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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi seperti saat ini, aktifitas masyarakat pun semakin

meningkat menyebabkan menurunnya tingkat kesadaran akan pentingnya olahraga

untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh merupakan hal yang sangat

penting karena jika kita sakit maka dampaknya akan mengganggu aktifitas kita

sehari-hari dan dampaknya juga akan dapat menurunkan produktifitas kita. Selain itu

kesehatan juga mahal, yang di maksud mahal di sini adalah jika kita terkena penyakit

maka banyak biaya yang harus kita keluarkan, dari situlah dapat di katakana bahwa

kesehatan itu mahal. "Kesadaran masyarakat untuk bergaya hidup sehat mulai

bertumbuh di Indonesia. Berbadan bagus tapi juga harus sehat. Lifestyle bergeser,

kebutuhan hidup sehat semakin baik," kata Dina Carol, penyelenggara Indonesian

Fitness & Health Expo (IFEX) 2014, di Jakarta (sumber: http://health.kompas.com/).

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh salah

satunya dengan berolahraga, tetapi dengan padatnya aktifitas seperti saat ini

membuat masyarakat jarang berolahraga dan lupa akan pentingnya olahraga tersebut

untuk menjaga kesehatan tubuh, padahal banyak cara agar kita bisa meluangkan

waktu untuk melakukan kegiatan olahraga.

Dengan berkembangnya zaman menjadi lebih modern seperti saat ini juga di

ikuti dengan berkembangnya teknologi baru bermunculan. Alat olahraga pun juga

ikut mengalami perkembangan teknologi yang canggih sehingga lebih memudahkan

penggunanya dalam menggunakan dan juga menyimpan alat tersebut, dan juga selain

itu alat olahraga tersebut dapat dengan mudah di temui di tempat fitness atau gym

dan biasa juga disebut sebagai pusat kebugaran. Dengan begitu masyarakat yang
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tidak sempat melakukan olahraga karena memiliki aktifitas yang padat pun dapat

melakukan olahraga dengan mudah.

Salah satu yang dianggap cukup ramai dalam persaingan yang semakin ketat

ini adalah bisnis jasa dalam olahraga yaitu tempat fitness. Pengertian fitness adalah

kegiatan olahraga pembentukan otot-otot tubuh/fisik yang dilakukan secara rutin dan

berkala, yang bertujuan untuk menjaga fitalitas tubuh dan berlatih disiplin. (sumber :

http://menujufitness.blogspot.co.id/) Padatnya aktivitas di zaman modern dewasa ini

menyebabkan kebanyakan orang tidak mempunyai banyak waktu luang untuk

melakukan olahraga. Bisnis ini cukup menjanjikan karena dengan semakin

berkembangnya zaman menjadi lebih modern, diikuti pula dengan semakin

berkembangnya teknologi yang lebih canggih tempat fitness lah yang dapat menjadi

sarana olahraga yang sesuai dengan akfitas masyarakat yang padat seperti saat ini,

dan juga dapat dikatakan bahwa berolahraga di tempat fitness merupakan sebuah

gaya hidup.

Perusahaan jasa di bagian fitness sekarang sangatlah berkembang karena

fitness merupakan gaya hidup masyarakat saat ini, salah satu perusahaan yang

menjalankan bisnis jasa fitness di bandung saat ini adalah Fitness View, perusahaan

ini bias dikatakan sukses karena dalam perkembangan terakhir, pertumbuhan bisnis

jasa fitness cukup signifikan.

Fitness View merupakan bagian dari manajemen CV.PIMNADITAMA yang

mengelola beberapa bidang usaha yaitu fitnessview dan rossanview guest house.

Fitness View beralamat di Jl. Sersan bajuri No 98 Setiabudhi Bandung. Pada saat

awal beroperasi Fitness View mempunyai 17 orang pegawai yang terdiri dari 3

cleaning service, 2 orang reception, 11 personal trainer dan 1 manajer. Jenis

pelayanan yang di berikan Fitness View antara lain :
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1. Member yang baru mendaftar dapat konsultasi dalam program latian dan

nutrisi/makanan walau tanpa harus membayar personal trainer.

2. Gratis cek lemak bagi setiap member yang terdaftar

3. Untuk kualitas alat-alat Fitness sudah memakai alat yang bagus yang

merupakan produk yang di impor dari luar/buatan luar negri dan sisanya

buatan dalam negri dengan perbandingan 70 persen buatan , 30 persen lokal.

Alat yang di pakai juga merupakan dari produk merek terkenal yaitu impulse,

plamax, yang memang banyak di pakai untuk alat-alat fitness.

4. Para member juga di bantu untuk peregangan sebelum latihan dan juga

pendinginan sesudah latihan

5. Fitness View menyediakan air panas, lokar, sauna, tv cable, handuk untuk

mandi dan air minum

6. Fitness view terletak di atas bukit sehingga member dapat melihat

pemandangan kota bandung yang berbeda dari tempat fitness lain yang

biasanya berlokasi di dalam gedung dan ruangan yang tertutup.

7. Di Fitness View juga tersedia susu suplemen untuk member yang ingin

membelinya, tentunya dengan harga yang lebih murah

8. Kebersihan tempat fitness yang setiap hari dibersihkan oleh petugas

9. Tersedia P3K apabila terjadi insiden yang tidak diharapkan pada saat latihan

10. Memberikan diskon bila pembayaran lebih dari 1 bulan dengan rincian 3

bulan 15%, 6 bulan 25%, dan 12 bulan 30%, dan juga ada paket buat grup

Pentingnya memenangkan persaingan dalam merebut pelanggan di dalam

industri jasa fitness juga dirasakan oleh Fitness View. Medapatkan pelanggan

sebanyak banyaknya adalah faktor penting, dimana perusahaan harus dapat



4

memberikan produk berupa jasa yang sesuai dengan keinginan konsumen agar

konsumen tersebut tertarik untuk menjadi anggota Fitness View. Fitness View

sendiri merupakan tempat fitness dengan konsep berolahraga dengan menikmati

pemandangan kota Bandung dan juga siapa saja bisa untuk fitness disini, baik dari

kalangan remaja, dewasa dan orang tua. Konsep ini berbeda dari tempat fitness yang

rata-rata hanya sekedar tempat olahraga tanpa adanya pemandangan dan juga hanya

dikhususkan bagi orang dewasa yang ingin membentuk badannya tetapi Fitness

View ini lebih menekankan pada tempat olahraga untuk menyehatkan badan.

Selain itu sarana dan  prasarana yang di berikan oleh Fitness View dapat

dikatakan sangat memadai. Dapat dilihat dari fasilitas yang tersedia yaitu sauna,

locker room, water heater, café, tv cable dan juga alat-alat gym impor (impulse)

yang kualitasnya sangat baik. Dari beberapa fasilitas yang disebutkan alat-alat gym

yang di impor (impulse) tersebut merupakan keunggulan yang di berikan oleh

Fitness View dalam bentuk fisik (tangible) dari kualitas jasa yang merekan berikan

kepada pelanggan.

Impulse merupakan alat fitnes yang memiliki berbagai kelebihan, mulai dari

kualitas bahan terbaik yang digunakan, tahan lama dan berkualitas tinggi hingga

detail sistem alat yang canggih dan telah lulus uji hingga mendapatkan Sertifikasi

Internasional SGS ISO 19001, 14001, 18001, 10015.

(sumber : http://www.alatfitnesimport.com/?page=profil)
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Di kota Bandung sendiri banyak perusahaan yang mengembangkan bisnis

tempat olahraga dan semua bersaing demi merebut kepercayaan dari konsumen

bahwa jasa yang mereka tawarkan adalah yang terbaik. Banyak tempat olahraga

yang di tawarkan oleh setiap perusahaan di kota ini, salah satu tempat  yang

digemari masyaraka dalam melakukan kegiatan berolahraga adalah tempat fitness.

Seiring dengan banyaknya permintaan masyarakat akan tempat fitness, maka

kemajuan akan bisnis fitness center sendiri makin banyak bermunculan. Dapat di

lihat dari data di bawah ini berbagai tempat fitness center yang ada di kota bandung:

Tabel 1.1

Data Tempat Fitness Di Bandung

No Nama Alamat

1 Bandung Squash Club Jl Menado Pojok Belitung 1

2 Bugar Fitnes Jl Kopo Margahayu 358

3 Century Fitnes Jl Setrasari 124-E

4 Citra Fitness Center Jl Cikutra No 160

5 Clark Hatch Fitness Centers Jl Ir H Juanda 390

6 Dadali Sport Centre PT Jl Penguin 2

7 Djakarta Fitness Centre & Aerobic Jl. Pungkur 235

8 Fit Max Jl. Gatsu No 27

9 Gold’s Gym – Braga City Walk Braga City Walk

10 Gym Fitness Jl Terusan Buahbatu 50 RT 005/

11 Hesti Fitnes Jl Pelajar Pejuang 45 72

12 Internasional Body Building Fitness Centre Jl Jend A Yani 267

13 Intra Fitness Kompl Taman Kopo Indah

14 Lagos Fitnes Kompl MTC H/1

15 Mal Fitness Jl Marga Asri II Bl A/41

16 Master Fitness Ruko Taman Holis Indah Bl D/4 ,

17 Mulya Fitness Kompl Taman Cibaduyut Indah Bl E/10

18 Proton Fitnes Jl Bojong Raya 101 C

19 Puri Cengkeh Fitnes Club Jl Gegerkalong Hilir 35

20 Fitness View Jl. Sersan Bajuri No.98
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Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa persaingan pada bisnis fitness center

sangat ketat, persaingan disini adalah bagaimana perusahaan bisnis fitness center

mampu menyediakan berbagai jenis peralatan yang disediakan, berbagai jenis

pelatihan dan pelayanan-pelayanan khusus agar dapat menarik minat konsumen dan

juga mempertahankan konsumen yang sudah ada agar tidak pindah ke perusahaan

lain.

Setiap perusahaan di tuntut agar dapat bersaing dengan cermat dan tanggap

dalam melihat peluang, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik dari

dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan terutama perusahaan yang beroprasi

di bidang jasa, maka dari itu persiapan dari segala jenis bentuk, seperti dalam segi

teknis kualitas jasa atau pelayanan, harus diperhatikan dengan seksama. Sehingga

persaingan yang semakin ketat ini bisa diatasi oleh perusahaan. Setiap usaha perlu

meningkatkan kekuatan yang ada di dalam perusahaannya dengan cara

meningkatkan kinerja perusahaan seperti memberikan kualitas jasa yang diharapkan

oleh konsumen agar perusahaan dapat menarik minat konsumen dan juga

mempertahankan konsumen yang sudah ada.

Perusahaan yang dapat bersaing dalam pasar adalah perusahaan yang mampu

menyediakan produk atau jasa yang berkualitas. Sehingga setiap perushaan dituntut

agar bisa terus melakukan perbaikan terutama pada kualitas jasanya. Hal ini

dimaksudkan agar seluruh barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut

akan mendapat tempat yang baik dimata masyarakat selaku konsumen dan calon

konsumen.

Definisi kualitas jasa menurut Tjiptono (2011:59) yaitu:

“Kualitas pelayanan jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan

pelanggan.”
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Kualitas jasa merupakan sebuah titik sentral bagi perusahaan di bidang jasa

karena dari kualitas jasa yang diberikan oleh sebuah perusahaan akan mempengaruhi

kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan akan muncul apabila kualitas

pelayanannya baik, dapat diketahui kualitas pelayanan yang baik mencakup lima

dimensi kualitas jasa, yaitu: bukti fisik (tangible), keandalan (realibility), daya

tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy). Terciptanya

kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya

memungkinkan pembelian ulang oleh konsumen dan terciptanya loyalitas.

Adapun pengertian loyalitas yang didefinisikan oleh Tjiptono (2011:76)

yaitu:

“Loyalitas adalah cerminan komitmen psikologis terhadap merek tertentu,

sedangkan perilaku ulang semata-mata menyangkut pembelian merek tertentu

yang sama secara berulang kali (bisa dikarenakan merek yang tersedia, merek

termurah dan sebagainya.”

Dari pegertian loyalitas di atas dapat kita katakan bahwa jika konsumen loyal

terhadap sebuah produk/jasa yang diberikan produsen maka konsumen tersebut akan

selalu bersikap atau berfikir positif dan juga konsumen akan melakukan pembelian

ulang yang akan menguntungkan bagi berjalannya bisnis perusahaan itu. Semakin

tinggi tingakat keloyalitas konsumen terhadap sebuah produk/jasa maka semakin

tinggi juga pendapatan yang diterima perusahaan karena dapat mempertahankan

pasar yang menjadi target mereka sebagai produsen
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Tabel 1.2

Data Hasil Pra-Observasi

No Pertanyaan S TS Persentase

Kualitas Jasa
Setuju

Tidak

setuju

1 Alat-alat yang tersedia di Fitness View lengkap 24 6 80% 20%

2 Lahan parker di Fitness View nyaman dan luas 11 19 37% 63%

3 Penampilan karyawan Fitness View menarik 21 9 70% 30%

Kehandalan

4 Karyawan tepat waktu sesuai jadwal latihan 19 11 63% 37%

5 Proses pendaftaran mudah untuk di lakukan 23 7 77% 23%

Empati

6 Karyawan ramah dalam memberikan pelayanan 21 9 70% 30%

7 Pemberian informasi jika ada pelayanan baru 19 11 63% 37%

Daya Tanggap

8 Pelayanan yang cepat dan akurat 24 6 80% 20%

9
Karyawan cepat tanggap dalam mengatasi masalah

yang dikeluhkan oleh konsumen
12 18

60% 40%

Jaminan

10 Keamanan terjamin dalam proses latihan 20 10 66% 34%

67% 33%

Sumber: kuisioner pra-observasi

Dari data hasil pra-observasi menggunakan kuisoner yang di bagikan kepada

anggota Fitness View diatas,  hasil yang di terima adalah kualitas jasa yang

diberikan oleh Fitness View dapat dikatakan baik, dikarenakan dari total rata-rata

yang didapat menyatakan setuju dengan kualitas jasa yang diberikan yaitu sebesar

67%. Walaupun masih adanya tingkat kualitas jasa yang kurang baik dirasakan oleh

anggota Fitness View, namun dari total rata-rata keseluruhan yang menyatakan
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setuju dengan kualitas jasa Fitness View sudah diatas 50% berarti dapat dikatakan

bahwa kualitas jasa yang diberikan Fitness View sudah terbilang baik.

Berikut ini merupakan jumlah anggota (member) Fitness View perbulan

periode Oktober 2014 - September 2014 :

Tabel 1.3

Data Jumlah Anggota (member) Aktif

Fitness View Bulan Oktober 2014 -

September 2015

No Bulan Jumlah
Selisih Dari Bulan

Sebelumnya

1 Oct-14 119

2 Nov-14 107 -12

3 Dec-14 102 -5

4 Jan-15 98 -4

5 Feb-15 114 16

6 Mar-15 127 13

7 Apr-15 112 -15

8 May-15 110 -2

9 Jun-15 127 17

10 Jul-15 120 -7

11 Aug-15 109 -11

12 Sep-15 97 -12

Sumber : Fitness View

Pada table 1.3 diatas menunjukan anggota Fitness View mengalami kenaikan

dan penurunan di jumlah anggotanya per-bulan pada tahun 2014 dan juga dapat

dilihat di tiga bulan terakhir anggota Fitness View makin mengalami penurunan.
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Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa loyalitas anggota Fitness View mengalami

perubahan yang fluktuatif.

Dari data hasil pra-observasi yang dilakukan kepada anggota Fitness View

diatas masalah yang muncul disini adalah rendahnya loyalitas anggota Fitness View,

padahal kualitas jasa yang diberikan sudah cukup baik. Hal ini bertentangan dengan

teori Menurut Mark R.Collagete dan Petter J.Danaher (2000) yang dikutip oleh

Rambat Lupiyoadi dan A.Hamdani (2008:196) menyatakan bahwa :

“Kualitas pelayanan karyawan terhadap pelanggan berpengaruh secara

asimetris terhadap kepuasan pelanggan, dimana pelayanan yang buruk

berakibat lebih besar terhadap kepuasan pelanggan dari pada pelayanan yang

dikatagorikan terbaik, maka implementasi strategi dengan katagori terbaik

akan meningkatkan kepuasan dan kesetian pelanggan lebih besar dari pada

tidak ada pemasaran relasional yang dilakukan.”

Berarti apabila kualitas jasa yang diberikan sebuah perusahaan sudah bagus

dan memenuhi keinginan konsumen maka konsumen pun akan puas dan munculnya

tingkat loyalitas yang tinggi kepada perusahaan. Berdasarkan latar belakang di atas

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kualitas jasa pada fitness

view dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

“PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP LOYALITAS ANGGOTA

FITNESS VIEW BANDUNG”
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1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang di uraikan diatas, maka

permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Apakah ada pengaruh kualitas jasa terhadap loyalitas anggota pada Fitness

View Bandung?

2. Seberapa besar pengaruh kualitas jasa terhadap loyalitas anggota pada Fitness

View Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini umumnya dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam

menyelesaikan perkuliahan tingkat S1 Jurusan Manajemen Pemasaran Fakultas

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. Dengan adanya penelitian ini

diharapkan dapat memberi manfaat bagi setiap orang yang membacanya. Adapun

tujuan khusus dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kualitas jasa terhadap loyalitas

anggota pada Fitness View Bandung

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas jasa terhadap loyalitas

anggota pada Fitness View Bandung

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat berguna bagi

pihak-pihak sebagai berikut:

1. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bahan masukan serta

bahan pertimbangan yang berguna bagi fitness view bandung tentang

pemenuhan harapan anggota atau jasa yang telah dikonsumsi sehingga

membantu dalam meningkatkan kualitas jasa dimasa yang akan datang.
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2. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi penulis dalam

memperluas wawasan mengenai bidang usaha industri khususnya dibidang

jasa fitness dan membandingkan antara teori yang telah penulis peroleh di

bangku perkuiahaan dengan kenyataan yang ada

3. Akademik atau Pihak lain

Sebagai bahan referensinya sehingga dapat meneliti lebih jauh dan mendalam

agar didapat penelitin yang lebih baik lagi terkait dengan topik penelitian ini

dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca

mengenai kualitas jasa dan pengaruhnya terhadapa loyalitas konsumen.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pada penyusunan skripsi ini lokasi penelitian dilakukan penulis pada Fitness

View Bandung yang beralamat di Jl. Sersan bajuri No 98 Setiabudhi Bandung.

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan selesai


