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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Dengan adanya perkembangan teknologi dan kemajuan zaman ditambah lagi di era 

globalisasi ini mengakibatkan perilaku konsumen berubah dalam segi pemenuhan kebutuhan 

dari keinginan konsumen sehingga terjadi persaingan bisnis bagi para pengusaha di bidang 

industri produk ataupun jasa, bisa kita lihat dengan semakin beragamnya macam jenis barang 

ataupun jasa yang ditawarkan memberi peluang pada kita untuk memilih produk atau jasa 

yang sesuai dengan keinginan kita, akan tetapi perkembangan yang demikian itu bisa 

dirasakan sebagai sebuah beban bagi para pelaku bisnis. Mereka tidak bisa lagi menjalankan 

bisnisnya tanpa perhitungan dan perencanaan yang matang, karena semakin bertambahnya 

pelaku bisnis dalam industri dapat berarti semakin bertambahnya pesaing dan meningkatkan 

tingkat persaingan. Mereka harus mampu merebut hati pasar sasaranya untuk mencapai 

volume penjualan tertentu agar tetap bertahan, setiap perusahaan menghadapi sejumlah besar 

pesaing.  

Layanan kepada konsumen menjadi sesuatu hal penting karena persepsi konsumen 

atas kualitas layanan akan menentukan niat berperilakunya di masa mendatang. Dengan 

persepsi konsumen, perusahaan dapat mengetahui hal-hal apa saja yang  menjadi kekuatan 

atau kelemahan, kesempatan ataupun ancaman bagi produk yang dipasarkan. Hal ini karena 

persepsi konsumen merupakan salah satu faktor internal konsumen yang mempengaruhinya 

dalam mengambil keputusan. 

Pentingnya persepsi konsumen dalam perusahaan jasa yaitu untuk menciptakan atau 

meningkatkan kualitas produk. Persepsi merupakan salah satu dari berbagai faktor yang 

mempengaruhi pemilihan konsumen terhadap suatu produk. Biasanya konsumen yang 
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termotivasi tentang suatu produk telah siap untuk melakukan pembelian. Salah satu 

keberhasilan suatu perusahaan dapat diukur melalui persepsi konsumen karena dengan 

adanya persepsi konsumen dapat meningkatkan kepercayaan perusahaan dalam menciptakan 

suatu produk sehingga mereka mempunyai keinginan membeli yang sangat besar terhadap 

produk tersebut . Perusahaan sebagai individu dalam suatu sistem memfokuskan kegiatan 

kepada pelanggan sebagai konsumen jasa, agar dapat lebih efektif dan efisien dalam 

menjalankan kegiatan dan memberikan atau menyediakan jasa maupun produk yang 

berkualitas sesuai dengan harapan pelanggan. Dilain pihak, perusahaan sebagai suatu sistem 

juga harus membahagiakan pelanggan internal, dalam hal ini adalah karyawan (produsen 

jasa). Tujuannya agar dapat menghasilkan layanan yang berkualitas sesuai dengan harapan 

pelanggan eksternal.  

Saat ini perusahaan jasa berada pada lingkungan bisnis yang semakin sengit dengan 

adanya globalisasi. Perusahaan yang mempunyai kualitas yang baik akan memberi rasa puas 

kepada konsumen sehingga mereka mempresepsikan secara positif terhadap apa yang mereka 

terima. Tanggapan konsumen terhadap suatu hal mengenai sebuah layanan sebenarnya 

tergantung dari layanan yang diterima oleh si konsumen. Persepsi positif pelanggan mengenai 

mutu suatu jasa dan kepuasan yang menyeluruh dari seorang konsumen dapat dilihat dari cara 

ia mengatakan hal - hal yang baik atau melalui senyumanyang dilontarkan (Sutisna, 2002:44) 

Kualitas layanan sangat penting pada industri jasa, kualitas layanan terbaik 

merupakan suatu profit strategi untuk meningkatkan lebih banyak pelangan baru, 

mempertahankan pelanggan yang ada, menghindari kaburnya pelanggan, dan menciptakan 

keunggulan khusus yang tidak hanya bersaing dari segi harga. Apabila layanan yang diterima 

atau dirasa sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan, maka kualitas layanan dapat 

dipersepsikan baik dan memuaskan. 
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Kualitas layanan sangat dipengaruhi oleh harapan konsumen yang bervariasi dari 

konsumen satu dengan konsumen yang lainya walaupun layanan yang diberikan konsisten. 

Adapun lima dimensi untuk mengukur kualitas layanan, yaitu Tangibles atau bukti fisik yang 

meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi, Reliability atau 

kehandalan yaitu merupakan kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan 

segera, akurat dan memuaskan, Responsiveness atau dayatanggap yaitu merupakan keinginan 

para staf untuk membantu para konsumen dan memberikan layanan dengan tanggap, 

Assurance atau jaminan yaitu merupakan pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan dan 

Emphaty yaitumerupakan kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, 

perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para konsumen (Parasurahman dalam Tjiptono, 

2006:70). 

Usaha di bidang jasa pada saat ini berkembang dengan sangat pesat terutama jasa 

bengkel perbaikan dan perawatan kendaraan, karena para pelaku bisnis dibidang jasa ini 

melihat bahwa pangsa pasar pada sektor jasa akan bertahan lebih lama jika dibandingkan 

dengan industri manufaktur. Dengan semakin banyaknya pesaing dalam bisnis sejenis, 

pelanggan mempunyai banyak pilihan dalam menggunakan jasa bengkel perbaikan dan 

perawatan tersebut. Hal tersebut menciptakan iklim persaingan yang semakin ketat, sehingga 

membuat para pelaku bisnis diharuskan untuk memiliki keunggulan dalam bersaing selain hal 

tersebut, perusahaan yang bergerak di bidang jasa bengkel perbaikan dan perawatan harus 

dapat menjalankan konsep pemasaran yang tepat, salah satunya adalah memberikan layanan 

yang terbaik dan berkualitas sesuai dengan harapan pelanggan bahkan melebihi harapan 

pelanggan sehingga dapat memberikan kepuasan maksimal kepada pelanggan, karena 

kepuasan pelanggan merupakan faktor penting yang dapat membentuk kesetiaan atau 

loyalitas pelanggan. 
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Fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan juga mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap keputusan konsumen, yang berarti bahwa semakin lengkap fasilitas yang disediakan 

dan didukung oleh desain yang menarik maka semakin banyak pula konsumen yang tertarik 

sehingga memutuskan untuk menggunakan jasa pada perusahaan tersebut, karena jika 

fasilitas yang diberikan lengkap dan menarik maka permintaan akan jasa juga akan 

meningkat yang berarti akan mempengaruhi konsumen dalam memilih perusahaan jasa yang 

ditawarkan sebagai tempat membeli/menggunakan jasa dan dengan sendirinya akan tertanam 

di benak pelanggan akan kualitas jasa pada perusahaan tersebut.  

Fasilitas merupakan suatu faktor yang sangat penting dan sangat menunjang dalam 

suatu perusahaan memasarkan produk jasa kepada konsumen Pengguna jasa. Fasilitas yang 

ditawarkan mempunyai pengaruh terhadap keputusan konsumen yang berarti bahwa fasilitas 

menjadi salah satu pertimbangan yang digunakan oleh pelanggan. Tugas pokok dari fasilitas 

adalah untuk melindungi operasi – operasi manufakturing dan layanan operasi. Kata-kata 

tersebut berarti bahwa dengan adanya fasilitas yang baik dan memadai pada industri jasa 

maka akan memberi doktrin positif di benak konsumen.  

Futsal sebagai olah raga alternatif kini menjadi salah satu olah raga yang paling 

digemari di Indonesia. Di sejumlah 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. Futsal merupakan pengembangan 

dari olah raga sepakbola yang dimainkan oleh2(dua) tim, yang masing – masing 

beranggotakan 5(lima) orang pemain termasuk penjaga gawang. Futsal diciptakan di 

Montevideo, yaitu di negara Uruguay pada tahun 1930 oleh Juan Carlos Ceriani. Futsal di 
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mainkandiruangan tertutup (Indoor) dengan ukuran lapangan panjang = 25-42 m, lebar = 15-

25 m. 

Futsal masuk ke Indonesia sebenarnya pada sekitar tahun 1998-1999. Lalu pada tahun 

2000-an, futsal mulai dikenal masyarakat. Pada saat itulah futsal mulai berkembang di 

Indonesia. Futsal di Indonesia saat ini berkembang. Akan tetapi, sampai saat ini olahraga 

futsal hanya bersifat rekreatif saja, belum menjadi sebuah olahraga profesional. Ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi konsumen lebih memilih bermain futsal dari pada bermain sepak 

bola. Futsal adalah suatu jenis olahraga yang memiliki aturan tegas tentang kontak fisik. 

Sliding tackle (menjegal dari belakang), body charge (benturan badan), dan aspek kekerasan 

lain seperti permainan sepak bola tidak diizinkan dalam futsal. Kekerasan yang sering 

mewarnai dalam permainan sepak bola selama ini jarang ditemukan dalam futsal. Ini menjadi 

suatu alasan mengapa futsal ini digemari banyak orang. Olahraga futsal bukan hanya sebagai 

olahraga, tetapi sudah menjadi trend dan gaya hidup. Futsal dapat dimainkan semua kalangan 

baik anak sekolah, mahasiswa serta karyawan yang ingin bugar selepas beraktivitas.  

Olahraga futsal juga memiliki kenikmatan tersendiri, disamping hanya untuk 

menyalurkan hobi dan bakat, futsal juga dapat digunakan sebagai media untuk menjaga 

kesehatan dan juga sudah menjadi hidup masyarakat pecinta olahraga futsal. Selain itu 

olahraga futsal juga dapat melatih kekompakan karena setiap tim bekerja sama dalam 

mencetak gol ke gawang lawan, dapat melatih ketangkasan, kecerdikan, kecepatan dan 

kelincahan karena setiap pemain harus bergerak cepat dalam setiap drible dan menendang 

bola, karena ukuran lapangan futsal termasuk kecil bila dibandingkan dengan lapangan sepak 

bola.  

Keberadaan jasa ini sangat dibutuhkan masyarakat secara umumnya dan pecinta bola 

pada khususnya. Selain gaya hidup dan hobi bermain futsal, lomba-lomba dan turnamen 

futsal yang terus diadakan juga hal yang mempengaruhi konsumen jasa lapangan futsal dalam 
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penyewaan lapangan futsal untuk berlatih menjelang perlombaan. Kini semakin 

menjamurnya arena – arena futsal di berbagai daerah membuat persaingan dalam bisnis ini 

juga semakin menggairahkan. Tidak hanya line futsal sebagai arena bermain futsal saja yang 

dikembangkan, namun fasilitas pendukung di setiap tempat tersebut juga semakin lengkap. 

Kini para pengelola arena futsal mulai menggabungkan sport, foodcourt and soft drink dan 

leisure dalam penyediaan fasilitas pendukung. Fenomena tersebut menjadikan kalangan 

orang yang gemar berinvestasi mulai mengotak - atik rencana bisnis, lalu menyulapnya 

menjadi lahan bisnis.  

Berdasarkan hasil dari penelitian awal, lapangan Biru Futsal di Sawojajar Malang 

merupakan salah satu usaha baru yang bergerak di bidang jasa Futsal. Meski baru berjalan 

yaitu tepatnya pada Januari 2012 lapangan Biru Futsal mampu bersaing dengan usaha jasa 

Futsal yang lain nya. Salah satu keunggulan Biru Futsal sehingga mampu bersaing dengan 

jasa Futsal lain nya yaitu mampu memberikan fasilitas lapanganberkualitas standart 

internasional FIFA pertama di Malang. Tidak hanya itu saja, daya tarik yang sangat kuat 

dengan adanya layanan yang baik dengan diberikannya seperti penyambutan kepada 

konsumen, jadwal pertandingan, begitu juga konsmen akan mendapatkan air mineral gratis 

setiap bermain di lapangan Biru Futsal. Selain itu para pengelola jasa penyewaan lapangan 

Biru Futsal juga menyediakan fasilitas seperti tempat parkir, kamar ganti / toilet, dan lighting 

yang memadai bila bermain di malam hari. Disamping itu didukung dengan lokasi yang 

strategis dengan keramaian.Kondisi ini menjadikan lapangan BiruFutsal menjadi salah satu 

pilihan untuk menjadi tempat oleh raga yang favorit di Kota Malang, hal ini ditunjukkan 

dengan adanya peningkatan jumlah pengguna fasilitas lapangan futsal tersebut. Data jumlah 

pengguna fasilitas lapangan BiruFutsal selama tahun 2014 dapat disajikan pada tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 

Jumlah Pengguna Lapangan BiruFutsal 

Tahun 2014 (Tim) 

Bulan Jumlah % 

Januari 298 - 

Februari 312 4,69% 

Maret 372 19,23% 

April 367 1,34% 

Mei 354 3,54% 

Juni 368 3,95% 

Juli 379 2,98% 

Agustus 399 5,28% 

September 408 2,25% 

Oktober 423 3,67% 

November 477 12,67% 

Desember 498 4,40% 

Sumber: Lapangan BiruFutsal Malang 

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa selama ini fasilitas yang 

ditawarkan oleh lapangan BiruFutsal menjadi pertimbangan dalam menggunakan fasilitas 

lapangan BiruFutsal. Peneliti tertarik untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap kualitas 

layanan pada usaha jasa penyewaan lapangan BiruFutsal, maka pihak manajemen harus 

menyesuaikan harapan konsumennya. Sehingga berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, 

maka dirasakan perlu untuk membahas lebih mengenai,”Analisis Kualitas Layanan Jasa 

Menurut Konsumen Pada Penyewaan Lapangan Biru Futsal di Sawojajar Malang ”.  

B. Perumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah riset ini adalah: 

1. Bagaimana kualitas layanan jasa menurut konsumen pada penyewaan lapangan 

Biru Futsal di Sawojajar Malang ? 

2. Dari kelima variabel kualitas layanan, variabel apa yang terbaik menurut 

konsumen? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan persepsi konsumen 

terhadap kualitas layanan jasa penyewaan lapangan biru futsal di Sawojajar, Malang 
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1. Mengetahui kualitas layanan jasa menurut konsumen  yang dilihat dari bukti fisik, 

kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati pada penyewaan lapangan biru futsal. 

2. Mengetahui lima dimensi layanan jasa terbaik menurut konsumen pada penyewaan 

lapangan biru futsal. 

D. Manfaat Penelitian  

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

terkait yaitu:  

1. Bagi pengusaha jasa lapangan Biru Futsal dapat dijadikan sebagai bahan  

pertimbangan lebih lanjut dalam bersaing di pasar, yang berdampak pada 

peningkatan pengunjung dan sebagai masukan dalam menciptakan sebuah jasa 

penyewaan lapangan futsal yang lebih baik dimasa yang akan datang.  

2. Sebagai tambahan pemikiran bagi para peneliti selanjutnya untuk melakukan 

pengembangan ilmiah lebih lanjut yang menyangkut tentang tanggapan konsumen 

pada jasa penyewaan lapang futsal 

 


