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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 

Abad 21 diwarnai oleh era globalisasi, perdagangan 

bebas tidak hanya terbatas pada ASEAN, tetapi juga antar 

negara-negara di dunia. Hal ini didorong oleh adanya 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi 

dimana dunia seakan-akan tanpa batas teritorial kedaulatan 

bangsa dan negara. (borderless world). Peningkatan kemudahan 

aksesibilitas antarnegara serta semakin majunya teknologi 

informasi dan komunikasi ini semakin meningkatkan pula 

mobilitas atau pergerakan manusia termasuk dalam hal  

melakukan sebuah perjalanan. 

Dampak dari globalisasi itu sendiri sudah memasuki 

hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat di dunia, akibatnya 

peta kekuatan ekonomi dan iklim dunia bisnis diwarnai oleh 

persaingan yang semakin tinggi sehingga  menimbulkan 

ketidakpastian baru yang melampaui kemampuan antisipasi 

setiap pelaku bisnis. Oleh karena itu setiap pelaku bisnis dituntut 

untuk lebih meningkatkan kemampuan dan ketangguhan mereka 

dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada agar dapat 

memenangkan persaingan.  

Saat ini suasana persaingan dari seluruh bisnis menjadi 

semakin intens dan dinamis dari sebelumnya. Salah satu dari 

sektor bisnis yang memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan 

menantang adalah industri jasa. Sektor perekonomian jasa 

mengalami periode perubahan yang hampir revolusioner.  Di 
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seluruh dunia, pendatang baru yang inovatif telah sukses  

menawarkan standar jasa baru di pasar, di mana pesaing yang 

sebelumnya telah mapan gagal untuk memenuhi keinginan 

pelanggan yang saat ini banyak menuntut perubahan (Lovelock; 

2002:6). 

Pertumbuhan dalam industri jasa ini, terjadi karena jasa 

yang telah ada saat ini semakin berkembang disamping tumbuh 

pula jenis-jenis jasa baru seiring dengan adanya tuntutan dan 

perkembangan teknologi. Dilihat dari konteks globalisasi, 

pesatnya pertumbuhan bisnis jasa antar negara ditandai dengan 

meningkatnya intensitas pemasaran lintas negara serta terjadinya 

aliansi berbagai penyedia jasa di dunia. Sektor jasa sendiri 

dianggap sebagai tahapan tertinggi dalam proses perkembangan 

ekonomi (Lovelock; 2002: 7). 

Perkembangan tersebut pada akhirnya mampu 

memberikan tekanan yang kuat terhadap perubahan-perubahan 

pada regulasi terutama pengurangan proteksi serta memanfaatan 

teknologi baru yang secara langsung akan berdampak kepada 

menguatnya kompetisi dalam industri. Kondisi ini secara 

langsung menghadapkan para pelaku bisnis kepada 

permasalahan persaingan usaha yang semakin tinggi.  

Salah satu sektor industri jasa yang menghadapi 

persaingan yang ketat adalah sektor perantara dalam hal ini 

adalah sektor tour and travel. Perkembangan teknologi, informasi, 

dan komunikasi yang sangat pesat serta kondisi sosio-ekonomi 

dunia yang meningkat menyebabkan angka mobilitas manusia 

untuk melakukan perjalanan semakin meningkat. Peningkatan 

tersebut direspon oleh beberapa negara untuk mengembangkan 
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sektor karena hasil pengembangan  di beberapa negara telah 

terbukti dapat memberikan kontribusi sosio-ekonomi yang 

signifikan.  

Menurut UN-WTO jumlah wisatawan dunia pada 2014 

sebanyak 1,136 miliar, sedangkan wisman yang berkunjung ke 

Indonesia menurut data BPS sebanyak 9,43 juta wisman. Oleh 

karena itu pariwisata akan menjadi komoditi pengganti komoditi 

yang lain yang sangat menjanjikan. Industri pariwisata yang 

merupakan multi industri, kemunduran pariwisata akan membawa 

dampak penurunan pendapatan pada penyediaan jasa travel 

agent, tour operator, perusahaan penerbangan, angkutan 

pariwisata (taxi, bus dan lain lain), akomodasi (hotel dan lain lain), 

restoran, impresariat (hiburan dan atraksi wisata), pusat 

perbelanjaan atau mal (cenderamata dan oleh oleh lainnya), bank 

dan money changer (penukaran valuta asing) dan toko-toko retail. 

Berdasarkan besarnya kontribusi yang diberikan sektor 

pariwisata, biro biro perjalanan wisata banyak bermunculan di 

Indonesia dan tumbuh sangat subur. Persaingan yang timbul 

antar biro perjalanan wisata menyebabkan pemilik biro perjalanan 

wisata berupaya untuk memperoleh dan mempertahankan 

konsumen agar tetap menggunakan jasanya. Tetapi industri 

pariwisata sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi negara 

tujuan. Keadaan ekonomi yang tidak stabil akan mengakibatkan 

terganggunya kestabilan politik dan keamanan negara seperti 

banyak terjadi demonstrasi,  kerusuhan yang sering terjadi. 

Jaminan keamanan para wisatawan yang berkunjung ke negara 

tujuan wisata merupakan faktor yang sangat penting untuk 

diperhatikan, seperti pengaruh kejadian politik dan ekonomi di 
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Indonesia ternyata mengakibatkan banyak wisatawan manca 

negara yang membatalkan kedatangannya ke Indonesia. 

Dengan beragamnya tantangan yang dihadapi dunia 

pariwisata dan persaingan antar biro perjalanan wisata yang ada, 

masing masing penyedia jasa travel perlu melakukan upaya 

untuk memperoleh konsumen yang sebanyak banyaknya dan 

mempertahankannya. Salah satu upaya untuk menarik konsumen 

agar menggunakan jasa perjalanan wisata adalah  dengan 

memberikan pelayanan terbaik pada konsumen dan mengelola 

hubungan yang baik dengan pelanggan sebelum dan sesudah 

pelayanan diberikan, sehingga menimbulkan ikatan dan 

kesetiaan pelanggan terhadap perusahaan yang pada akhirnya 

akan mengulangi menggunakan jasa yang diberikan. 

Bertahannya biro perjalanan wisata dalam persaingan tersebut 

menunjukkan kemampuan dan keunggulan bersaing masing 

masing biro untuk menciptakan loyalitas pelanggannya. 

Indonesia memiliki organisasi atau asosiasi yang menjadi 

tempat perkumpulan untuk seluruh jenis usaha pariwisata yang 

tersebar di berbagai provinsi dan kota. Tercatat ada sekitar 597 

anggota ASITA di Jawa Barat yang terdaftar sejak tahun 1977 

hingga 2015. Tersebar mulai dari Depok, Bekasi, Bogor, 

Sukabumi, Cianjur, Bandung, Purwakarta, Karawang, Subang, 

Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, dan Kuningan 

yang terdiri dari  jenis anggota penuh (BPW/PT) maupun anggota 

peserta (perusahaan kendaraan dan lembanga pendidikan), 

(sumber : ASITA Jabar 2015). Di kota Bandung sendiri jumlah 

usaha perjalanan wisata yang telah terdaftar menjadi anggota 

ASITA hingga 2015 yaitu 253 perusahaan. Berikut data 
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pertumbuhan usaha pariwisata yang telah terdaftar menjadi 

anggota ASITA kota Bandung dari tahun 2009 sampai dengan 

tahun 2014. 

 

Tabel 1.1. Pertumbuhan Jumlah Usaha Pariwisata Di Kota Bandung 

NO TAHUN JUMLAH 

1 2010 199 

2 2011 210 

3 2012 224 

4 2013 239 

5 2014 245 

Sumber : ASITA Bandung 2015 

Berdasarkan data pertumbuhan jumlah usaha pariwisata 

dapat dilihat bahwa jumlah agen dan biro perjalanan wisata yang 

ada di kota Bandung dari tahun ke tahun semakin meningkat. 

Jumlah tersebut menunjukan bahwa perusahaan yang bergerak 

di bidang jasa ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan 

dari tahun ke tahunnya. Sehingga pada akhirnya pelanggan baik 

individu maupun corporate seperti pemerintahan dan instansi 

swasta dihadapkan pada pilihan yang beragam dimana dalam 

kegiatan perjalanannya tidak selalu diserahkan pada satu 

perusahaan. Hal ini juga menjadi tantangan yang harus dihadapi 

perusahaan PT.Berjaya Abadi Tour and Travel dalam 

menghadapi perilaku pelanggan . 

PT Berjaya abadi Tour & Travel sebagai salah satu biro 

perjalanan di Bandung yang telah berdiri sejak tahun 2008. 

Dalam usahanya melayani pelanggan setelah 7 (tujuh) tahun 
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terakhir ini, perusahaan mengalami indikasi fluktuatif atau naik 

turun penjualan dari tahun ke tahun . Berikut gambar data 

perkembangan penjualan perusahaan selama lima tahun terakhir 

: 

 

Sumber : data diolah , 2015  

Gambar 1.1. Perkembangan Penjualan Tahun 2010 – 2014 

Berdasarkan data penjualan perusahaan, dapat dilihat 

adanya kecenderungan peningkatan penjualan dari tahun ke 

tahun. Apabila dikaitkan dengan pertumbuhan jumlah usaha 

pariwisata atau tingkat persaingan yang semakin meningkat tiap 

tahunnya seperti pada tabel 1.1, maka kondisi ini tidak sesuai 

dengan teori dimana , dalam pasar yang bersaing, setiap 

konsumen akan semakin selektif dalam melakukan pembelian. 

Konsumen cenderung membanding-bandingkan produk yang 

satu dengan yang lainnya, sehingga mempunyai keyakinan 

bahwa produk yang dibelinya adalah produk terbaik diantara 

produk yang ada. Dalam situasi ini, maka persaingan 

mempengaruhi minat pembelian konsumen dimana konsumen 
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semakin berhati-hati   dalam   melakukan   pembelian   dan   

cenderung   mengalihkan pembelian jika produk yang biasanya 

dibeli tidak lagi memberikan kepuasan yang sempurna. Hal inilah 

yang mempengaruhi tingkat penjualan suatu perusahaan menjadi 

turun dengan meningkatnya persaingan. Namun hal ini tidak 

terjadi di PT Berjaya Abadi T&T yang tingkat penjualannya 

memiliki kecenderungan meningkat. 

Sehingga keadaan inilah yang menjadi fenomena menarik 

untuk dibahas dalam penelitian. Oleh karena itu dibuatlah dugaan 

dalam penelitian ini dimana kondisi tersebut ada hubungannya 

dengan pengelolaan kerelasian pelanggan dan kualitas jasa yang 

dilaksanakan oleh perusahaan.  

Dugaan ini sejalan dengan pendapat Hoffman dan 

Bateson (2006, p.291), “CRM is the process of identifying, 

attracting, differentiating, and retaining customer.” Dari kutipan 

tersebut dapat diartikan bahwa yang perlu dilakukan untuk 

meningkatkan loyalitas pelanggan adalah melakukan 

indentifikasi terhadap pelanggan dengan baik sehingga dapat 

mengetahui seperti apa keinginan konsumen yang nantinya 

akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan timbulnya rasa 

puas dalam benak pelanggan tentunya memungkinkan terjadi 

hubungan yang lebih mendalam dan jangka panjang antara 

pihak perusahaan dan pelanggannya sendiri. 

Dalam meningkatkan loyalitas, perusahaan juga tidak 

bisa hanya dengan melalui indentifikasi pelanggan saja 

tetapi juga perlu memberikan pelayanan yang berkualitas. 

Pelayanan yang buruk akan menimbulkan masalah sendiri 
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dalam menjalin hubungan dengan pelanggan dan dapat 

memberikan dampak yang buruk bagi perusahaan itu 

sendiri. Dalam memberikan pelayanan memang bukanlah 

hal yang mudah bagi setiap perusahaan. Oleh karena itu, 

perusahaan tentunya bisa memberikan pelayanan yang baik. 

Dengan memberikan pelayanan yang baik, tentunya 

pelanggan akan merasa puas. Rasa puas yang tertanam 

dalam benak pelanggan bisa memberikan pengaruh yang 

baik terhadap perusahaan, selain itu perlu dilakukan 

pendekatan pada pelanggan dengan memberikan 

pelayanan yang sesuai harapan pelanggan, sehingga 

pelayanan yang diberikan pun bisa dirasakan secara 

maksimal dan memuaskan pelanggan yang dapat 

menimbulkan rasa loyalitas dalam perusahaan. Sehingga 

kondisi inilah yang diduga menyebabkan kecenderungan 

peningkatan penjualan di perusahaan. 

Dugaan ini juga diperkuat berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Ehsan Ahadmothaghi,Dr. Prafulla Pawar 

(2012:119) dengan judul “Analysis of CRM programs 

practiced by passengers’ airline industry of India and its 

impact on customer satisfaction and loyalty” yang 

menghasilkan kesimpulan bahwa CRM berpengaruh positif 

terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan . Dugaan juga 

diperkuat menurut Lovelock dan Witz (2011), “ The 

foundation for true loyalty lies in customer satisfaction, for 

which service quality is a key input”. Dari kutipan tersebut 

dapat kita ketahui bahwa untuk membuat loyalitas yang 

sesungguhnya perlu kepuasan konsumen, perlu relationship 
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management atau perlu menjaga hubungan yang erat 

dengan konsumen dan kualitas pelayanan sebagai kuncinya. 

Sementara dugaan adanya pelaksanaan kualitas jasa 

di perusahaan juga sejalan dengan hasil penelitian dalam 

jurnal Mohammad Rizan, dkk (2008), yang menyimpulkan 

bahwa peningkatan Kualitas Jasa akan memberikan 

dampak yang baik untuk meningkatkan loyalitas. Kualitas 

Jasa memiliki pengaruh langsung terhadap loyalitas dan 

mempengaruhi loyalitas melalui kepuasan. Sehingga hal 

inilah yang memungkinkan adanya kecenderungan 

peningkatan penjualan di PT Berjaya Abadi Tour & Travel. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang  , maka dapat 

diidentifikasi  beberapa masalah yang akan diteliti adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pengaruh manajemen kerelasian pelanggan, 

terhadap loyalitas pelanggan PT Berjaya Abadi Tour and 

Travel Bandung ? 

2. Bagaimana pengaruh kualitas jasa terhadap loyalitas 

pelanggan PT Berjaya Abadi Tour and Travel? 

3. Bagaimana pengaruh manajemen kerelasian pelanggan 

dan kualitas jasa terhadap loyalitas pelanggan PT Berjaya 

Abadi Tour and Travel? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data 

dan informasi yang berhubungan dengan pengaruh kinerja 

manajemen kerelasian pelanggan dan kualitas jasa terhadap 

kepuasan pelanggan serta dampaknya pada loyalitas pelanggan 

PT Berjaya Abadi Tour and travel.  

Berdasarkan identifikasi masalah, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk : 

1. Memperoleh hasil kajian tentang pengaruh manajemen 

kerelasian pelanggan terhadap loyalitas pelanggan PT 

Berjaya Abadi Tour and Travel.  

2. Memperoleh hasil kajian tentang pengaruh kualitas jasa 

terhadap loyalitas pelanggan PT Berjaya Abadi Tour and 

Travel 

3. Memperoleh hasil kajian tentang pengaruh manajemen 

kerelasian pelanggan dan kualitas jasa  terhadap loyalitas 

pelanggan PT Berjaya Abadi Tour and Travel.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Dari kegiatan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan  

informasi terkait pengembangan konsep ilmu pemasaran yang 

dipadukan dengan seni pengelolaan suatu kegiatan pelayanan   

produk-produk perjalanan (tour&travel) sehingga memperkaya  

ilmu manajemen pemasaran bisnis tour and travel yang saat ini 

sedang berkembang.  
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1.4.2 Kegunaan Praktis  

Dari hasil penelitian ini diharapkan pula dapat dijadikan 

tuntunan pihak praktisi dunia  bisnis tour and travel dalam 

melakukan pengembangan kepuasan pelanggan dan loyalitas 

pelanggan melalui pembenahan kinerja Manajemen Kerelasian 

Pelanggan (CRM) dan kualitas jasa.  Penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan masukan untuk pemecahan 

masalah terkait bidang tour & travel. 

 

  




