
1 
 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Olah raga futsal saat ini menjadi salah satu bisnis yang yang 

menjanjikan, yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah lapangan futsal 

diseluruh indonesia, perkembangan futsal di Indonesia sangatlah pesat, 

lapangan futsal saat ini mulai menjamur di kota-kota besar di Indonesia. 

Pertumbuhan bisnis futsal di Indonesia sangat signifikan, kalau boleh di bilang 

luar biasa, hal tersebut menjadi tolak ukur kemajuan bisnis futsal yang 

merambah ke kota-kota besar di indonesia khususnya kota malang.   

Memasuki tahun 2000-an Kota Malang mengalami demam futsal, hal 

ini di tanggapi dengan baik oleh para  pebisnis dengan didirikannya Champion 

futsal pada tahun 2011. Dalam perkembangannya Champion futsal Tlogomas 

memiliki lapangan futsal yang diminati oleh konsumennya sehingga para 

pemakai jasa lapangan futsal merasa terpuaskan, serta paket promosi yang 

menarik konsumen untuk datang.  

  Dalam suatu perusahaan jasa seperti halnya pada bisnis lapangan 

futsal, hal yang sangat penting diperhatikan adalah kualitas pelayanan terhadap 

apa yang dibutuhkan konsumen. Kualitas layanan berkaitan erat dengan 

kepuasan pelanggan. Kualitas layanan memberikan dorongan khusus bagi para 

pelanggan untuk menjalin ikatan relasi saling menguntungkan dalam jangka 

panjang dengan perusahaan (Tjiptono, Chandra  2005 : 115). Ikatan emosional 

semacam ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama 
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harapan dan kebutuhan spesifik pelanggan. Pada gilirannya perusahaan dapat 

meningkatkan kepuasan pelanggan, dimana perusahaan memaksimumkan 

pengalaman yang menyenangkan dan meminimumkan, atau meniadakan 

pengalaman yang kurang menyenangkan. Selanjutnya, kepuasan pelanggan 

berkontribusi pada terciptanya rintangan beralih, biaya beralih, dan loyalitas 

pelanggan (Tjiptono, Chandra 2005 : 115) Oleh karena itu perusahaan wajib 

memberikan yang terbaik kepada konsumen bila suatu perusahaan jasa ingin 

bertahan dan tetap bersaing dalam bisnis ini. 

Champion Futsal Tlogomas tidak hanya memperhatikan kualitas 

pelayanan, faktor kualitas jasa juga diperhatikan. Seperti menggunakan rumput 

sintetis terbaik standar turnamen futsal di Indonesia, tersedianya fasilitas mandi 

air panas, adanya ruang tunggu yang nyaman, pelayanan karyawan yang 

tanggap dan ramah. Karna banyaknya hal yang perlu deperhatikan dalam 

pelayanan jasa, bukan hanya terkait dengan bentuk fisik yang ada dalam 

perusahaan, lebih dari itu perusahaan harus memperhatikan tentang keandalan 

perusahaan, daya tanggap perusahaan terhadap setiap apa yang diinginkan 

konsumen, jaminan kepuasan pelanggan dan empaty. 

Peranan kualitas pada usaha jasa akan menunjang pada kualitas jasa 

yang diberikan. Dengan kualitas yang baik akan meningkatkan kepuasan 

pelanggan atau pengguna jasa. Hal ini dikarenakan suatu produk atau jasa 

dikatakan berkualitas apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya pada 

konsumen, seperti halnya pada penyedia jasa lapangan futsal Champion 

Tlogomas yang selalu memperhatikan kualitas produk dan jasanya sesuai 
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dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk jasa tersebut. 

Semakin sedikit  celah  antara apa yang diberikan perusahaan dengan apa yang 

diharapkan konsumen, maka bisa dikatakan suatu produk jasa yang berkualitas. 

Kepuasan pelanggan sering kali dipengaruhi oleh beberapa faktor di 

atas, karena beberapa faktor ini ada dalam kegiatan produksi perusahaan jasa. 

Pelayanan jasa pada konsumen harus dilakukan dengan cara terus menerus dan 

berkesinambungan, karena dalam kegiatan produksi perusahaan jasa, 

konsumen hampir pasti mengikuti proses produksi yang dilakukan perusahaan. 

Pengaruh pelayanan jasa pada kepuasan konsumen dalam setiap perusahaan 

berbeda beda, tergantung bagaimana perusahaan memandang penting tidaknya 

pelayanan jasa terhadap konsumen. Semakin suatu perusahaan memandang 

penting pelayanan jasa maka semakin baik pula kepuasan yang didapat oleh 

konsumen, seperti halnya yang terjadi di Champion Futsal Tlogomas terkait 

dengan kepuasan pelanggan atau konsumen. 

Champion  Futsal Tlogomas merupakan salah satu lapangan futsal 

pertama di kota Malang yang sampai saat ini masih bisa bertahan di tengah 

maraknya lapangan futsal baru, hal itu bisa di sebabkan karena kualitas 

pelayanan di Champion Futsal Tlogomas yang terbilang baik, misalnya pada 

kualitas  rumput lapangan bagus, penyediaan ruang ganti dan  kamar mandi 

yang bersih dan layak, serta pelayanan terhadap konsumen yang ramah dan 

tanggap sehingga menjadikan Champion Futsal Tlogomas masih menjadi 

pilihan masyarakat. 



4 
 

 
 

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengambil judul 

“PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN 

PELANGGAN JASA LAPANGAN FUTSAL CHAMPIONS TLOGOMAS 

MALANG” 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah variabel Reliabilitas (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan 

(assurance), empati (empathy), bukti fisik (tangibles), berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan jasa Lapangan Futsal Champions Tlogomas Malang ? 

2. Variabel kualitas pelayanan manakah yang mempunyai pengaruh dominan 

terhadap kepuasan pelanggan jasa Lapangan Futsal Champions Tlogomas 

Malang ? 

C. Tujuan Peneliti dan Kegunaan  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan jasa Lapangan Futsal Champions Tlogomas Malang. 

b. Untuk mengetahui variabel kualitas pelayanan yang mempunyai 

pengaruh dominan terhadap kepuasan pelanggan jasa Lapangan Futsal 

Champions Tlogomas Malang. 

2.  Manfaat Penelitian 

a) Bagi pihak perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan yang bermanfaat dalam menentukan kebijakan-kebijakan 

khususnya dalam hal kualitas pelayanan agar dapat memenuhi kebutuhan 

atau keinginan para pelanggan. 
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b) Bagi peneliti selanjutnya, Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan juga untuk menambah pengetahuan bagi peneliti 

lainnya yang umumnya menaruh minat pada bidang ini dan biasa 

dijadikan acuhan pembuatan skripsi yang sejenis. 

 

 


