkat menjadi 342.543 orang namun jumlah ini masih berada di bawah target. Hal 

tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan jumlah pengunjung terutama konsumen 

potensial dari wisatawan asing. Data jumlah pengunjung Agrowisata Gunung Mas 

terdapat pada Tabel 2. 

 

Tabel. 2. Data Kunjungan Wisatawan ke Perkebunan Gunung Mas 
 

Tahun Jenis Wisatawan 
2005 2006 2007 2008 2009 

Asing 1.799 1.353 2.230 2.067 2.597 
Domestik 369.337 330.891 316.218 265.139 339.946 
Total 371.136 332.244 318.448 267.206 342.543 
Sumber : Agrowisata Gunung Mas (2010)  

 

Menurut Rahmawaty (2001) pada penelitiannya menjelaskan dari hasil 

perhitungan titik impas berdasarkan hasil perhitungan menggunakan analisis volume 

biaya (cost volume relationship) diperoleh jumlah pengunjung untuk kegiatan tea walk 

saja setiap bulannya harus berjumlah minimal 39.539 orang atau 474.468 orang dalam 

setahun. Dari data tersebut menunjukkan perlu adanya suatu tindak lanjut dalam 

mengatasi rendahnya jumlah pengunjung diantaranya dengan penilaian kepuasan dan 

loyalitas pengunjung berdasarkan rantai nilai pariwisata Agrowisata Gunung Mas. 

Penurunan jumlah pengunjung ini dapat disebabkan oleh berbagai hal salah satunya 

adalah faktor kepuasan pengunjung. Agrowisata Gunung Mas merupakan produk wisata 

jasa yang memiliki karakteristik saling berkaitan satu sama lain dan memiliki keterlibatan 

banyak pihak dalam kegiatannya pada suatu rantai nilai pariwisata Agrowisata Gunung 



 

Mas. Hal tersebut menjadikan faktor kepuasan tidak hanya ditentukan oleh pengelola 

Agrowisata dalam hal ini pemilik perkebunan PTPN VIII, namun juga ditentukan oleh 

pihak lain yang terlibat dalam rantai nilai Agrowisata Gunung Mas tersebut. Untuk dapat 

menindak lanjuti penurunan jumlah pengunjung yang terjadi maka dilakukan evaluasi 

dari aspek kinerja pelayanan berbagai pihak dalam rantai nilai Agrowisata Gunung Mas 

oleh pengunjung sebagai pihak konsumen akhir produk dan jasa wisata yang juga 

merupakan sumber pendapatan bagi kegiatan Agrowisata Gunung Mas. Evaluasi aspek 

kinerja pelayanan berbagai pihak dalam rantai nilai Agrowisata Gunung Mas ini 

dilakukan melalui analisis kepuasan dan loyalitas pengunjung.  

1.2. Rumusan Masalah 

Jumlah pengunjung Agrowisata Gunung Mas dalam lima tahun terakhir 

menunjukkan masih berada di bawah target berdasarkan hasil perhitungan titik impas. 

Hal ini dapat disebabkan bermacam faktor, salah satunya dapat diduga dari kepuasan 

pelanggan dan loyalitas pengunjung Agrowisata Gunung Mas. Permasalahan tingkat 

kualitas pelayanan di PTPN VIII Agrowisata Gunung Mas dapat dilihat berdasarkan 

dimensi-dimensi kualitas jasa (Parasuraman et al., 1988) seperti Reliability, yaitu 

kemampuan untuk melaksanakan jasa yang telah dijanjikan secara akurat dan tepat 

waktu. Responsiveness, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan dengan cepat 

tanggap kepada pelanggan. Assurance, yaitu pengetahuan karyawan untuk menimbulkan 

keyakinan dan kepercayaan terhadap wisatawan. Empathy, yaitu kepedulian dan 

perhatian penyedia jasa secara pribadi kepada wisatawan. Tangible, yaitu penampilan 

fasilitas fisik, peralatan dan personel media komunikasi dari penyedia jasa. Penurunan 

jumlah pengunjung tersebut dapat disebabkan berbagai hal salah satunya akibat faktor 



 

kepuasan pengunjung. Salah satu indikator kepuasan yang menurun dapat dilihat dari 

masih banyaknya keluhan yang disampaikan pengunjung melalui word of mouth kepada 

orang lain, maupun keluhan kepada pengelola baik verbal ataupun melalui  evaluasi yang 

diberikan setelah pengunjung mengadakan acara.  

Kegiatan pariwisata memiliki sifat tidak dapat dilihat dan memiliki 

ketergantungan yang sulit dipisahkan antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam 

suatu rantai nilai pariwisata. Ketergantungan ini memegang peran penting dalam 

menyediakan kualitas pelayanan yang menyeluruh dari produk pariwisata yang dibeli 

pelanggan sehingga setiap pihak dituntut untuk dapat memberikan pelayanan terbaik bagi 

pelanggan demi keberlanjutan usaha pariwisata itu sendiri. Dengan demikian kepuasan 

pelanggan tidak hanya ditentukan oleh salah satu pihak dalam hal ini Agrowisata Gunung 

Mas saja, tetapi juga oleh berbagai faktor mulai dari awal perjalanan pengunjung 

berangkat dari tempat tinggalnya hingga tiba di tempat tujuan wisata. Untuk itu upaya 

meningkatkan kepuasan pelanggan tidak hanya ditentukan dan menjadi tanggung jawab 

Agrowisata Gunung Mas namun perlu dilakukan secara komprehensif oleh berbagai 

pihak. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis rantai nilai untuk menggambarkan pelaku 

dan keterkaitan faktor-faktor yang berperan dari awal proses seperti pemesanan, 

perjalanan hingga melakukan wisata guna meningkatkan kepuasan pelanggan secara 

menyeluruh. 

Selanjutnya dengan informasi tersebut dapat dibuat suatu langkah-langkah yang 

perlu diambil dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan yang berkelanjutan untuk 

meningkatkan kepuasan dan loyalitas pengunjung agrowisata. Selain dari segi kepuasan 

dan loyalitas pengunjung, hal penting lainnya adalah bagaimana perusahaan dapat 



 

menciptakan atau menaikkan nilai tambah dari kegiatan usaha dalam rangka 

meningkatkan kemampuan daya saing perusahaan khususnya divisi Agrowisata Gunung 

Mas PTPN VIII. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab hal-hal sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran rantai nilai pada PTPN VIII Agrowisata Gunung Mas?  

2. Bagaimana tingkat kepuasan dan loyalitas pengunjung Agrowisata Gunung Mas? 

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pengunjung 

PTPN VIII Agrowisata Gunung Mas? 

4. Bagaimana hubungan antara kepuasan dan loyalitas pengunjung Agrowisata 

Gunung Mas? 

5. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas 

pengunjung? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis rantai nilai pada PTPN VIII Agrowisata Gunung Mas. 

2. Menganalisis tingkat kepuasan dan loyalitas pengunjung PTPN VIII Agrowisata 

Gunung Mas. 

3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas 

pengunjung PTPN VIII Agrowisata Gunung Mas. 

4. Menganalisis hubungan antara kepuasan dan loyalitas pengunjung Agrowisata 

Gunung Mas. 

5. Merumuskan strategi dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas pengunjung. 
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