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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini perusahaan jasa berada pada lingkungan bisnis yang semakin 

sengit dengan adanya globalisasi. Perusahaan yang mempunyai kualitas yang 

baik akan merubah perilaku konsumen sehingga mempengaruhi kepuasan 

konsumen karena perusahaan yang memberikan jasa berkualitas dan bermutu, 

serta dapat memenuhi tingkat kepentingan konsumen akan dapat lebih 

bertahan karena menciptakan nilai yang lebih unggul dari pesaingnya. 

Kepuasan konsumen didefinisikan sebagai perasaan senang atau kecewa 

seseorang hasil dari membandingkan kinerja produk yang dirasakan dalam 

hubungan dengan harapannya (Kotler 2001, 21). Kepuasan konsumen akan 

mempengaruhi sikap konsumen berikutnya setelah menggunakan atau 

merasakan produk maupun jasa yang ditawarkan, oleh karena itu konsumen 

yang merasa puas akan mengulangi menggunakan jasa yang ditawarkan. 

Salah satu usaha untuk menarik konsumen produk jasa yaitu dengan 

memberikan kualitas pelayanan yang dapat menciptakan kepuasan setelah 

menggunakan jasa. Kualitas pelayanan jasa merupakan suatu cara untuk 

mengetahui seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan 

atas layanan yang diterima (Parasuraman, Zeithaml dan Berry, 1998). Dalam 

memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada konsumen, terdapat lima 

dimensi kualitas pelayanan jasa, yakni: tangibles (bukti fisik), reliability 
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(kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), empathy 

(perhatian). Untuk itu, para penyedia jasa hendaknya memberikan kualitas 

yang baik untuk para konsumen dan memuat referensi jasa, sehingga jumlah 

konsumen dapat dipertahankan dan dikembangkan. 

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. Ikatan emosional semacam ini memungkinkan perusahaan untuk 

memahami dengan seksama 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. 

Oleh karena itu perusahaan wajib memberikan yang terbaik kepada konsumen 

bila suatu perusahaan jasa ingin bertahan dan tetap bersaing dalam suatu 

bisnis jasa. 

Salah satu bisnis jasa yang berkembang saat ini yaitu jasa di bidang 

olahraga, misalnya jasa lapangan futsal. Futsal merupakan pengembangan 

dari olah raga sepakbola yang dimainkan oleh 2 tim, yang masing – masing 

beranggotakan 5 orang pemain termasuk penjaga gawang. Futsal diciptakan 

di Montevideo, Uruguay pada tahun 1930 oleh Juan Carlos Ceriani. Futsal di 

mainkan diruangan tertutup (Indoor) dengan ukuran lapangan panjang = 25-

42 cm, lebar = 15-25 m. Futsal sebagai olah raga alternatif kini menjadi salah 

satu olah raga yang paling digemari di Indonesia. Terbukti dengan semakin 



3 
 

menjamurnya arena bermain futsal disetiap sudut kota. Disejumlah arena 

futsal hampir selalu padat dengan jadwal tim – tim yang akan berlaga ataupun 

latihan. Bahkan tidak sedikit arena futsal yang membuka jam operasi hingga 

menjelang subuh. Antusiasme masyarakat dari kaum remaja hingga dewasa 

untuk bermain futsal makin dimanjakan dengan semakin seringnya diadakan 

kompetisi – kompetisi baik tingkat kelompok, daerah sampai nasional. 

Perkembangan jenis olahraga ini berkembang dengan pesat dan hal 

tersebut dibuktikan dengan banyaknya fasilitas atau lapangan futsal yang 

berada di Indonesia, khususnya di Kota Malang. Sampai tahun 2014 terdapat 

sebelas lapangan futsal (yang telah di survei lapangan oleh peneliti) dengan 

berbagai fasilitas yang ditawarkan, adapun nama-nama beserta jumlah 

pengguna masing-masing tempat arena futsal yang terdapat di Kota Malang 

dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini : 

Tabel 1.1 
Nama-nama beserta Jumlah Pengguna Lapangan Futsal di Kota 

Malang bulan September-Desember Tahun 2014 
 

Nama 
 

Jumlah 

September Oktober  November Desember 
Champions Futsal 
De Rumah 

 
292 

 
323 

 
355 

 
389 

Arena Futsal 114 87 110 98 
Speed Soccer 
Futsal 

 
99 

 
111 

 
86 

 
76 

Singonade Futsal 89 97 98 87 
Champions Futsal 
Araya 

 
123 

 
211 

 
212 

 
223 

Cinemax Futsal 76 88 65 79 
Champions Futsal 
Suhat 

 
111 

 
132 

 
125 

 
110 

Champions Futsal 
Tlogomas 

 
178 

 
176 

 
176 

 
154 

Wongklirong 
Futsal 

 
99 

 
89 

 
85 

 
83 

Jack’s Futsal 121 112 98 87 
Champions Futsal 
Tidar 

 
178 

 
186 

 
211 

 
167 

Sumber: survey lapangan oleh peneliti 
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Berdasarkan data jumlah pengguna fasilitas lapangan futsal tersebut 

dapat membuktikan bahwa Champions De Rumah Malang (sebelah matos) 

merupakan salah satu sarana futsal yang mengalami perkembangan yang 

sangat pesat atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan fasilitas atau 

sarana futsal yang lain. Letaknya pun sangat strategis diantara beberapa 

kampus yang ada di Malang. Kenyataan tersebut dapat dibuktikan dengan 

sejak didirikannya Champions futsal De Rumah di Jl. Veteran, sekarang juga 

telah berdiri Champions futsal Araya, Champions futsal Tidar, Champions 

futsal Tlogomas dan Champions futsal Suhat yang masih di dalam satu 

manajemen. Lapangan futsal Champions De Rumah Malang merupakan 

pelopor atas pendiri lapangan-lapangan futsal yang terdapat di Malang raya, 

hal ini dikarenakan lapangan futsal Champions De Rumah merupakan satu-

satunya lapangan futsal yang berdiri pertama kali dan melakukan berbagai 

inovasi terutama mengenai fasilitas yang ditawarkan dalam usaha untuk 

mengenalkan jenis olahraga ini kepada masyarakat. 

Champions futsal De Rumah 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, serta pelayanan 

karyawan yang tanggap dan ramah. Tak hanya itu, terdapat juga fasilitas  

yang tidak dapat ditemukan pada lapangan futsal yang lain dan menjadi salah 

satu keunggulan yang menonjol dari Champions futsal De Rumah yaitu 

tersedianya papan skor digital, rompi pemain serta sarana bermain keluarga, 
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seperti kolam renang mini khusus untuk anak-anak, perosotan, ayunan, 

mobil-mobilan batere dan beragam permainan lain bahkan ada juga 

permainan tradisional seperti engklek. Kualitas pelayanan jasa seperti itulah 

yang kemudian menyebabkan Champions futsal De Rumah menjadi salah 

satu lapangan futsal pertama di kota Malang yang sampai saat ini masih bisa 

bertahan di tengah maraknya lapangan futsal baru, sehingga Champions futsal 

De Rumah masih menjadi pilihan masyarakat. 

Berdasarkan fenomena diatas, terlihat bahwa lapangan futsal 

Champions De Rumah masih mampu mempertahankan pelanggannya di 

tengah ketatnya persaingan antar perusahaan khususnya perusahaan di bidang 

jasa lapangan futsal, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Pelanggan Jasa Lapangan Futsal Champions De 

Rumah Malang” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, 

kehandalan, daya tanggap, jaminan dan perhatian berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan jasa di lapangan futsal Champions De 

Rumah? 
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2. Dimensi kualitas pelayanan manakah yang mempunyai pengaruh dominan 

terhadap kepuasan pelanggan jasa di lapangan futsal Champions De 

Rumah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

  Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian 

yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti 

fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan perhatian terhadap kepuasan 

pelanggan jasa di lapangan futsal Champions De Rumah.  

2. Untuk mengetahui variabel kualitas pelayanan yang mempunyai pengaruh 

dominan terhadap kepuasan pelanggan jasa di lapangan futsal Champions 

De Rumah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. 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. 

2. 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 bisa dijadikan acuhan 

pembuatan skripsi yang sejenis. 
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E. Batasan Masalah 

  Materi kajian pada penelitian ini dibatasi hanya pada variabel 

kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan. Menurut Tjiptono 

(2005:273), dimensi kualitas jasa terdiri dari bukti fisik, kehandalan, 

daya tanggap, jaminan dan perhatian. 


