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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring bertambahnya usia dan semakin bertambah padatnya aktivitas yang

di jalani seseorang, semakin menurun pula tingkat kesadaran seseorang itu akan

pentingnya berolahraga sebagai kebutuhan sehari-hari bagi kesehatan tubuhnya.

Walau dengan uang yang dapat membeli segalanya, tetapi kunci kebahagian yang

paling penting ialah kesehatan. Olahraga merupakan bagian yang tidak bisa

dilepaskan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Selain menyehatkan tubuh

olahraga juga bisa menghilangkan stress, sumber penghasilan, penunjuk strata

sosial dan lain-lain. Olahraga sudah tidak lagi menjadi menjadi identitas untuk

seorang atlet, namun olahraga telah menjadi salah satu gaya hidup masyarakat,

baik hanya sekedar jogging sampai kepada olahraga yang cenderung memerlukan

kegiatan fisik yang cukup berat. Dengan badan yang sehat dapat melakukan apa

saja demi menikmati hidup termasuk mencari uang, maka kesehatan harus di jaga

karena sehat itu mahal harganya. (dikutip dari http:eprints.undip.ac.id/41954,

diakses tanggal 10 Februari 2016).

Selain itu, olahraga merupakan suatu kegiatan jasmani yang dilakukan

dengan tujuan untuk memelihara kesehatan dan memperkuat otot-otot tubuh.

Kegiatan ini dalam perkembanganya dapat dilakukan sebagai kegiatan yang

menghibur, menyenangkan atau juga dilakukan dengan tujuan prestasi. Untuk

meningkatkan prestasi yang lebih tinggi dibutuhkan kondisi fisik yang baik pula.

Secara umum hampir semua cabang olahraga membutuhkan unsur fisik, terutama

cabang olahraga permainan misalnya Sepakbola, Basket, Voli, Hoki dan

sebagainya.

Olahraga Sepakbola adalah olahraga yang begitu banyak disukai dan

digemari oleh siapapun baik itu tua, muda, laki-laki, bahkan kaum hawa.

Permainan Sepakbola seperti halnya semua kegiatan hidup manusia yang

membentuk sikap jujur terhadap diri sendiri, Sportivitas, Fairplay, tanggung

jawab dan memberanikan diri untuk mengambil keputusan. Sepakbola juga



2

merupakan cabang olahraga yang berbentuk permainan beregu, yang masing-

masing regu terdiri dari sebelas pemain, dan salah satunya adalah seorang penjaga

gawang. Permainan Sepakbola hampir seluruhnya dimainkan dengan

menggunakan kaki, kecuali penjaga gawang yang diperbolehkan menggunakan

tanganya di daerah kotak penalti. Tujuan dari permainan ini adalah “Memasukan

bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan dan mencegah lawan memasukan

bola ke gawang sendiri” Sucipto, dkk (2000:7).

Salah satu gambaran akan banyaknya penggemar Sepakbola di Indonesia

Gambar 1.1 berbentuk bulat ini menunjukan bahwa olahraga Sepakbola digemari

oleh segala kalangan baik yang muda maupun yang tua:

Gambar 1.1

Grafik Diagram Penggemar Sepakbola Di Indonesia Pada Tahun 2015

Sumber: UC Browser

Menurut UC Browser yang melakukan riset tentang Sepakbola di Indonesia

melalui survey dan penelitian yang di lakukan di via internet. Dari gambar di atas

dapat di jelaskan bahwa penggemar Sepakbola di Indonesia terdiri dari Pegawai

Negeri dengan perolehan presentase 3%, Wirausahawan 11%, Pelajar 37%,

Pekerja kasar 22%, Karyawan 16% dan lain-lainya sebesar 11%. Hampir semua

kalangan menyukai permainan Sepakbola dan, menurut data diatas juga olahraga
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Sepakbola sangat di gemari di Indonesia, oleh karena itu Sepakbola merupakan

binis yang menjanjikan.

Bandung menjadi cikal bakal lahirnya pemain-pemain hebat, baik yang

bermain dikota sendiri yaitu di Persib Bandung maupun yang bermain di kota

lain. Hal ini terlihat dari beberapa tournament yang sering rutin dihelat di

Bandung sebagai wadah kompetisi dan unjuk aksi yang diikuti mulai dari anak-

anak sampai dewasa. Berikut pada Tabel 1.1 terdapat daftar Tournament yang

sering diselenggarakan di Bandung:

Tabel 1.1

Daftar Tournament Rutin Di Kota Bandung

Sumber: google.com

Bisa dilihat pada Tabel 1.1, bahwa tournament yang diadakan diikuti segala

jenjang umur dari mulai anak-anak yang berumur U-10 sampai tingkat dewasa

dengan umur >23 tahun, serta diikuti oleh berbagai profesi.Salah satu lapangan di

Bandung yang sering dipakai gelaran turnamen sepakbola adalah lapangan

Progresif Football. Progresif Football merupakan salah satu pencetus lapangan

berbasis skala Internasional dan memiliki rumput sintetis yang bertempatkan di

kota Bandung tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta No.785A di kawasan Gedebage,

tidak jauh dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Lapangan yang didirikan

NO NAMA TOURNAMENT KATEGORI

1 Liga Remaja Piala Suratin U-18

2 Liga Pendidikan Indonesia SMP, SMA

3 Progresif Cup Umum

4 Danone Nation Cup (Reg. Bandung) U-15

5 Liga Mahasiswa Jawa Barat Mahasiswa

6 Liga Bintang Honda U-13

7 Progresif Super Soccer U-10, U-12

8 Garuda International Cup U-14, U-16
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oleh Pa Raymond Hadinata perkenalkan ke publik pada akhir tahun 2013 banyak

mendapat pujian serta komen positif oleh warga Bandung.”Lapangan dan

berbagai fasilitas akan di sewakan untuk umum, diantarana klub-klub ISL yang

bermain di Bandung. Tempat ini cukup strategis karena dekat dengan Stadion

GBLA,” tutur Raymond Hadinata (diakses dari tribunews.com pada tanggal 11

Februari 2016).  Khususnya warga kota Bandung yang suguhi lapangan yang

berskala internasional dan juga memakai rumput sintetis, bila mana sebelum-

sebelumnya rumput sintetis hanya dipakai oleh lapang futsal yang skala kecil

maka Progresif Football membuka lapangan Sepakbola yang memakai rumput

sintetis.  Klub Sepakbola yang ada di kota Bandung pun tidak perlu repot-repot

mencari lapangan yang bagus untuk tempat berlatih, karena kini telah tersedia

lapangan sintetis standar FIFA.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keputusan pembelian terhadap

produk atau jasa adalah kualitas pelayanan, bagi perusahaan yang bergerak di

bidang jasa, kualitas pelayanan atau service quality menjadi faktor pengambilan

keputusan yang penting seperti yang dikatakan oleh Armstrong (2009:348):

“Setiap kegiatan atau kinerja yang di tawarkan oleh suatu pihak lain yang secara

prinsip tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikian atau

transfer of ownership”. Selain kualitas pelayanan menurut Kotler dan Keller

(2012:84) “Kebijakan penetapan harga sangat menentukan dalam pemasaran

sebuah produk atau jasa, karena harga adalah satu-satunya unsur bauran

pemasaran yang memberikan pendapatan bagi organisasi atau perusahaan”.

Menurut Kotler dan Keller (2012),”Kualitas jasa, penetapan harga dan

kepuasan pelanggan adalah tiga hal yang berkaitan erat. Semakin tinggi tingkat

kualitas, semakin tinggi pula tingkat kepuasan konsumen yang dihasilkan, yang

mendukung harga yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah”. Kepuasan

disini diartikan sebagai keputusan pembelian. Berdasarkan teori tersebut maka

dapat dilihat bahwa kualitas produk dan penetapan harga diharapkan

memunculkan keputusan pembelian. Dalam proses keputusan pembelian faktor
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yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian akan suatu barang atau jasa

adalah kebijakan harga.

Progresif Football melakukam strategi penetapan harga yang kompetitif di

bandingkan pesaingnya, hal ini disesuaikan dengan situasi lingkungan dan

perubahan yang terjadi terutama saat munculnya pesaing baru yang membuat

persaingan menjadi ketat, serta selalu memperhitungkan faktor harga pesaing

sebagai pedoman perusahaan menentukan harga sewa. Hal tersebut di lakukan

pemilik Progresif Football agar dapat menciptakan keunggulan untuk menghadapi

persaingan guna meningkatkan keputusan pembelian. Pada Tabel 1.2 ini

merupakan data penjualan sewa lapang pada tahun 2015:

Table 1.2

Data Penjualan Sewa Lapang Progresif Football Pada Tahun 2015

Sumber: Progresif Football

NO BULAN JUMLAH PENJUALAN

1 JANUARI RP. 82.650.000

2 FEBRUARI RP. 101.500.000

3 MARET RP. 67.400.000

4 APRIL RP. 74.550.000

5 MEI RP. 134.925.000

6 JUNI RP. 137.615.000

7 JULI RP. 35.300.000

8 AGUSTUS RP. 110.100.000

9 SEPTEMBER RP. 161.590.000

10 OKTOBER RP. 40.400.000

11 NOVEMBER RP. 76.900.000

12 DESEMBER RP. 90.800.000

JUMLAH RP. 2.227.260.000
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Berdasarkan Tabel 1.2 diatas bisa dilihat bahwa pendapatan terbesar terjadi

pada bulan September dengan pendapatan Rp. 161.590.000 dan pendapatan

terkecil pada bulan juli dengan pendapatan Rp. 35.300.000. Ini adalah tabel

pendapatan pada setahun penuh di tahun 2015 dari mulai Januari-Desember. Total

pendapatan pada tahun 2015 mencapai Rp.2.227.260.000. Pada Grafik 1.1 ini

merupakan data yang disajikan secara bentuk grafik:

Grafik 1.1

Grafik Data Penjualan Sewa Lapang Progresif Football Pada Tahun 2015

Sumber: Progresif Football

Namun berdasarkan Grafik 1.1 data penjualan tahun 2015 cenderung

mengalami fluktuatif pendapatan dari periode Januari-Desember, dimana

penjualan terendah pada bulan Juli dengan pendapatan RP. 35.300.000. Hal ini

diduga dikarenakan penetapan harga tidak efektif yang dilakukan oleh pihak

Progresif Football.
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Progresif Football sendiri melakukan strategi guna menigkatkan kualitas

pelayanan jasa dengan cara memperbaiki kualitas seperti lapangan Sepakbola,

tribun penonton yang bisa menampung sebanyak 1500 orang, ditambah fasilitas

lain yang menunjang kegiatan, khususnya olahraga Sepakbola. Namun upaya

yang dilakukan masih belum sesuai dengan harapan sebagian konsumen Progresif

Football. Terbukti dari hasil Pra-survey yang dilakukan terhadap 30 orang

responden yang pernah menyewa lapang dan bermain di Progresif Football.

Diperoleh beberapa keluhan yang menyangkut kualitas pelayanan yang di berikan

Progresif Football,Hal tersebut seperti terlihat pada tabel 1.3 tentang kualitas

pelayanan dan penetapan harga yang di rasakan konsumen dibawah ini:

Tabel 1.3

Pra-Survey

Sumber: Data yang telah diolah

Berdasarkan hasil Pra-survey terhadap 30 responden diatas pada tabel 1.3

mengenai hasil pra survey variabel kualitas pelayanan dipernyataan 1,2,3 dapat

disimpulkan  bahwa Progresif Football belum memiliki kualitas pelayanan yang

belum baik. Dari pernyataan 1 membuktikan bahwa pelayanan yang diberikan

No Pernyataan Ya Tidak

1 Progresif Football memberikan kesesuaian

pelayanan jasa seperti yang anda inginkan

43,3 % 56,6 %

2 Pihak Progresif Football cepat dan tanggap

dalam menangani keluhan anda

26,6 % 73,3 %

3 Progresif Football memiliki fasilitas saran

dan pra-sarana yang lengkap

46,6 % 53,3 %

4 Harga sewa Progresif Football terjangkau 16,6 % 83,3 %

5 Harga sewa lapang yang ditetapkan oleh

Progresif Football, apakah sudah sesuai

dengan kualitas pelayanan yang anda

inginkan

40 % 60 %
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oleh pihak Progresif Football kurang baik karena banyak responden yang merasa

tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan. Lalu berdasarkan pernyataan pada

No.2 membuktikan bahwa konsumen tidak puas terhadap apa yang dilakukan

pihak Progresif Football dalam menangani keluhan konsumenya. Dan pada

pernyataan No.3 menunjukan bahwa fasilitas yang dimiliki oleh pihak Progresif

Football dirasa kurang lengkap. Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan

bahwa kualitas pelayanan Progresif Football belum cukup baik.

Berdasarkan hasil pra-survey ditas dilihat dari pernyataan 4,5 mengenai

hasil pra-survey variabel penetapan harga dapat disimpulkan bahwa pihak

Progresif Football  belum baik dalam hal penetapan harga. Dari pernyataan pada

No.4 membuktikan bahwa Penetapan Harga yang dilakukan pihak Progresif

Football masih belum baik karena konsumen kurang puas dengan penetapan harga

yang dilakukan oleh pihak Progresif Football. Lalu pernyataan No.5 membuktikan

bahwa kesesuaian harga sewa lapang dengan kualitas pelayanan yang diberikan

oleh pihak Progresif Football terhadap konsumennya dirasakan belum cukup baik,

hal ini terlihat dari respon konsumen yang merasa tidak puas. Berdasarkan hasil

diatas dapat disimpulkan bahwa Penetapan Harga yang dilakukan Progresif

Football belum baik. Dan juga berdasarkan informasi data yang diperoleh serta

Pra-survey yang dilakukan, banyak hal yang harus diperhatikan oleh pihak

progresif diantaranya dengan menganalisis keluhan-keluhan atas kualitas

pelayanan yang diberikan kepada konsumen, serta kebijakan penetapan harga

yang terlalu tinggi dikalangan segelintir orang.

Dalam penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa keputusan pembelian

ditentukan juga oleh kualitas pelayanan serta penetapan harga. Kondisi inilah

yang menarik perhatian untuk meneliti sejauh mana “Pengaruh Kualitas

Pelayanan Dan Penetapan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada

Konsumen Progresif Football Di Kota Bandung”



9

1.2 Identifikasi Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan

Pembelian pada konsumen Progresif Football ?

2. Apakah terdapat pengaruh antara Penetapan Harga terhadap Keputusan

Pembelian pada konsumen Progresif Football ?

3. Apakah terdapat pengaruh antara Kualitas Pelayanan dan Penetapan

Harga terhadap Keputusan pembelian pada konsumen Progresif Football ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan

Pembelian Konsumen Progresif Football.

2. Untuk mengetahui pengaruh Penetapan Harga terhadap Keputusan

Pembelian Konsumen Progresif Football.

3. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penetapan Harga

terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Progresif Football.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan strategis

untuk mempengaruhi masyarakat dalam membuat keputusan pembelian.

2. Bagi

Untuk memperoleh wawasan dan pengetahuan mengenai Pelayanan Jasa

dan unsur – unsur Penetapan Harga terhadap Keputusan Pembelian dan

sebagai salah satu syarat akademik untuk memenuhi tugas akhir pada

Program Studi Manajemen S1 Universitas Widyatama.
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3. Bagi Pihak Lainnya

Sebagai bahan acuan dan referensi bagi pihak lain yang ingin

memperdalam dan meneliti pengaruh Pelayanan Jasa dan Penetapan Harga

terhadap Keputusan Pembelian pada suatu Perusahaan.

1.5 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, mengambil objek di Progresif Football Bandung

yang berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta (Bypass Gedebage) No.785A

Bandung, Jawa Barat.


