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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

        Setiap orang tentu ingin memiliki tubuh yang sehat agar dapat 

menunjang segala aktifitasnya setiap hari. Dengan tubuh yang sehat akan 

menciptakan pemikiran dan tindakan yang sehat tentunya. Untuk memiliki 

tubuh yang sehat harus dapat mengatur pola hidup. Salah satu pola hidup 

sehat adalah dengan berolahraga secara rutin. Ada berbagai macam jenis 

olahraga dapat dipilih seseorang untuk dapat menciptakan suasana yang 

diinginkan, baik dari hobby atau kegemaran maupun bakat yang dimiliki 

dari orang tersebut. Dari berbagai jenis olahraga yang sekarang sangat 

populer  dan sudah menjadi gaya hidup khususnya kota Bandung adalah 

Fitnes. 

Fitnes adalah olah raga yang bertujuan untuk membentuk otot-otot 

tubuh yang dilakulakan secara rutin dan berkala, yang bertujuan untuk 

menjaga kualitas stamina pelakunya. Memiliki otot tubuh yang ideal dan 

proporsional adalah idaman setiap individu, yang mana hal ini cukup 

mempengaruhi  performa kita dipandang mata orang lain. Guna memperoleh  

bentuk tubuh ideal diperlukan usaha pembentukannya dan usaha yang 

dilakukan tersebut tidaklah singkat.  

Sejalan dengan banyaknya permintaan masyarakat akan tempat 

Fitnes, maka kemajuan akan bisnis fitnes center sendiri makin banyak 

bermunculan. Dapat diliahat dari data dibawah ini berbagai tempat fitnes 

center yang ada di kota Bandung : 

Tabel 1.1 

Data Tempat Fitnes Center di kota Bandung 

No Nama Alamat 

1 Bandung Squash Club Jl. Menado Pojok Belitung 1 

2 Century Fitnes Jl. Setrasari 124-E 

3 Clark Hatch Fitness Centers Jl. Ir H Juanda 390 

4 Gold’s Gym – Braga City Walk Braga City Walk Unit GF 02, F101 – F102 
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5 Gym Fitness Jl. Terusan Buahbatu 50 RT 005/ 

6 Rai Fitnes Jl. cihampelas hotel aston tropicana 

7 

Internasional Body Building 

Fitness Centre 
Jl. Jend A Yani 267 

8 Lagos Fitnes Kompl MTC H/1 

9 Selebrity Fitnes Paris Van Java Jl. Sukajadi 137-139 

10 Joes Muscle Model Gym Jl. Lodaya 46 

11 Master Gym Komp. Taman Holis Indah Blk. D No. 4 

12 Rebel Gym Jl. Surya Sumantri 18 Pasteur 

13 Rebel Gym Jl. Kyai Gede Utama No.14 Dago Bandung 

14 Regen Gym Jl. Cemara No. 20 

15 i-Fit Bandung Indah Plaza 
Bandung Indah Plaza Lt. 3-3a Jl Merdeka 

56 Bandung 

Sumber : http://aris.syach.my.id 

 

Melihat banyaknya pengusaha bisnis fitnes center di kota Bandung 

menimbulkan persaingan-persaingan bisnis. Peluang-peluang tersebut 

dimanfaatkan oleh pengusaha bisnis fitnes center untuk saling dapat 

menarik pelanggan sebanyak-banyaknya. Persaingan disini adalah 

bagaimana pengusaha bisnis center mampu menyediakan berbagai jenis 

peralatan yang disediakan, berbagai jenis pelatihan dan pelayan-pelayanan 

khusus yang tersedia di fitnes center sehingga akan menarik minat 

pelanggan untuk ikut bergabung menjadi member di salah satu fitnes center 

tertentu. 

Persaingan pada bisnis fitnes center sangat ketat karena banyak 

sekali pengusaha-pengusaha yang berbisnis di bidang ini, dimulai dari skala 

besar hingga skala kecil dengan pasar sasaran yang hampir sama. Hal 

tesebut menyebabkan tidak sedikit pengusaha baru mengalami kegagalan 

dalam bisnis fitnes center karena tidak mampu bersaing dengan para 

pesaingnya. Seperti dikutup dari data statistik Small Business 

Administration (SBA) tentang tingakat keberhasilan bisnis fitnes center : 

 

http://aris.syach.my.id/


3 
 

 
 

Gambar 1.1 

Tingkat Keberhasilan Bisnis Fitnes Center di Indonesia 

 

Sumber : http://www.analisausaha.com 

 

            Dari data tersebut menunjunkan 50% usaha bisnis fitnes center baru 

gagal di tahun pertama, 47,5% gagal dalam kurun lima tahun dan hanya 

2,5% yang mampu berhasil. Banyak hal yang dapat menyebabkan kegagalan 

tersebut bisa terjadi salah satunya adalah rendahnya kualitas pelayanan yang 

diberikan terhadap pelanggan. Semakin ketatnya persaingan membuat para 

pengusaha saling bersaing, baik bersaing dalam harga, kualitas, store 

atmosphere, maupun pelayanan jasa. Salah satu alat bersaing yang 

dilakukan pengusaha untuk dapat mempertahankan pelanggan-

pelanggannya adalah emosinal marketing yang di berikan kepada 

pelanggannya. 

Emotional marketing dilakukan oleh perusahaan agar dapat 

mempertahankan pelanggan dan pelanggan tersebut dapat 

merekomendasikan produk perusahaan  kepada orang lain. Mengutip jurnal 

yang berjudul Images with the power to shock yang ditulis oleh Tomkins, 

Richard (2009:2) mengemukakan bahwa "The result is you have to look for 

other dimensions with which to attract consumers: not the functional 

aspects of products, because you don't own those any more, but the 

emotional aspects, which is really wht branding is about". Kutipan di atas 

dapat disimpulkan bahwa Anda harus mencari dimensi lain yang dapat 

digunakan untuk menarik konsumen. Bukan dari aspek fungsional produk, 

karena Anda tidak memerlukan itu lagi, tetapi aspek-aspek emosional yang 

benar-benar menyatakan merek anda kepada konsumen. 

2.5% 

47.5% 

50.0% 
Berhasil

Gagal < 5 tahun

Gagal < 1 tahun

http://www.analisausaha.com/
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           Aspek emosinal disini adalah bagaimana suatu perusahaan dapat 

meyakinkan dan menarik minat konsumen untuk memakai produk atau jasa 

yang kita tawarkan melalui emosinal marketing. Menurut Robinete dan 

Brand (2001:4) Emotional marketing adalah “emotion marketing is the 

enterprise-wide pursuit of sustainable connection that make costumers feel 

so valued and cared for they’ll go out of their way to loyal”. Berdasarkan 

definisi tersebut maka Emotional marketing adalah usaha yang menyeluruh 

dari perusahaan untuk memperoleh hubungan agar membuat konsumen 

merasa dihargai dan diperhatikan sehingga konsumen menjadi loyal untuk 

membeli produk perusahaan, misalnya perlakuan khusus seperti 

memperlakukan konsumen sebagai teman bukan sebagai konsumen, 

membentuk suatu komunitas antar konsumen sebagai wadah untuk saling 

bertukar pikiran, sharing pengalaman dan menjalian silaturahmi yang erat. 

Loyalitas pelanggan berawal dari penilaian pelanggan terhadap 

kualitas produk atau jasa yang diterimanya (persepsi) berdasarkan harapan 

yang telah terkonsep dalam pikirannya. Harapan tersebut muncul dari 

produk atau jasa yang telah diterima sebelumnya serta berita dari mulut ke 

mulut yang sampai pada pelanggan. Penilaian tersebut akan menimbulkan 

kepuasan dan ketidak puasan. Pelanggan akan merasa puas jika kualitas 

yang diberikan telah sesuai atau bahkan melebihi harapan pelanggan. 

Namun sebaliknya jika kualitas produk atau jasa yang diberikan kurang atau 

berada di bawah harapan, maka pelanggan akan kecewa. Menurut Oliver 

dalam Hurriyati (2005;129) mengungkapkan loyalitas pelanggan adalah 

komitmen pelanggan bertahan secara mendalam untuk berlangganan 

kembali atau melakukan pembelian ulang produk/jasa terpilih 

secara konsisten dimasa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan 

usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan 

prilaku. 

Rebel Gym adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

penyedia jasa sarana olah raga yang terletak di kota Bandung. Berdiri 

pertama kali pada tanggal 19 Februari 2001 di Jl. Ranggamalela no. 13, 

Dago-Bandung. Awal mula berdiri dimulai ditempat yang sederhana, tetapi 
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telah dilengkapi sarana dan prasarana Gym yang memadai, seperti sauna, 

whirpool, loker dan peralatan Gym yang lengkap serta beberapa kelas, 

seperti aerobic dan aikido. Dari awal berdirinya hingga saat ini Rebel Gym 

telah memiliki dua lokasi yang berbeda, 1 Gym pusat yang berlokasi di 

Dago dan 1 Gym cabang di Pasteur. Banyaknya masyarakat yang sadar akan 

kesehatan dan pembentukan tubuh yang ideal di kota Bandung membuat 

Rebel Gym tetap eksis dan bertahan sampai saat ini. 

Semakin banyaknya pertumbuhan pesaing-pesaing baru dalam 

bidang Fitnes Center membuat banyaknya pelanggan-pelanggan lama yang 

tak segan beralih ke tempat fitnes yang mampu memuaskan keinginan 

mereka.  Dari fenomena tersebut menyebabkan tidak stabilnya jumlah 

member di Rebel Gym dan cendrung menurun dalam beberapa tahun 

terakhir, seperti yang dapat kita lihat dalam tabel jumlah member peride 

2010 sampai 2012 berikut: 

Tabel 1.2 

Data Membership Rebel Gym tahun 2010-2012 

Bulan Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 

Januari 70 75 68 

Februari 68 70 79 

Maret 71 74 73 

April 70 70 70 

Mei 73 73 68 

Juni 70 72 60 

Juli 72 65 68 

Agustus 70 70 68 

September 75 73 64 

Oktober 72 65 70 

November 85 78 79 

Desember 79 68 78 

Total 875 853 845 

   Sumber : Rebel Gym 
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Melihat data diatas, maka data tersebut menunjukkan jumlah 

member di rebel gym mengalami ketidakstabilan jumlah pelanggan atau 

membership dengan kondisi yang naik turun (fluktuatif), maka perusahaan 

dituntut untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada serta mencari 

pelanggan atau member yang baru. Hal tersebut tentu tidaklah mudah, 

banyak faktor menyebabkan hal tersebut terjadi. Untuk itu Rebel Gym 

berusaha melakukan usaha pemasaran dengan cara tidak hanya memandang 

dari segi rasional melainkan membuat konsumen merasa nyaman dari sisi 

perasaan secara emosional. Perasaan nyaman tersebut diterapkan 

perusahaan dengan cara memberikan kualitas jasa fitnes center, harga yang 

terjangkau, fitnes center yang baik, tidak memberikan janji palsu, 

memberikan keyakinan, perlakuan khusus seperti perlakuan kepada teman 

bukan perlakuan kepada konsumen. Rebel Gym melakukan hal di atas untuk 

membentuk konsumen yang setia terhadap produk perusahaan. Fandy 

Tjiptono (2005;115) mengungkapkan bahwa “kualitas berkaitan erat 

dengan kepuasan pelanggan. kualitas memberikan dorongan khusus bagi 

para pelanggan untuk menjalin ikatan relasi saling menguntungkan dalam 

jangka panjang dengan perusahaan. Ikatan emosional semacam ini 

memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan dan 

kebutuhan spesifik pelanggan. Dengan demikian, kualitas pelayanan yang 

diberikan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan 

yang menggunakannya”. 

Penjabaran di atas membuat penulis ingin meneliti dan membahas 

lebih dalam lagi mengenai emotional marketing dan loyalitas pelanggan, 

dengan mengangkat judul “Pengaruh Emotional Marketing Terhadap 

Loyalitas Pelanggan Fitnes Center (Studi Pada Rebel Gym Dago 

Bandung)”. 
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1.2 Identifikasi Masalah  

Ide dasar dari penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor 

yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi loyalitas pelanggan, salah satunya adalah emosional 

marketing. Oleh karena itu fokus masalah dalam penelitian ini adalah 

loyalitas pelanggan yang ditempatkan dalam konteks marketing yang 

ditanamkan pada kualitas pelayanan fitnes center. 

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang diidentifikasikan adalah:  

1. Bagaimana emotional marketing yang dirasakan pelanggan Fitnes center 

di Rebel Gym? 

2. Bagaimana loyalitas pelanggan Fitnes center di Rebel Gym? 

3. Seberapa besar pengaruh Emotional marketing terhadap Loyalitas 

pelanggan Fitnes center di Rebel Gym? 

 

1.3       Maksud dan Tujuan Penelitian 

          Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan, mengolah, 

menganalisa dan menginterprestasikan data-data dalam rangka menyusun 

skripsi sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan 

Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama.  

Adapun Tujuan pada penelitian ini  adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui emotional marketing yang dirasakan pelanggan di 

Rebel Gym. 

2. Untuk mengetahui loyalitas pelanggan Fitnes center di Rebel Gym. 

3. Untuk mengetahui besar pengaruh emotional marketing terhadap 

loyalitas pelanggan Fitnes center di Rebel Gym. 
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1.4      Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

 Penelitian ini menjadi kesempatan bagi penulis untuk mengetahui dan 

menambah pengetahuan tentang pengaplikasian teori pada Ilmu 

Manajemen Pemasaran khususnya emotional marketing dan loyalitas 

pelanggan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi tambahan wawasan 

dan referensi akademik yang berguna bagi penelitian selanjutnya 

 

2. Kegunaan Praktis 

 Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan pemasaran tentang emotional marketing dan loyalitas 

pelanggan pada Rebel Gym. 

 

1.5       Kerangka Pemikiran 

            Suatu keberhasilan dalam dunia bisnis tergantung bagaimana 

produsen atau perusahaan mengemas produk/jasanya, salah satunya dengan 

cara emosional dengan menanamkan nilai-nilainya. 

   Menurut Rolf Jensen (SWA, 2001) dan dalam bukunya The Dream 

Society (1998) juga sudah mengindikasikan bahwa kemajuan teknologi TI 

dan kecendrungan para pemasar mengemas emosi secara komersial telah 

mendorong transisi ke dream society, suatu bentuk masyarakat yang 

membentuk emosional market. Inilah pasar dimana konsumen tak sekedar 

membeli produk, melainkan juga unsure emosi dan afeksi, seperti gaya 

hidup, jati diri, petualangan, cinta dan persahabatan, kedamaian serta 

kepercayaan.  

   Menurut Robinete dan Brand (2001:12) dalam emosinal 

marketing terdapat ratai nilai yang memandang konsumen tidak hanya dari 

segi rasional tetapi juga emosional, nialai-nilai tersebut dikenal dengan teori 

bintang nilai (value Star) yang terdiri dari Money dan Product sebagai nilai 

rasional serta Equity, Experience dan Energy sebagai nilai emosional. 
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Gambar 1.2 

Emotional Value Star 

 

Rational                        Emotional 

 

 

 

 

   

 

 

 

  Sumber : Scoot Robinette dan Claire Brand (Emotional Marketing, 2001) 

           Rational Value menjelaskan nilai yang diterima consumen pada 

setiap pengguanaan produk dan jasa serta membandingkannya dengan nilai 

uang (rational), sedangkan emotional value menjelaskan nilai yang diterima 

konsumen dari sudut ekuitas, pengalaman dan energy. 

 Nilai ekuitas menurut Scott (2001;44) adalah “segala sesuatu yang 

diterima konsumen atas dasar kepercayaan yang dibangun perusahaan 

melali identitas dan mereknya.” 

 Selain equity dan experiance, nilai lain yang membentuk emotional 

value adalah energy. Nilai energy segala sesuatu yang berhubungan dengan 

waktu atau seberapa lama waktu yang diperlukan konsumenuntuk 

memperoleh produk/jasa tertentu. Inti dari nilai energy adalah memberikan 

kemudahan dan menbuat segala sesuatunya lebih cepat bagi konsumen 

sehingga konsumen mendapatkan pengalaman tak terlupakan. Hal ini 

merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya kepuasan  bagi 

konsumen dan mewujudkan loyalitas bagi perusahaan 

         Keterkaitan ini dapat dilihat menurut teori  Robinete dan Brand 

(2001:4) Emotional marketing adalah “emotion Marketing is the enterprise-

wide pursuit of sustainable connection that make costumers feel so valued 

Equity 

Experience 

Energy Money 

Product 
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and cared for they’ll go out of their way to loyal.” Berdasarkan definisi 

tersebut maka pemasaran emosi adalah usaha yang menyeluruh dari 

perusahaan untuk memperoleh hubungan agar membuat konsumen merasa 

dihargai dan diperhatikan sehingga konsumen menjadi loyal untuk membeli 

produk perusahaan. 

Menurut Oliver dalam Hurriyati (2005, hal 129) “loyalitas 

pelanggan adalah komitmen pelanggan bertahan secara mendalam untuk 

berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk/jasa terpilih 

secara konsisten dimasa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan 

usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan 

prilaku”. Dengan demikian loyalitas lebih menitikberatkan kepada prilaku 

yang relatif stabil dalam jangka panjang dari unit-unit pengambilan 

keputusan untuk melakukan pembelian rutin terhadap produk/jasa 

perusahaan yang terpilih. 

Maka emosi bukan sekedar memainkan peran yang sangat penting 

dalam pengambilan keputusan, tetapi sekaligus merupakan perekat kuat 

untuk menciptakan loyalitas. 

Gambar 1.3 

Paradigma Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Sumber : Emational Marketing, 2001                                          Sumber : Customer Loyalty, 2002 

Emotional marketing 

1. Equity Value 

2. Experience Value 

3. EnergyValue 

Loyalitas Pelanggan 

1. Melakukan pembelian 

berulang secara teratur 

2. Membeli produk antarlini 

produk dan jasa 

3. Mereferensikan orang lain 

4. Menunjukan kekebalan 

terhadap tarikan dari pesaing  
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 Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menarik suatu hipotesis 

mengenai pengaruh emotinol marketing terhadap loyalitas pelanggan, yaitu 

“Emotional meketing yang dirasakan oleh pelanggan berpengaruh 

positif secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan.” 

 

1.6     Metode  Penelitian 

Penelitian ini ditunjukan untuk membuktikan adanya hubungan 

pelaksanaan emotional marketing yang dilakukan Rebel Gym dengan 

pelanggannya, maka penelitian ini dapat digunakan sebagai penelitian 

verifikatif, yaitu menguji apakah parameter yang digunakan sesuai dengan 

teori. 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk 

menggambarkan, mengungkapkan suatu masalah, keadaan, peristiwa 

sebagaimana adanya atau mengungkapkan fakta secara lebih mendalam 

mengenai pengaruh emotional marketing terhadap loyalitas pelanggan fitnes 

center dengan meneliti pada pelanggan fitnes center Rebel Gym, JL.Kyai 

Gede Utama 14 Dago Bandung, Jawa Barat. 

Pengumpulan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam skripsi ini 

dikumpulkan menggunakan dua metode, yaitu : 

1. Riset Lapangan (Field Research) 

Yaitu penelitian dilakukan secara langsung terhadap perusahaan yang 

menjadi obyek penelitian, guna memperoleh bahan-bahan dan data-data 

yang diperlukan dengan membagikan kuesioner, mengadakan observasi dan 

wawancara kepada pihak yang berkepetingan. 

2. Riset keperpustakaan (Library Research) 

Yaitu penelitian yang bersifat teoritis dengan menggunakan studi literatur,  

mempelajari catatan-catatan dan bahan-bahan yang ada relevansinya dengan 

permasalahan yang dibahas. 
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 Adapun cara-cara yang ditempuh oleh penulis adalah : 

1. Melakukan pengamatan (observasi) 

Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap karyawan dan pelanggan 

Rebel Gym. 

2. Wawancara 

Didalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan 

karyawan Rebel Gym yang dapat memberikan keterangan yang diperlukan, 

sehingga memperoleh infomasi yang tepat. 

3. Kuisioner  

Yaitu teknik pengumpulan data melalui serangkaian pertanyaan yang 

terperinci yang disusun secara sistemaris dan dibagikan kepada responden 

untuk diisi. 

       

1.5      Lokasi dan Waktu Penelitian 

           Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Fitnes center Rebel 

Gym, JL.Kyai Gede Utama 14 Dago Bandung, Jawa Barat. Penelitian 

dilakukan terhitung dari bulan Mei 2013 sampai dengan penyusunan skripsi 

ini berakhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


