
I. PENDAHULUAN 

1. I. Latar Belakang. 

Krisis ekonomi Indonesia terjadi pada tahun 1960 diikuti dengan krisis 

Pertainina pada tahun 1970, dan krisis jatuhnya harga minyak pada t a b  1980-an 

disebabkan karena harga minyak yang anjlok. Pembangunan yang pada awalnya 

inelaju dengan pesat menjadi terhambat dan negara dilanda defisit perdagangan. 

Keadaan ini mengakibatkan sektor migas bukan lagi sektor yang dapat diharapkan 

sebagai sumber pendapatan negara, sehingga sektor non migas yang mengacu ke 

sektor agribisnis, agroindustri dan pariwisata menjadi harapan untuk dapat 

memacu pertumbuhan nilai ekspor Indonesia. 

Indonesia memperoleh devisa dari wisatawan mancanegara yang 

berkunjung ke Indonesia. Target kunjungan wisata mancanegara pada tahun 1998 

diproyeksikan 6,5 juta orang dalam kenyataannya hanya bisa mencapai 4 juta 

orang dengan perolehan devisa US $ 2,6 miliar, angka ini turun drastis dibanding 

dengan tahun sebelumnya yang dapat menyedot devisa US $ 6,6 miliar dengan 

kedatangan wisatawan sebanyak 5,5 juta orang. Apabila dibandingkan dengan 

tahun 1997, industri pariwisata menurun sekitar 18,58% (Soelaeman, 1999), 

Keterpurukan pariwisata Indonesia bukan disebabkan industri itu sendiri 

tetapi situasi sosial dan politik tanah air membuat beberapa negara, seperti Jepang, 

Singapura dan Australia inelakukan travel ban 1 larangan berkunjung ke Indonesia 

dan travel advisory negatif, kecuali Pulau Bali yang dianggap aman. Meskipun 

industri pariwisata terganggu oleh krisis ekonomi dan politik pada bulan Juni 

1999 pengunjung yang datang ke Indonesia sudah naik lagi dengan tingkat 
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pertumbuhan 2,6%, sehingga dapat dilihat bahwa minat wisatawam masih tinggi 

(Djamhur, 1999). Tabel 1 menunjukkan jumlah kedatangan wisatawan ke 

Indonesia dari tahun 1997-1999. 

Tabel 1. Ju~nlah Kedatangan Wisatawan ke Indonesia 1997-1999 (orang) 

* Angka Prediksi 
Sumber : Ditjen (1998) &BPS (1999) 

Sebagai negara tropis Indonesia memiliki banyak potensi dan sumber daya 

alam untuk diltembangkan menjadi objek wisata yang menarik seperti laut, 

pegunungan, sungai dan sebagainya yang menjadi daerah tujuan wisata yang 

sangat menjanjikan bagi turis domestik dan mancanegara. Pariwisata merupakan 

salah satu sumber devisa negara yang mempunyai prospek yang cerah. 

Pariwisata adalah suatu gejala yang sangat kompleks di tengah masyarakat 

yang terdiri atas objek wisata, hotel, souvenir shop, pramuwisata, angkutan 

wisata, biro perjalanan, rumah makan, dan lain sebagainya. Di samping itu ada 
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wisatawan dengan segala tingkah lakunya. Secara keseluruhan satu dengan 

lainnya saling berkaitan dan rnerupakan suatu keterkaitan di dalam masyarakat 

(Soekadijo, 1997). 

Pada saat ini pariwisata berkembang menjadi sangat beragam dan spesifik 

sesuai dengan minat konsumen. Benvisata bukan hanya inelancong untuk 

menikmati pemandangan indah dan menghirup udara segar. Selain tetap 

mengandung unsur rekreasi pariwisata juga telah merambah ke unsur pendidikan, 

olah raga bahkan petualangan. Kecenderungan wisatawan pada saat ini adalah ikut 

serta pada kegiatan yang ada di daerah wisata tersebut misalnya dengan ikut 

rnemerah susu dan memanen sayuran. 

Sektor pertanian kemudian lalu terpilih menjadi salah satu altematif bagi 

dunia pariwisata dan kemudian populer dengan sebutan agrowisata. Sebenamya 

agrowisata bukan ha1 barn bagi para bangsawan pribumi yang sudah biasa 

bercengkerama di perkebunan teh atau kina atau menonton rakyat membajak 

sawah serta memanen padi. Namun sebagai industri, agrowisata baru mulai 

berkeinbang sejak sepuluh tahun terakhir ini. Membaiknya sarana transportasi, 

komunikasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang selalu di atas 6% per tahun, 

telah ikut memicu perkernbagan agrowisata. 

Sebagai bagian dari ecotourism, agrowisata merupakan suatu wisata yang 

dilakukan di daerah pertanian. Dalam ha1 ini, pertanian yang dimaksud adalah 

pertanian dalarn arti luas yang terkait dengan hasil, ekosisitern dan lingkungan 

secara umum yang mencakup pertanian rakyat, perkebunan, kehutanan, 

petemakan dan perikanan. 
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Taman Bunga Nusantara merupakan salah satu kawasan agrowisata yang 

mumi sebagai kebun bunga. Taman Bunga Nusantara dikelola oleh PT. Sarana 

Kusuma Inti Makmur Nusantara yang memamerkan display aneka bunga lebih 

dari 300 varietas tanaman yang dikurnpulkan dari berbagai benua, yakni Australia, 

Afrika, Amerika, Eropa, dan Asia. Luas taman secara keseluruhan adalah 35 ha, 

26 ha di antaranya diisi dengan tanaman hias (bedding plants) dan berbagai 

macam pohon. 

Di Taman Bunga Nusantara terdapat taman mawar, taman bougenvil, 

taman palem dan taman air selain itu terdapat pula taman bergaya Bali, Perancis, 

Amerika, Mediterania, dan Jepang. Keunikan dari tarnan ini adalah keadaan di 

mana para pengunjung akan menyaksikan pemandangan yang berbeda pada 

periode yang berbeda. Hal ini disebabkan karena sistem penggantian bunga 

dilakukan secara periodik. 

Sebagai sarana rekreasi, Taman Bunga Nusantara dilengkapi dengan 

berbagai fasilitas seperti Maze Gurden (satu-satunya taman rahasia di Asia 

Tenggara), alam imajinasi yang merupakan kota kecil tempat bermain bagi anak- 

anak, kendaraan keliling, menara pandang, danau angsa, jam taman yang unik 

yang mampu memperdengarkan lagu-lagu yang berbeda setiap empat jam sekali 

dan lahan pembibitan untuk kebutuhan taman dan rumah kaca. Fasilitas lainnya 

adalah lokasi piknik (8 lokasi), gazebo (saunglpendopo), panggung terapung 

(Ainplzlteather), kantin bunga, dan toko souvenir. Taman Bunga Nusantara juga 

menawarkan paket-paket lokakarya dengan perjanjian terlebih dahulu. Paket 

lokakarya yang ditawarkan anatara lain menanam anggrek, menanam mawar, 
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petunjulc perkembangbiakan tanaman-tanaman air, perencanaan - penanaman - 

pelneliharaan tanlan, serta merawat taman gaya Jepang. 

Prospek bisnis di bidang agrowisata sangat menjanjikan di samping 

kekayaan alam Indonesia yang sangat mendukung. Hal ini didukung juga oleh 

keinginan wisatawan yang ingin bersahabat dengan alam, tetapi dalam 

perkembangannya hams diperhatikan juga para pesaing yang bergerak di bidang 

yang sama ataupun wisata lain yang sudah banyak dikembangkan. Agrowisata 

mempunyai banyak peluang untuk dikembangkan oleh pihak perusahaan, tetapi 

terdapat banyak kendala berupa pesaing yang berasal dari perusahaan agrowisata 

sejenis maupun dari jenis pariwisata yang lain. Dari keadaan ini maka diperlukan 

strategi yang baik untuk menarik perhatian dari para konsumen untuk menikmati 

sajian agrowisata yang ditawarkan oleh perusahaan, sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan perusahaan. 

1.2. Perumusan Masalah 

Agrowisata mulai berkembang sekitar sepuluh tahun terakhir, ha1 ini 

disebabkan karena adanya dukungan dari berbagai sarana taransportasi, 

komunikasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional yang selalu di atas 6% per-tahun 

yang telah memicu perkembangan agrowisata. Pada tahun 70-an pertanian dan 

pariwisata belum berkaitan satu dengan yang lain karena masih dikelola secara 

tradisional. Tetapi pada tahun 90-an industri agrowisata mulai bennunculan. 

Walaupun keadaan alam sangat mendukung bisnis agrowisata, namun masih 

terdapat banyak masalah di dalam pengembangan bisnis tersebut, baik itu peluang 

untuk maju maupun tantangan yang harus dihadapi oleh perusahan yang 
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~nengelola bisnis ag~wisata  tersebut. Hal ini menuntut pihak pengelola untuk 

membuat strategi yang baik dalaln usaha mernpersiapltan perusahaan dalam 

menghadapi segala masalah bisnis yang ada. Dalam rangka memecahkan 

pennasalahan dan tantangan tersebut, maka di dalam kerangka lcerja penelitian ini 

disusun pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah bauran pelnasaran yang telah dilakukan oleh Taman Bunga 

Nusantara ? 

2. Bagaimanakah persaingan bisnis wisata agro yang dihadapi oleh Taman 

'Bunga Nusantara ? 

3. Bagaimanakah faktor-faktor internal dan eksternal mempengaruhi Taman 

Bunga Nusantara ? 

4. Bagaimanakah karakteristik pengunjung yang datang ke Taman Bunga 

Nusantara ? 

5. Bagaimanakah persepsi pengunjung yang datang terhadap produk wisata 

agro yang ditawarkan oleh Taman Bunga Nusantara ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi strategi pelnasaran yang telah ada. 

2. Menganalisis industri persaingan wisata a g o  sehingga dapat diketahui 

posisi perusahaan terhadap perusahaan yang lain yang bergerak dalaln 

bisnis yang sejenis. 

3. Menganalisis faktor internal dan ekstemal yang mempengaruhi perusahaan 

4. Mengidentifikasi dan mengetahui karakteristik pengunjung yang datang 

dan bagaimana persepsinya terhadap wisata a g o  Taman Bunga Nusantara. 
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5. Memberikan rekomendasi altematif strategi pemasaran bagi 

pengembangan perusahaan dalam memasarkan produknya. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Dapat menyusun pengembangan strategi pemasaran Taman Bunga 

Nusantara untuk memasarkan produknya sehingga dapat menghadapi 

persaingan dari perusahaan wisata a g o  lainnya. 

2. Sebagai tempat bagi penulis untuk inenerapkan teori yang dipelajari ke 

dalam kasus yang ditemukan pada Taman Bunga Nusantara. 
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