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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Agrowisata merupakan salah satu jenis wisata yang menggabungkan usaha 

di bidang pertanian dengan usaha di bidang pariwisata. Tujuannya adalah untuk 

memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha dibidang 

pertanian. Melalui pengembangan agrowisata yang menonjolkan komoditas lokal 

dalam memanfaatkan lahan, kita bisa melestarikan sumber daya lahan, dan 

menigkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. 

Kusuma Agrowisata merupakan salah satu wisata agro di Kota Batu yang 

dirintis sejak tahun 1989. Dalam perkembangannya wisata petik apel Kusuma 

Agrowisata dinilai mampu memberikan peningkatan keuntungan perusahaan, 

terbukti dengan semakin meningkatnya pengunjung yang berwisata di perkebunan 

apel Kusuma Agrowisata. Tahun 1990 Bapak Edi Antoro sebagai pendiri Kusuma 

Agrowisata menambah 4 hektar areal kebun untuk ditanami apel dan jeruk.  

Kepuasan konsumen merupakan salah satu kunci sukses dalam menjalankan 

sebuah usaha, tidak terkecuali usaha agrowisata. Semakin ketatnya persaingan 

usaha khususnya di bidang pariwisata, menuntut setiap perusahaan harus dapat 

menempatkan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama untuk meningkatkan dan 

mempertahankan pelanggan.  

Perusahaan harus mampu mengenali kebutuhan dan keinginan konsumen 

agar dapat memenuhi kepuasan konsumennya. Apabila kepuasan konsumen
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terpenuhi, diharapkan mereka akan datang kembali dan bertahan menjadi 

pelanggan setia dari suatu perusahaan. 

Kusuma Agrowisata merupakan salah satu obyek wisata agro yang sudah 

lama dikenal oleh masyarakat umum, oleh karena itu  diperlukan strategi yang 

dapat mempertahankan para konsumennya. Hal ini penting dilakukan karena 

Kusuma Agrowisata merupakan salah satu  perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa, pengunjung merupakan tolak ukur yang paling penting dalam 

keberlagsungan usahanya. 

Mengingat pentingnya aspek kepuasan konsumen bagi keberlangsungan  

perusahaan, maka perlu dilakukannya penelitian mengenai kepuasan konsumen 

sebagai acuan dalam  pengembangan usaha. Berdasarkan  penjelasan diatas, 

penulis mengajukan penelitian dengan judul “PENGEMBANGAN WISATA 

PETIK APEL BERBASIS KEPUASAN KONSUMEN (Studi Kasus di 

Kusuma Agrowisata, Kota Batu)”  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan 

masalah penelitian yang diajukan adalah : 

1. Bagaimana tingkat kepuasan konsumen wisata petik apel Kusuma Agrowisata? 

2. Bagaimana strategi pengembangan wisata petik apel berbasis kepuasan 

konsumen di Kusuma Agrowisata? 
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1.3 Tujuan penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui tingkat kepuasan konsumen wisata petik apel Kusuma Agrowisata. 

2. Menganalisa strategi pengembangan wisata petik apel di Kusuma Agrowisata 

berbasis kepuasan konsumen. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Bagi peneliti, dapat menambah serta memperluas wawasan tentang berbagai 

konsep atau teori Kepuasan Konsumen khususnya mengenai 

pentingnyakepuasan konsumen sebagai dasar strategi pengembangan usaha. 

2. Bagi pihak perusahaan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan evaluasi 

dalam upaya peningkatan kepuasan konsumen untuk dapat mendukung 

pencapaian visi, misi, dan tujuan perusahaan. 

3. Bagi Mahasiswa, sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi peneliti 

selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

4. Bagi pihak lain, khususnya perusahaan agribisnis dapat digunakan dalam acuan 

terhadap pemenuhan kepuasan konsumen dalam mempertahankan 

keberlangsungan dan pengembangan usaha. 
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1.5 Batasan Istilah 

Batasan istilah ini dibuat dengan tujuan agar masalah yang diteliti tidak 

semakin melebar dari yang sudah ditentukan dan dapat memberikan langkah yang 

tepat bagi pemecahan masalah. Oleh karena itu peneliti lebih difokuskan  pada: 

1. Agrowisata merupakan salah satu jenis wisata yang menggabungkan usaha di 

bidang pertanian dengan usaha di bidang pariwisata.   

2. Kepuasan merupakan suatu keadaan yang dirasakan konsumen setelah mereka 

mendapatkan pelayanan yang telah memenuhi berbagai harapannya. 

3. Konsumen merupakan setiap orang pemakai atau pengguna suatu barang 

maupun jasa untuk memenuhi kebutuhannya.  

4. Kepuasan Konsumen merupakan suatu tanggapan atau penilaian konsumen 

setelah mendapatkan suatu pelayanan yang sesuai dengan harapannya. 

5. Strategi merupakan suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

6. Pengembangan merupakan proses, cara, perbuatan mengembangkan, perbuatan 

menjadikan bertambah, berubah menjadi lebih sempurna  secara bertahap dan 

teratur yang menjurus ke sasaran yg dikehendaki. 

 


