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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar belakang 

Olahraga pada zaman dahulu sering dikenal dan banyak dilakukan oleh 

semua insan manusia, dan perkembangannya pun dari masa ke masa makin 

berkembang. Dan kebutuhan masyarakat terhadap kebugaran saat ini bukan hanya 

sekedar untuk berolahraga saja tetapi lebih dari hanya olahraga, yakni untuk 

mencari kesenangan. Hal ini merupakan telah menjadi bagian dari gaya hidup 

yang dapat mencerminkan suatu identitas individu masing-masing. 

Tingginya kesadaran masyarakat akan hal kesehatannya maka tidak aneh 

olahraga di Indonesia pun hingga saat ini berkembang sangat pesat, di kota-kota 

kecil maupun kota besar sekarang olahraga telah menjadi suatu ajang bisnis 

kebugaran yang menarik dan bisnis kebugaran ini menyediakan berbagai macam 

sarana dan prasarana kegiatan olahraga misalnya sanggar senam, lapangan futsal, 

ice skating, skate park, fitness centre, kolam renang dan masih banyak yang 

lainnya. 

Banyaknya sarana dan prasarana yang tersedia memudahkan masyarakat 

untuk memilih olahraga sesuai dengan hobi dan kesenagannya masing-masing. 

Salah satu kegiatan olahraga yang banyak digemari saat ini adalah mengikuti 

kegiatan di fitness center, sehingga perkembangan bisnis ini pun semakin banyak 

di Indonesia, bahkan sekarang tidak hanya di kota-kota besar namun sudah 
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merambah ke kota-kota kecil dan lokasinya pun tidak harus berdiri sendiri dalam 

sebuah gedung tetapi bisa saja di mal, apartemen, ataupun di hotel-hotel 

berbintang. 

Fitnes, secara umum merupakan salah-satu kegiatan olahraga untuk 

pembentukan badan istilah ini banyak di pakai dengan maksud untuk mengelola 

kegiatan olahraga bagi kebugaran, melalui kegiatan ini orang bertujuan disamping 

untuk meraih kesehatan juga bermaksud memperindah tubuh, namun tidak sedikit 

juga orang datang untuk menjaring teman baru, melobi kawan bisnis, atau  hanya  

sekedar  cuci  mata.  Hal  ini  bisa  dilakukan  karena  saat  ini  banyak  sekali  

tempat kebugaran  yang  didesain  senyaman  mungkin  sehingga  membuat  para  

membernya  merasa  senang. 

Banyaknya sarana olahraga seperti fitness centre yang memberikan 

kenyamanan dan fasilitas yang memadai membuat persaingan di bisnis kebugaran 

ini menjadi semakin ketat. Dan setiap fitness centre pun berkompetisi untuk 

mencari inovasi baru agar dapat menarik konsumen untuk menjadi anggota 

membernya. Selain itu fitness centre juga menawarkan berbagai program yang 

inovatif agar dapat memberikan layanan yang optimal. 

Banyak sekali fitness centre yang secara nama sudah dapat dikenal yaitu 

seperti Body Soul Centre di daerah kawasan Kemang Jakarta yang terkenal 

dengan program Academy Fitnes & Spa (AFAS) pertama kali di indonesia 

(Bisnis.com, Agustus 2007) data tersebut diambil pada tanggal 02 Juni 2012. 

Menurut Indah Koeswardani (pendiri Academy Fitness and Spa pertama di 

Indonesia) bahwa sejak tahun 2004 pertumbuhan bisnis kebugaran meningkat 
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30% per tahun yang hingga saat ini sudah mencapai pertumbuhan sebesar 60%. 

(Bisnis.com, Agustus 2007) data tersebut diambil pada tanggal 02 Juni 2012. Dan 

dibawah ini merupakan daftar lokasi-lokasi fitness centre yang berada di daerah 

Bandung sangat banyak sekali yaitu diantaranya adalah : 

 

Tabel 1.1 

Daftar Lokasi Fitness Centre di Bandung Tahun 2008 

No Nama Alamat Telepon 
1 Bandung Squash Club Jl Menado Pojok Belitung 1 022-4241834 
2 Bugar Fitnes Jl Kopo Margahayu 358 022-5403580 
3 Century Fitnes Jl Setrasari 124-E 022-2016430 
4 Citra Fitness Center Jl Cikutra No 160 022-7275175 
5 Clark Hatch Fitness 

Centers 
Jl Ir H Juanda 390 022-2500303 

6 Dadali Sport Centre PT Jl Penguin 2 022-6031363 
7 Djakarta Fitness Centre & 

Aerobic 
Jl. Pungkur 235 022-4203446 

8 Fit Max Jl. Gatsu No 27 022-7017728 
9 Gold’s Gym - Braga City 

Walk 
Braga City Walk Unit GF 02, 
F101 – F102 
Jl. Braga No. 99 – 101 

022-84460222 

10 Gym Fitness Jl Terusan Buahbatu 50 RT 005/ 022-7567157 
11 Hesti Fitnes Jl Pelajar Pejuang 45 72 022-7318206 
12 Internasional Body Building  

Fitness Centre 
Jl Jend A Yani 267 022-7207288 

13 Intra Fitness Kompl Taman Kopo Indah I Bl 
D/74 RT 001/09 

022-5400350 

14 Lagos Fitnes Kompl MTC H/1 022-7536419 
15 Mal Fitness Jl Marga Asri II Bl A/41 022-6041659 
16 Master Fitness Ruko Taman Holis Indah Bl D/4 , 022-6024741 
17 Mulya Fitness Kompl Taman Cibaduyut Indah 

Bl E/10 
022-5419786 

18 Proton Fitnes Jl Bojong Raya 101 C 022-6022865 
19 Puri Cengkeh Fitnes Club Jl Gegerkalong Hilir 35 022-2002019 
20 Raga fitness Center Jl.Sumatera 52-54 022-4203009 



4 
 

 
 

Sumber : akubugar.com, 22 November 2008 

 

Diantara salah satunya fitness centre  diatas tersebut yang terkemuka di 

daerah Bandung adalah SOSI Sport Club 2. SOSI Sport Club 2 ini menyediakan 

berbagai macam program latihan yang diberikan kepada para member, program 

tersebut diantaranya adalah body building/kebugaran (private/reguler), aerobic, 

taekwondo. Dan untuk meningkatkan eksistensinya SOSI Sport Club juga selalu 

mengadakan kontes body yang selalu diselenggarakan biasanya pada bulan Juli. 

Acara kontes body tersebut sering disebut dengan SOSI Night, dan biasanya 

diikuti oleh para member SOSI Sport Club unruk menjadi konstestan body kontes 

tersebut.  

Dengan fenomena pertumbuhan bisnis kebugaran yang mencapai 30% per 

tahun yang hingga saat ini mencapai 60% akan tetapi SOSI Sport Club 2 adalah 

salah satu fitness centre yang ada di Bandung yang mengalami penurunan jumlah 

member atau anggota, dan dapat kita lihat gambaran secara jelas pada tabel di 

bawah ini : 

 

21 Regent Fitnes Jl Cemara 20 022-2033320 
22 The Majesty Club Jl. Surya Sumantri No. 91 022-2015483 
23 Galby Gym Jl. Peta. No 74 022-5200802 
24 Joes Muscle Model Gym Jl Lodaya 46 022-7300910 
25 Master Gym Komp. Taman Holis Indah Blk. D 

No. 4 
022-6024741 

26 Rebel Gym Jl. Surya Sumantri 18 Pasteur 022-2003752 
27 Rebel Gym Jl. Prabudimuntur 4, Dago 40116 022-70785813 
28 Regen Gym Jl. Cemara No. 20 022-2033320 
29 Salapan Gym Jl. Raya Soekarno Hatta No. 390 022-5223339 
30 i-Fit Bandung Indah Plaza Bandung Indah Plaza Lt. 3-3a Jl 

Merdeka 56 Bandung 
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Tabel 1.2 

Jumlah Anggota Member SOSI Sport Club 2 Yang Keluar 

Anggota Member SOSI Sport Club 2 yang Keluar per Tahun 
  Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 

January 60 55 153 
February 80 83 74 
March 102 58 87 
April 42 53 91 
May 66 51 97 
June 62 79 91 
July 79 74 85 
August 75 93 108 
September 76 46 44 
October 86 43 61 
November 74 101 98 
December 68 68 78 

Jumlah anggota 
keluar per tahun 

870 804 1067 

Rata-rata yang 
keluar per bulan 

73 67 89 

 Sumber : Manajemen SOSI Sport Club 2 

 

Tabel diatas menjelaskan bahwa terjadi penurunan jumlah anggota 

member SOSI Sport Club 2 yang digambarkan dengan menaiknya angka jumlah 

yang keluar per tahunnya yang ditimbulkan oleh berbagai macam faktor dan salah 

satu kendala yang  timbul ditempat-tempat kebugaran adalah mengenai masih 

fluktuatifnya jumlah member. Meningkatnya angka drop out, artinya member 

pelan-pelan  tapi pasti  akan berhenti berlatih atau memilih jenis olahraga lain atau 

pindah ke pesaing lain  hal  ini  berhubungan  dengan  proses  latihan  dan  

dampak  dari kepengurusan  lainnya. 
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Tingginya drop out dan penurunan jumlah member disebabkan karena 

suasana  latihan yang kurang menarik (store atmosphere), program latihan yang 

kurang inovatif (atribut product), metoda dan cara latihan yang kurang tepat, 

sistem pendekatan yang kaku, pemberian program-program yang kurang sesuai, 

sikap dan perilaku trainer yang kurang professional. Selain itu pihak manajemen 

kurang mampu menciptakan suasana latihan yang sesuai dengan harapan dan 

kebutuhan member.  

Fenomena yang terjadi di klub-klub kebugaran termasuk di SOSI Sport 

Club 2 nampak sama dengan apa yang dipaparkan seperti di atas. Keadaan seperti 

itu akan berdampak terhadap rasa kepuasan yang akhirnya akan berpengaruh 

terhadap loyalitas, begitu pula yang terjadi di SOSI Sport Club 2 yang 

diindikasikan dari menurunnya jumlah member maka . Fenomena permasalahan 

tersebut berakibat kepada penurunan loyalitas yang diperlihatkan dari jumlah 

member yang  berkurang.  

Dari banyak faktor-faktor yang menjadi penyebab penurunan anggota 

member SOSI Sport Club 2 salah satu penyebab yang difokuskan dalam 

penelitian ini yaitu dari faktor store atmosphere. Menurut Gilbert, (2003, P129) 

menjelaskan bahwa suasana toko merupakan kombinasi dari pesan sebagai fisik 

yang telah direncanakan. Atmosfer toko dapat digambarkan sebagai perubahan 

terhadap perancangan lingkungan pembelian yang menghasilkan efek emosional 

khusus yang dapat menyebabkan loyalitas konsumen. Tata letak fitness centre 

SOSI Sport Club 2 Cabang Borma Antapani Bandung yang terletak di lantai dua 

yang berada di gedung pusat perbelanjaan BORMA yang menyediakan halaman 

parkir untuk para pengunjung yang datangm SOSI Sport Club 2 juga 
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menyediakan tempat ruang tunggu, ruang pelayanan, ruang ganti, toilet, ruang 

latihan, ruang serba guna (ruang aerobic dan ruang taekwondo yang disatukan). 

Jika dilihat dari fasilitas ruangan ada yang kurang yaitu ruangan sebagai 

penambah fasilitas konsumen seperti ruang istirahat,  

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang sedang terjadi dengan judul 

penelitian “Pengaruh Store Atmosphere terhadap Loyalitas Konsumen SOSI 

Sport Club 2” 

1.2.Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, dapat diambil 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Store 

Atmosphere terhadap Loyalitas Konsumen pada SOSI Sport Club 2 

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan tanggapan Store 

Atmosphere yang ada di SOSI Sport Club 2 

3. Untuk mengetahui bagaimana loyalitas konsumen pada SOSI Sport 

Club 2 

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh store atmosphere 

terhadap loyalitas 

1.3.Maksud dan tujuan 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka maksud 

dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana 
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pengaruh Store Atmosphere terhadap Loyalitas pada anggota member SOSI Sport 

Club 2. 

1.4.Manfaat penelitian 

Manfaat dalam melakukan penelitian ini adalah : 

1. Bagi Perusahaan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber 

informasi dan masukan mengenai lingkungan dalam toko untuk 

pengembangan perusahaan.  

2. Bagi Peneliti Lain Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan dan referensi dalam melakukan penelitian pada bidang yang 

sama di masa mendatang.  

3. Bagi Penulis Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan 

pengetahuan dan memperluas wahana berpikir ilmiah di bidang 

pemasaran. 

1.5.Kerangka pemikiran dan hipotesis 

Penampilan toko eceran memposisikan eceran toko dalam benak 

konsumen. Agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengertian 

store atmosphere ini, maka berikut adalah pengertian store atmosphere dari 

beberapa ahli : 

Pengertian store atmosphere menurut Lavy dan Weitz (2001;576) 

“atmospherics refers to the design of the enviroment via visual 

communications, lighting, colors, music, and scent to stimulate 

customers perceptual and emotional responses and ultimately to 

affecttheir purchase behavior”. 



9 
 

 
 

Dari definisi tersebut dapat diartikan : 

Atmosfir adalah mendesain suatu lingkungan mealui komunikasi visual, 

pencahayaan, warna, dan penciuman untuk merangsang persepsi dan 

emosi dari pelanggan dan pada akhirnya untuk mempengaruhi perilaku 

pembelanjaan mereka. 

Menurut Berman dan evans (2001;602) mendefinisikan store atmosphere 

sebagai berikut : 

“atmosphere refers to the store’s physical characteristics that are used to 

develop an image draw customers”. 

Dari definisi tersebut dapat diatikan : 

Untuk toko yang basik retailer atau eceran, suasana lingkungan toko itu 

berdasarkan pada karakteristik fisik yang biasanya digunakan untuk 

membangun kesan dan menarik  pelanggan. 

 

Menurut Berman dan Evan dalam bukunya “Retail Management” 

(2001:604) membagi elemen-elemen store atmosphere ke dalam 4 elemen, yaitu : 

1. Exterior (bagian depan toko) 

Bagian depan toko adalah bagian yang termuka. Maka ia hendaknya memberikan 

kesan yang menarik. Dengan mencerminkan kemantapan dan kekokohan, maka 

bagian depan dan bagian luar ini dapat menciptakan kepercayaan dan goodwill. Di 

samping itu hendaklah menunjukan spirit perusahaan dan sifat kegiatan yang ada 

di dalamnya. Karena bagian depan dan eksterior berfungsi sebagai identifikasi 

atau tanda pengenalan maka sebaiknya dipasang lambang-lambang. 

2. General interior 

Berbagai motif konsumen memasuki toko, hendaknya memperoleh kesan yang 

menyenangkan. Kesan ini dapat diciptakan misalnya dengan music yang 

diperdengarkan kepada kosumen, warna dinding di dalam toko yang dibuat 

semenarik mungkin, aroma/bau dan udara yang segar di dalam toko. 
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3. Store layout (tata letak) 

Merupakan rencana untuk menentukan lokasi tertentu dan pengaturan dari 

peralatan barang dagangan di dalam toko serta fasilitas toko. 

4. Interior display 

Sangat menentukan bagi suasana toko karena memberikan informasi kepada 

konsumen. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan penjualan dan laba bagi 

toko. Yang termasuk interior display ialah: poster, tanda petunjuk lokasi, display 

barang-barang pada hari-hari khusus seperti lebaran dan tahun baru. 

Secara harfiah, loyal berarti setia atau loyalitas berarti diartikan sebagai 

suatu kesetiaan. Kesetiaan ini suatu yang timbul tanpa adanya paksaan tetapi 

timbul dari kesadaran sendiri, pada masa lalu usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan kepuasan pelanggan lebih cenderung kepada mempengaruhi sikap 

pelanggan. Sedangkan konsep loyalitas pelanggan lebih menekankan kepada 

perilaku daripada sikap. 

Pengertian loyalitas konsumen menurut Griffin yang dikutip dari oleh Buchari 

Alma (2005) yaitu : 

“loyalty is defined as non random purchase expressed over time by some 

decision making unit”  

Dari pengertian diatas tersebut mengandung arti bahwa : 

Pelanggan dapat dikatakan loyal apabila perilaku pembeliannya tidak 

dihabiskan dengan mengacak (non random) beberapa unit keputusan. 

Pengertian loyalitas yang didefinisikan oleh Tjiptono (2000;110) dalam bukunya 

yang berjudul Perspektif Manajemen dan Pemasaran Kontemporer yaitu : 

“Loyalitas adalah situasi dimana konsumen bersikap positif terhadap 

produk atau produsen (penyedia jasa) dan disertai pola pembelian 

ulang yang konsisten.” 

 Konsumen yang loyal merupakan asset tak ternilai bagi perusahaan. 

Bagaimana menilai konsumen itu loyal atau tidak, Tjiptono (2000;108) 
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mengemukakan beberapa karakteristik dari pelanggan yang loyal, diantaranya 

adalah : 

 

1. Melakukan pembelian ulang yang konsisten  

 Pelanggan membeli kembali produk yang sama yang ditawarkan 

perusahaan. 

2. Merekomendasikan produk perusahaan kepada orang lain 

 Pelanggan melakukan komunikasi dari mulut ke mulut berkenaan dengan 

produk tersebut kepada orang lain. 

3. Konsumen tidak mudah beralih kepada produk pesaing 

  Pelanggan tidak tertarik terhadap tawaran produk sejenis dari pesaing. 

 

 Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat ditarik hipotesis : 

“Store Atmosphere mempunyai pengaruh positif terhadap Loyalitas 

Konsumen”. 

1.6.Metode penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. 

 Pengertian metode deskriptif menurut Mohammad Nazir (2003:54), 

yaitu: 

“Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 

Tujuan dari metode penelitian deskriptif adalah untuk membuat 

deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan 
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akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki.” 

1.7.Lokasi penelitian 

Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan penelitiannya di SOSI 

Sport Club 2 yang beralamat di BORMA ANTAPANI yang tepatnya di jalan 

Terusan Jakarta No. 53 Bandung. Dan penulis melakukan penelitian ini dimulai 

dari bulan Juni tanggal 15 Juni sampai dengan selesai. 


