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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan agrowisata saat ini sangat pesat, khususnya bagi wilayah 

Jawa Tengah. Dari beberapa lokasi agrowisata selalu menyuguhkan pemandangan 

yang indah. Dalam hal meningkatkan loyalitas konsumen agrowisata pada 

perusahaan agrowisata memiliki beberapa strategi untuk meningkatkan loyalitas 

konsumen, salah satunya ialah dengan meningkatkan kepuasan konsumen melalui 

kualitas layanan yang diberikan. Hortimart Agro Center merupakan perusahaan 

yang salah satunya memiliki divisi agrowisata yang terbilang baru dan masih 

dalam tahap pengembangan. Apabila dibandingkan dengan agrowisata lain yang 

berada di Jawa tengah, Hortimart Agro Center ini cukup dikenal karena memiliki 

keunikan tersendiri yaitu lebih Consern pada Tanaman keras yang 90% ialah 

tanaman buah buahan. Selain divisi wisata/tour di Hortimart Agro Center sendiri 

juga memiliki divisi lain seperti Agro mart, Agro Resto, Agro estate, dan Agro 

supply. Dari beberapa divisi yang dimiliki Hortimart Agro Center membuat 

Perusahaan ini menjadi paket lengkap bagi konsumen. Konsumen yang datang 

untuk refreshing dari segala kejenuhan aktifitas menjadi salah satu alasan untuk 

dapat menikmati tour/wisata keliling kebun buah dan sayur yang dijalankan oleh 

divisi Agro tour. Dalam hal ini penulis tertarik untuk melihat lebih mendalam lagi 

mengenai kualitas layanan yang diberikan pada program Happy tour yang dimiliki 

oleh divisi Agro Tour di Hortimart Agro Center dalam meningkatkan kepuasan 

konsumen dalam hal ini juga dapat melihat loyalitas konsumen Happy tour.  

Menurut (Kotler, 2000) Merek merupakan identitas sebuah produk yang 

dapat dijadikan sebagai alat ukur kualitas suatu produk. Karena itu merek 

merupakan aset penting dalam sebuah organisasi. Meskipun merek bersifat tidak 

kelihatan, tetapi nilai sebuah merek lebih dari sesuatu yang kelihatan. Menurut 

The American Marketing Association (AMA) definisi merek adalah nama, istilah, 

tanda, simbol atau desain, atau kombinasi dari variabel-variabel tersebut, untuk 

mendefinisikan barang dan jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan 

untuk membedakan mereka dari pesaing  
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Happy tour merupakan salah satu program dari Agro tour di Hortimart 

Agro Center sendiri yang didalamnya terdapat wisata keliling kebun yang akan 

ditemani oleh Tour guide. Strategi Manajemen umtuk meningkatkan animo 

konsumen sendiri untuk  program Happy tour dengan memberikan Special Gift 

untuk konsumen yang mengikuti program Happy tour berupa buah-buahan dari 

kebun Hortimart Agro Center sendiri. Program Happy tour sendiri merupakan 

adopsi dari salah satu program sejenis yang terdapat pada Plantera Fruit Paradise 

diwilayah Kendal. 

Dalam hal ini Peneliti ingin melihat sisi loyalitas konsumen yang 

dipengaruhi oleh beberapa aspek. Loyalitas konsumen merupakan bagian 

terpenting pada pengulangan pembelian pada konsumen (Caruana, 2002). 

Menurut Beerli dkk, 2004 dalam Reichheld dan Sasser 1990, loyalitas konsumen 

memiliki korelasi yang positif dengan performa bisnis. Dan Menurut Beerli dkk, 

2004 dalam Castro dan Armario (1999), loyalitas konsumen tidak hanya 

meningkatkan nilai dalam bisnis, tetapi juga dapat menarik konsumen baru. Pada 

jangka pendek, memperbaiki loyalitas konsumen akan membawa profit pada 

penjualan. Profit merupakan motif utama konsistensi bisnis, karena dengan 

keuntungan maka roda perputaran bisnis dari variasi produk dan jasa yang 

ditawarkan maupun perluasan pasar yang dilayani (Soeling, 2007). Dalam jangka 

panjang, memperbaiki loyalitas umumnya akan lebih profitabel, yakni konsumen 

bersedia membayar harga lebih tinggi, penyediaan layanan yang lebih murah dan 

bersedia merekomendasikan ke konsumen yang baru (“Managing Customer”, 

1995).  

Kepuasan konsumen merupakan kunci dalam menciptakan loyalitas 

konsumen. Banyak manfaat yang diterima oleh perusahaan dengan tercapainya 

tingkat kepuasan konsumen yang tinggi, yakni selain dapat meningkatkan 

loyalitas konsumen tapi juga dapat mencegah terjadinya perputaran konsumen, 

mengurangi sensitivitas konsumen terhadap harga, mengurangi biaya kegagalan 

pemasaran, mengurangi biaya operasi yang diakibatkan oleh meningkatnya 

jumlah konsumen, meningkatkan efektivitas iklan, dan meningkatkan reputasi 

bisnis (Fornell, 1992). Salah satu cara memenangkan persaingan adalah dengan 

berusaha mempertahankan konsumen yang ada, karena mencari konsumen yang 
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baru membutuhkan biaya yang lebih besar daripada mempertahankan konsumen 

yang ada (Kotler, 1997 : 256). 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian yaitu : bagaimanakah pengaruh pengaruh faktor internal konsumen, 

produk, harga dan promosi terhadap kepuasan konsumen?, serta bagaimanakah 

pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen? Atas dasar inilah 

maka dilakukan penelitian terkait kepuasan dan loyalitas konsumen terhadap jasa 

agrowisata di Agro Tour Hortimart Agro Center,Bawen. 

 

1.2  Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan 

diatas, maka penelitian ini bertujuan :  

1. Menganalisis pengaruh faktor internal konsumen (usia, tingkat pendapatan, 

dan tingkat kosmopolitan), produk, harga dan promosi terhadap kepuasan 

konsumen Agro Tour di Hortimart Agro Center. 

2. Menganalisis pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen 

Agro Tour di Hortimart Agro Center. 

 

1.3  Signifikasi 

1. Dari segi  ilmiah, Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

ilmu dalam hal kualitas layanan, kepuasan konsumen dan loyalitas 

konsumen. 

2. Bagi bidang Agrowisata, diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

informasi dalam strategi peningkatan kualitas untuk kemajuan perusahaan 

khususnya Hortimart Agro Center. 

 

1.4  Batasan Masalah 

Mengingat waktu, tenaga dan biaya yang terbatas maka ruang lingkup 

penelitian ini dibatasi sesuai tujuan yang hendak dicapai peneliti. Dalam 

penelitian ini akan di laksanakan pada divisi Agro Tour dan untuk program Happy 

tour : 
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1. Faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen seperti faktor internal 

kosumen : Usia, tingkat Pendapatan, dan tingkat kosmopolitan. Dan faktor 

lain seperti produk, harga, dan promosi, Serta dampak kepuasan konsumen 

terhadap loyalitas. 

2. Responden : yang menjadi sampel pada penelitian ini ialah konsumen yang 

mengikuti program Happy tour di Hortimart Agro Center, Bawen selama 

penelitian berlangsung 

 

1.5 Model Hipotetis 

  

 

               

                                                        

 

 

 

 

Gambar 1.1 Pengaruh faktor internal konsumen, kualitas produk, harga dan 

promosi terhadap Kepuasan konsumen dan Loyalitas konsumen. 

 

Keterangan : 

X1 : Usia 

X2 : Tingkat Pendapatan 

X3 : Tingkat Kosmopolitan 

X4 : Produk 

X5 : Harga 

X6 : Promosi 

Y : Kepuasan Konsumen 

Z  : Loyalitas konsumen 
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