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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Industri pariwisata saat ini sedang berkembang dengan cepat, pertumbuhan 

wisatawan dunia yang mencapai 20% membawa pengaruh positif terhadap 

pariwisata, yaitu salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara dan menjadi 

sektor yang bisa menciptakan lapangan kerja. Pertumbuhan kunjungan wisatawan 

internasional diprediksi akan mencapai 1, 6 Milyar pada tahun 2020 (UN-WTO). 

Pertumbuhan ini memberikan peluang bagi industri pariwisata terhadap ketatnya 

persaingan pemasaran pariwisata di dunia, diantaranya wisata belanja, wisata 

bahari, wisata kuliner, wisata buatan, wisata alam, dan wisata olah raga.  

Wisata olah raga merupakan salah satu jenis kegiatan wisata yang 

perkembangannya cukup pesat di Indonesia. Jenis kegiatan wisata yang masuk 

dalam kategori kegiatan wisata olah raga misalnya; arung jeram, paralayang, ski air, 

memancing, renang, bilyard, golf dan lain-lain. Wisata olah raga dalam dunia 

pariwisata sedang mengalami perkembangan yang baik terutama wisata olah raga 

golf. Pariwisata dan olah raga golf tidak bisa dipisahkan, banyak negara di dunia 

mengandalkan golf sebagai sumber penting devisa negara. Sekarang ini wisatawan 

yang datang ke Indonesia untuk bermain golf masih didominasi dari kawasan Asia 

seperti Korea dan Jepang, di masa yang akan datang Indonesia memiliki peluang 
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yang sangat besar untuk bisa mendatangkan wisatawan golf dari benua Amerika 

dan Eropa.(http://liburan.info 29 Agustus 2009). 

Potensi unggulan wisata golf diharapkan dapat menjadi salah satu daya tarik 

wisatawan untuk datang ke Indonesia, dimana Indonesia memiliki 150 lapangan golf, 

50 diantaranya merupakan padang golf berkelas internasional yang tersebar di 

berbagai daerah di tanah air. Indonesia memiliki keindahan alam seperti 

pemandangan serta atraksi wisata yang cukup menarik, hal ini menjadi salah satu 

keunggulan untuk menarik wiasatawan untuk bermain golf di Indonesia. Selain itu 

dalam hal pelayanan (hospitality), Indonesia jauh lebih baik dibanding negara-

negara yang kini berhasil mengembangkan wisata golf seperti Thailand maupun 

Cina. Olah raga golf menjadi salah satu andalan wisatawan negara, terutama 

negara-negara kawasan Asia. (Sumber : ANTARA News Joop Ave.htm).  

Salah satu destinasi unggulan di Indonesia adalah Jawa Barat. Jawa Barat 

merupakan salah satu provinsi yang memiliki objek wisata, salah satunya wisata 

olah raga golf. Seiring dengan berkembangnya lapangan golf, terdapat beberapa 

kelas lapangan golf yang disajikan pada Tabel 1.1: 

TABEL 1.1 
KLASIFIKASI LAPANGAN GOLF  

No Kelas Jumlah 
(Holes) 

1 A  Di atas 18 

2 B 9 -17 

3 C Driving range holes disesuaikan dengan kebutuhan 
Sumber: Disbudpar  2010 

http://liburan.info/
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Berdasarkan klasifikasi di atas, dapat kita ketahui klasifikasi dilihat pada 

jumlah hole dan fasilitas lapangan, dari Tabel 1.1 tempat golf di Jawa Barat yang 

diklasifikasikan sebagai kelas A dapat dilihat pada Tabel berikut:  

 

 

TABEL 1.2 
KLASIFIKASI LAPANGAN GOLF DI JAWA BARAT 

Nama Lapangan Golf 

Bandung Giri Gahana (18) BSD 

Sedana Emeralda (27 Hole) 

Karawang Int (27 hole) Riverside 

Mountain View Golf  Jababeka 

Dago Golf Course  Gunung Geulis (36 Hole) 

Sentul Highland Halim 3 ( Royale Jakarta 27 hole ) 

Permata Sentul Cengkareng 

Bogor Raya  

Sumber: Pengolahan data marketing Bandung Giri Gahana Golf and Resort 2010 

 
Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat kita ketahui terdapat 15 lapangan golf 

yang sedang berkembang di Jawa Barat, selain itu dapat kita ketahui pula bahwa 

terdapat 3 lapangan golf di kota Bandung yang memiliki pesaingan yang cukup 

tinggi. Bandung dilihat dari segi letak geografisnya merupakan salah satu kota yang 

memiliki potensi sebagai wisata golf. Pembangunan beberapa lapangan golf 

khususnya di Bandung menunjukkan besarnya persaingan di dalam bisnis jasa golf 

dan resort. Di samping itu keunggulan lainnya adalah kondisi alam dan cuaca yang 

sangat mendukung, sehingga lapangan golf terjaga kualitasnya dan pemain golf 

dapat bermain kapanpun tanpa ada kendala cuaca. Berikut ini jumlah total round 

pemain golf di tiga lapangan golf kelas A  yang disajikan pada Tabel 1.3: 
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TABEL 1.3 
JUMLAH ROUND TAMU YANG BERMAIN GOLF DI TIGA LAPANGAN GOLF 

KELAS A KOTA BANDUNG TAHUN 2008-2010 

Nama Lapangan Golf Total Round 

2008 2009 2010 

Bandung Giri Gahana 41.773 41.220 40.832 

Mountain View Golf 41.207 39.739 39.540 

Dago Golf Course 28.290 26.780 27.048 

Sumber: Pengolahan data marketing Bandung Giri Gahana Golf and Resort 2010 

 

  Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa BGG (Bandung Giri Gahana 

Golf and Resort) merupakan lapangan golf yang memiliki jumlah total round yang 

tinggi diantara 3 lapangan yang ada, jumlah round atau kunjungan pemain golf 

Bandung Giri Gahana Golf and Resort memiliki jumlah round tertinggi sebesar 

82,993 round dibandingkan Mountain View Golf dan Dago Golf Course, akan tetapi 

jumlah total round pada tahun 2009 menurun di bandingkan pada tahun 2008 

sebesar 0,67%. 

BGG merupakan salah satu wisata golf yang bersaing dalam 

mempertahankan customer.  Sesuai dengan visi yang dimiliki BGG yaitu menjadikan 

BGG Golf dan Resort sebagai tempat olah raga dan peristirahatan yang nyaman 

dengan pelayanan yang memuaskan, sehingga menjadi pilihan utama bagi tamu 

khususnya penggemar golf di Indonesia.  

Persaingan lapangan golf khususnya di Bandung menjadi lebih meningkat 

karena adanya lapangan golf baru yaitu Arcamanik Golf dan Poltak Lembang Golf 

yang telah beroperasi secara penuh, disamping itu juga adanya lapangan golf lama 

yang telah diperbaiki dengan penampilan baru, sehingga menjadi alternatif lain bagi 
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tamu golf untuk bermain golf. Untuk itu BGG tetap berorientasi kepada kualitas 

lapangan golf dan resort yang dimiliki, baik dari segi sarana dan prasarananya 

maupun kualitas pelayanan yang diberikan kepada tamu. Upaya yang dilakukan 

agar menarik minat pemain golf untuk berkunjung adalah dengan memberikan 

potongan harga tertentu, khususnya bagi pemain yang telah menjadi anggota klub 

(member) di BGG. Potongan harga diberikan pada hari biasa (weekdays) atau pada 

member yang membawa rekan untuk bermain golf (get member), serta potongan 

harga yang diberikan bagi pemain golf senior. Hasil dari upaya tersebut diharapkan 

akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke BGG. Namun, data 

menunjukkan bahwa program tersebut belum mencapai hasil yang diharapkan, 

karena jumlah anggota BGG cenderung mengalami penurunan, seperti yang 

terdapat pada Gambar 1.1: 

 
Sumber: Olahan Data Laporan Tahunan Bandung Giri Gahana Golf and Resort 2010 

 

GAMBAR 1.1 
DIAGRAM JUMLAH ROUND TAMU ANGGOTA YANG BERMAIN GOLF PADA 

TAHUN 2007-2010 
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Berdasarkan Gambar 1.1 selama empat tahun terakhir jumlah tamu anggota 

yang bermain golf mengalami penurunan sebanyak 352 round atau 2% dari tahun 

2007, dan jumlah anggota pemain golf BGG yang bermain golf juga mengalami 

kenaikan sebesar 2.437 round (2%), selain itu untuk wisatawan yang termasuk tamu 

anggota  turut mengalami penurunan sebesar 334 round (2%) pada tahun 2010.  

Perkembangan jumlah pemain golf BGG terdiri dari pemain golf yang terdiri 

dari anggota dan bukan anggota, dimana jumlah pemain golf anggota terdiri dari 

lokal dan asing, dapat dilihat pada Gambar 1.2. 

 

 

Sumber: Laporan Tahunan Bandung Giri Gahana Golf and Resort 2010 

GAMBAR 1.2 
DIAGRAM PERKEMBANGAN JUMLAH PEMAIN GOLF LOKAL MAUPUN ASING, 

ANGGOTA MAUPUN BUKAN ANGGOTA PADA TAHUN 2007-2010 
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Berdasarkan Gambar 1.2 pemain golf anggota lokal  pada tahun 2008 

mengalami penurunan sebesar 1.421 round dibandingkan pada tahun 2007 serta 

705 round pada tahun 2010 dibandingkan pada tahun 2009, hal ini berbanding 

terbalik dengan  jumlah pemain golf anggota asing yang mengalami kenaikan 

sebesar 869 round pada tahun 2008 dan 371 round pada tahun 2010. Secara 

keseluruhan dapat kita lihat bahwa setiap tahun pemain golf lokal mengalami 

penurunan dibandingkan pemain anggota asing, hal ini yang menjadi slalah satu 

faktor kurangnya loyalitas pemain, oleh karena itu program customer relationship 

sangat pen 

 

Jumlah pemain golf anggota terdiri dari beberapa jenis keanggotaan 

diantaranya keanggotaan biasa, utusan, dan keluarga. Keanggotaan biasa 

merupakan anggota perorangan, sedangkan keanggotaan utusan merupakan 

keanggotaan yang terdiri dari utusan perusahaan-perusahaan dan instansi terkait, 

sedangkan keanggotaan keluarga yaitu seluruh anggota keluarga yang didaftarkan 

sebagai member, dimana perkembangan jumlah setiap jenis keanggotaan pada 

tahun 2007 dan 2008 dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut: 
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Sumber: Olahan Data Bandung Giri Gahana Golf and Resort 2010 

 
GAMBAR 1.3 

DIAGRAM PERKEMBANGAN JUMLAH DAN JENIS KEANGOTAAN PEMAIN 
GOLF BGG PADA TAHUN 2007-2010 

 
Jumlah dan jenis keanggotaan pemain golf BGG pada tahun 2008 

mengalami penurunan 25 round pada jenis keanggotaan biasa dibanding tahun 

2007, akan tetapi pada tahun 2009 mengalami kenaikan 26 round serta menurun 7 

round pada 2010. Sedangkan pada jenis keanggotaan utusan setiap tahun 

mengalami tingkat penurunan 1 round tiap tahun dan pada keanggotaan keluarga 

hanya menurun 10 round pada tahun 2009 dan 2010. Penurunan jumlah member  

menunjukkan adanya indikasi loyalitas yang menurun sehingga berpengaruh pada 

pendapatan BGG. (Sumber: Olahan Bandung Giri Gahana and Resort 2010) 

Salah satu strategi yang dilakukan oleh Bandung Giri Gahana Golf and resort 

untuk meningkatkan jumlah pengunjung khususnya member yaitu dengan 

melakukan program customer relationship management (CRM). BGG menggunakan 

program CRM dengan tujuan membangun dan mempertahankan hubungan dengan 
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pelanggan melalui pemberian pelayanan yang baik terhadap pelanggannya 

sehingga pelanggan pelanggan akan merasa puas yang akhirnya loyal terhadap 

BGG.  CRM dapat memberikan pengaruh terhadap loyalitas pelanggan karena CRM 

merupakan salah satu alat untuk berkomunikasi dengan pelanggan sehingga 

perusahaan mampu menjalin hubungan dalam jangka panjang dengan pelanggan.  

Melalui CRM, BGG dapat lebih jauh mengenal karakteristik pelanggan 

khususnya pada member dimana BGG dapat memenuhi semua kebutuhan yang 

diinginkan oleh member sesuai yang mereka harapkan, selain itu melalui CRM BGG 

dapat menjalin hubungan yang baik dan berkelanjutan sehingga memberikan 

keuntungan untuk kedua belah pihak. Loyalitas pelanggan khususnya member  

dapat dibentuk melalui program-program CRM yang diberikan oleh BGG karena 

dengan adanya CRM ini para pelanggan merasakan keuntungan dari BGG  

Tujuan dengan menggunakan program member BGG memberikan benefit 

bagi pelanggannya sebagai bentuk penghargaan kepada pelanggannya yang loyal. 

BGG memberikan benefit antara lain mendapat bebas biaya green fee potongan 

kamar 45% untuk weekday, diskon 35% untuk weekend, diskon khusus untuk tamu 

yang bermain golf bersama member weekday diskon green fee 30% max 7 orang 

tamu dan weekend diskon green fee 10% max 3 orang tamu, diskon khusus green 

fee di beberapa club golf berdasarkan perjanjian, diskon 20% untuk rental ball di 

BGG driving range, diskon 40% untuk penggunaan kolam renang, sauna & 

whirlpool, lapangan tennis, tennis meja, sepeda gunung, dan fitness centre, diskon 
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20% untuk spa treatment di Harmony Spa, dan diskon 5% untuk pembelian produk 

D’shop kecuali produk Oakley. 

Benefit yang diberikan oleh BGG diharapkan dapat mengatasi persaingan 

yang ketat, sehingga mampu mendapatkan dan mempertahankan pelanggan melalui 

pendekatan customer relationship management di dalam aktivitas pemasarannya. 

Berdasarkan fenomena tersebut maka perlu diadakan penelitian tentang 

“PROGRAM CUSTOMER  RELATIONSHIP MANAGEMENT DALAM 

MEMBENTUK LOYALITAS MEMBER GOLF CLUB BANDUNG GIRI GAHANA 

GOLF and RESORT  ”. 

1.2   Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana program Customer Relationship Management yang terdiri dari 

continuity marketing program, one to one marketing dan partnering program 

pada member golf club Bandung Giri Gahana Golf and Resort. 

2. Bagaimana loyalitas member golf club di Bandung Giri Gahana Golf and 

Resort. 

3. Seberapa besar pengaruh Program Customer Relationship Management 

yang terdiri dari continuity marketing program, one to one marketing dan 

partnering program dalam membentuk Loyalitas member golf club di 

Bandung Giri Gahana Golf and Resort. 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian   
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1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan dari rumusan penelitian diatas maka tujuan penelitian ini untuk 

memperoleh hasil kajian mengenai: 

1. Program Customer Relationship Management yang terdiri dari Continuity 

Marketing Program, One To one Marketing, dan Partnering/Co-Marketing  

pada member golf club Bandung Giri Gahana Golf and Resort. 

2. Loyalitas member golf club yang di Bandung Giri Gahana Golf and Resort. 

3. Pengaruh Program Customer Relationship Management yang terdiri dari 

Continuity Marketing Program, One To one Marketing, dan Partnering/Co-

Marketing dalam membentuk Loyalitas member golf club di Bandung Giri 

Gahana Golf and Resort. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan penulis dan menjadi tambahan masukan bagi pengembangan ilmu 

manajemen pemasaran pariwisata khususnya program Customer Relationship 

Management yang terdiri dari Continuity Marketing Program, One To one 

Marketing, Partnering/Co-Marketing mengenai membership dalam membentuk 

loyalitas pelanggan.  

2. Kegunaan Praktis 

 Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi perusahaan Bandung Giri Gahana Golf and Resort khususnya dalam upaya 
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meningkatkan loyalitas pemain golf melalui Continuity Marketing Program, One 

To one Marketing, Partnering/Co-Marketing mengenai membership. 

 


