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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dunia pariwisata merupakan salah satu industri terbesar di dunia atau the 

world largest industry, perkembangan pariwisata memberikan pengaruh yang 

sangat besar bagi perekonomian di setiap negara.  Sekitar delapan persen dari 

ekspor barang dan jasa, pada umumnya berasal dari sektor pariwisata (Santosa, 

2003). Hal tersebut menunjukan bahwa industri pariwisata dapat memberikan 

dampak terhadap beberapa sektor perekonomian yang menjadi tonggak dari 

perekonomian suatu negara. 

 Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat kaya. Kekayaan alam 

dari Indonesia memberikan pesona tersendiri bagi wisatawan-wisatawan lokal 

ataupun mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Perkembangan pariwisata di 

Indonesia juga semakin meningkat, didukung dengan promosi produk wisata di 

Indonesia. Visit Indonesia Years, yang dimulai tahun 2008, telah mampu 

mendatangkan wisatawan mancanegara ke Indonesia sebanyak 16.8%. Dari hasil 

pengembangan pariwisata tersebut, telah dihasilkan devisa sebanyak 34% dengan 

nilai devisa sebesar 7.4 miliar US$ (www.jurnalmedia.com, 2010). Hal tersebut 

membuat program Visit Indonesia Years terus dipertahankan, bahkan telah 

ditindaklanjuti oleh daerah-daerah di Indonesia. 

 Salah satu propinsi di Indonesia yang memiliki andil dalam menyuguhkan 

keindahan pariwisata bagi kepariwisataan di Indonesia adalah Jawa Timur. Jawa 

http://www.jurnalmedia.com/
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Timur memiliki berbagai macam obyek wisata alam, budaya, sejarah dan edukasi 

yang terletak secara merata di setiap kabupaten dan kota. Letak Jawa Timur yang 

sangat strategis, tidak hanya memberikan keindahan alam pantai saja, melainkan 

juga dataran-dataran tinggi yang memberikan suasana berbeda bagi para 

wisatawan. Produk wisata di Jawa Timur yang sudah dikelola secara profesional 

oleh pihak negara maupun swasta dan memiliki potensi besar untuk terus 

berkembang adalah agrowisata atau wisata agro. Tercatat dalam Dinas Pariwisata 

Propinsi Jawa Timur (2006) terdapat 28 kawasan agrowisata pertanian dan 

perkebunan di Jawa Timur. Hal tersebut membuktikan bahwa agrowisata 

memiliki potensi besar bagi kemajuan pariwisata Jawa Timur.  

Agrowisata adalah suatu jenis pariwisata yang khusus menjadikan hasil 

pertanian, peternakan, perkebunan sebagai daya tarik wisatawan (Yoeti, 

2000:143). Salah satu destinasi agrowisata yang cukup lama eksistensinya di Jawa 

Timur ada Kebun Teh Wonosari yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yaitu Perseroan Terbatas Perkebunan (PTP) Nusanara XII (Persero). 

Kebun teh ini merupakan kebun teh pertama yang dikonsep menjadi wisata kebun. 

Hal tersebut sangat menarik, karena kebun teh ini memiliki nilai historis yang 

cukup tinggi dan sudah ada sejak tahun 1875. Hingga saat ini, Kebun Teh 

Wonosari masih mampu mempertahankan eksistensinya. 
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Gambar 1.1 Wisatawan Kebun Teh Wonosari Oktober 2010–Maret 2011 

 

 

 

 

 

Sumber : Lampiran 10 

Pengembangan-pengembangan kualitas layanan jasa yang dilakukan 

membuat Kebun Teh Wonosari mampu mempertahankan kuantitas dari konsumen 

yang datang. Apabila jasa yang diterima sesuai dengan yang diharapkan, maka 

kualitas jasa yang dipersepsikan baik dan memuaskan menurut konsumennya. 

Kepiawaian Kebun Teh Wonosari dalam mempertahankan kuantitas 

pengunjungnya dapat dilihat dari diagram pada Gambar 1.1 yang menunjukkan 

banyaknya wisatawan yang berlibur ke Kebun Teh Wonosari mulai dari Oktober 

2010 sampai Maret 2011, dimana para wisatawan yang berlibur ke Kebun Teh 

Wonosari tidak kurang dari 8.000 orang tiap bulannya.  

Kemampuan dari PTP Nusantara XII (Persero) dalam mengelola Kebun 

Teh Wonosari sehingga dapat mempertahankan konsumen setianya, pasti tidak 

lepas dari pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

meningkatkan kualitas layanan dari Kebun Teh Wonosari. Banyak hal yang dapat 

mempengaruhi kualitas layanan suatu penyedia jasa. Terdapat lima dimensi 

kualitas menurut Parasuraman dalam Lupiyoadi (2006:183) yaitu bukti fisik atau 

tangible, kehandalan atau reliability, ketanggapan atau responsiveness, jaminan 
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atau assurance, dan empati atau empathy. Berdasarkan dari penjabaran di atas, 

penulis ingin mencari pengaruh antara lima dimensi kualitas layanan terhadap 

kepuasan pelanggan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dari Kebun Teh Wonosari? 

2. Apakah tangible berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dari Kebun 

Teh Wonosari?  

3. Apakah reliability berbengaruh terhadap kepuasan pelanggan dari Kebun 

Teh Wonosari? 

4. Apakah responsiveness berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dari 

Kebun Teh Wonosari? 

5. Apakah assurance berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dari Kebun 

Teh Wonosari? 

6. Apakah empathy berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dari Kebun 

Teh Wonosari? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel tangible, reliability, responsiveness, 

assurance dan empathy terhadap kepuasan pelanggan dari Kebun Teh 

Wonosari. 

2. Untuk mengetahui pengaruh variabel tangible terhadap kepuasan 

pelanggan dari Kebun Teh Wonosari. 

3. Untuk mengetahui pengaruh variabel reliability terhadap kepuasan 

pelanggan dari Kebun Teh Wonosari. 

4. Untuk mengetahui pengaruh variabel responsiveness terhadap kepuasan 

pelanggan dari Kebun Teh Wonosari. 

5. Untuk mengetahui pengaruh variabel assurance terhadap kepuasan 

pelanggan dari Kebun Teh Wonosari. 

6. Untuk mengetahui pengaruh variabel empathy terhadap kepuasan 

pelanggan dari Kebun Teh Wonosari. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

banyak pihak, diantaranya: 

1. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memperkaya wawasan 

mengenai pengaruh dari kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan. 
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2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengelola dari Kebun Teh 

Wonosari sehingga dapat menentukan kualitas layanan yang tepat dan 

dapat meningkatkan kepuasan konsumen di kemudian hari.  


