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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori  

1. Penelitian Terdahulu  

Yuningsih Rahayu pada (2008) dengan penelitian berjudul Analisis Kualitas Layanan 

Jasa Asuransi Marine Cargo Pengangkutan Ekspor Impor (Studi tentang Persepsi Konsumen 

PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang X). Tujuan Penelitian adalah mengetahui 

gambaran persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan jasa asuransi Marine Cargo ditinjau 

dari dimensi reliability, responsiveness, assurance, empathy dan tangibles serta menjelaskan 

kondisi kesenjangan antara persepsi dan harapan penerima layanan terhadap kelima dimensi 

kualitas layanan. Hasil penelitian menyatakan bahwa penilaian lebih dari separuh pelanggan 

terhadap kualitas layanan dipersepsikan dengan kriteria setidaknya sudah baik sementara 

selebihnya mempersepsikan belum baik. Penetapan persepsi tersebut didasarkan pada hasil 

skor kuisioner yang telah diisi oleh pelanggan 

Ahmad Taufik pada tahun 2002. Tesis ini berjudul Analisis Kualitas Layanan Jasa 

Keprotokolan pada Biro Protokol Sekretariat Presiden. Tujuan Penelitian adalah untuk 

mengetahui persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan jasa keprotokolan pada Biro 

Protokol Sekretariat Presiden ditinjau dari dimensi reliability, responsiveness, assurance, 

empathy dan tangibles serta menjelaskan tingkat perbedaan harapan penerima layanan 

terhadap kelima dimensi kualitas layanan. Disamping itu juga ingin mengetahui tingkat 

perbedaan harapan penerima layanan terhadap kelima dimensi kualitas layanan serta ingin 

mengetahui penilaian Biro Protokol terhadap aspek kualitas layanan menurut Model 7’S 

Mckinsey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 61,11% penerima layanan menilai konerja 

petugas protokol sudah baik dengan tingkat kesesuaian antara harapan penerima layanan dan 

pelaksanaan kinerja rata-rata sebesar 85,32%. Hasil statistik menunjukkan tidak ada 
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perbedaan penilaian penerima layanan terhadap kelima dimensi Servqual. Dalam menyiapkan 

diri menghadapi tuntutan stakeholdernya, Biro Protokol dengan segenap sumber daya yang 

dimiliki memandang Shared vision and values, Strategy, skill, structure, system, style dan 

staff sebagai aspek-aspek penting dalam penilaian kualitas layanan sesuai dengan pendapat 

McKinsey dengan The 7’S-nya. 

2. Perilaku Konsumen Jasa  

Tujuan utama pengusaha jasa adalah melayani dan memuaskan kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Oleh karena itu, pengusaha tersebut perlu memahami bagaimana 

perilaku konsumen dalam memuaskan kebutuhan dan keinginannya. 

Perilaku konsumen adalah Suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai 

alternatif sesuai dengan kepentingan kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan 

yang dianggap paling menguntungkan (Kotler, 2005:183).  

Perilaku konsumen adalah tindakan yang dilakukan orang dalam pembelian dan 

pemanfaatan suatu produk (Machfoedz 2005:37) 

Perilaku konsumen (consumen behavior) dapat di definisikan sebagai kegiatan-

kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan 

barang – barang dan jasa-jasa termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada 

persiapan dan penentuan kegiatan – kegiatan tersebut (Swasta & Handoko 2000:10) 

Tahap terakhir yaitu ketika konsumen sudah melakukan pembelian terhadap produk 

tertentu. Beberapa peranan seseorang dalam mempengaruhi sebuah keputusan pembelian 

(Kotler, 2005: 201) 

1. Pencetus adalah orang yang pertama-tama menyarankan atau memikirkan gagasan 

membeli produk atau jasa tertentu. 

2. Pemberi pengaruh adalah orang yang pandangan atau nasihatnya diperhitungkan dalam 

membuat keputusan akhir. 
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3. Pengambil keputusan adalah seseorang yang pada akhirnya menentukan sebagian besar 

atau keseluruhan keputusan membeli: apakah jadi membeli, apa yang dibeli, bagaimana 

membeli, atau dimana membeli. 

4. Pembeli (buyer):adalah seseorang yang melakukan pembelian yang sebenarnya. 

5. Pemakai (user): adalah seseorang atau beberapa orang yang menikmati atau memakai 

produk dan jasa yang bersangkutan. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dilihat bahwa perilakukonsumen 

berkaitan erat dengan proses pengambilan keputusan untuk menggunakan barang atau jasa 

untuk memuaskan kebutuhannya dan selalu bertindak rasional. Para konsumen akan berusaha 

memaksimalkan kepuasannya selama kemampuan finansialnya memungkinkan. Mereka 

memilki pengetahuan tentang alternatif produk yang dapat memuaskan kebutuhan mereka. 

Selama utilitas marjinal yang diperoleh dari pembelian produk masih lebih besar atau sama 

dengan biaya yang dikorbankan, konsumen akan cenderung membeli produk yang 

ditawarkan. Pada hakekatnya kebutuhan konsumen akan mengalami perubahan dalam 

hidupnya sejalan dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi dimana mereka 

hidup. Perubahan tersebut akan mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu dalam mengambil 

keputusan pembelian atau penggunaan suatu produk barang atau jasa. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

 Para konsumen membuat keputusan tidak dalam sebuah tempat yang terisolasi dari 

lingkungan sekitarnya. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor faktor kebudayaan, sosial, 

pribadi dan psikologi (Kotler 2005:202). 

Sebagian besar faktor ini tak terkendalikan oleh pemasar, namun harus 

diperhitungkan. faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:  

1. Kebudayaan 
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Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku pembelian 

konsumen dalam faktor kebudayaan ini terdapat beberapa komponen antara lain: Budaya, 

budaya merupakan faktor penentu yang paling mendasar dari segi keinginan dan perilaku 

seseorang karena kebudayaan menyangkut segala aspek kehidupan manusia. kebudayaan 

adalah determinan paling fundamental dari keinginan dan perilaku konsumen. Sub-

budaya, sub budaya terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok ras, dan daerah geografis. 

Banyak sub-budaya yang membentuk segmen pasar penting,dan pemasar sering 

merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka 

(Kotler 2005:224) 

2. Sosial  

Faktor SosialSelain faktor budaya,perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh 

faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan,keluarga,serta peran dan status. Kelompok 

acuan, kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh 

langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang.Kelompok acuan juga 

mempengaruhi perilaku dan konsep pribadi seseorang.kelompok acuan menciptakan 

tekanan untuk mengikuti kebiasaan kelompok yang mungkin mempengaruhi pilihan 

produk dan merek aktual seseorang. Keluarga, keluarga merupakan organisasi pembelian 

konsumen yang paling penting dalam masyarakat dan ia telah menjadi obyek penelitian 

yang luas. Anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang paling 

berpengaruh.pengaruh yang lebih langsung terhadap perilaku pembelian sehari-hari adalah 

keluarga prokreasi yaitu pasangan dan anak-anak. Peran dan status, peran meliputi 

kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seseoang. masing-masing peran 

menghasilkan status, sebagai contoh manajer penjualan memiliki status yang lebih tinggi 

daripada pegawai kantor. 
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3. Pribadi 

Faktor Pribadi  merupakan cara mengumpulkan dan mengelompokkan kekonsistenan 

reaksi seorang individu terhadap situasi yang sedang terjadi. Perilaku seseorang dalam 

membeli sesuatu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kepribadian dari konsumen yang 

bersangkutan. Faktor pribadi menggabungkan antara tatanan psikologis dan pengaruh 

lingkungan. Termasuk watak, dasar seseorang, terutama karakteristik dominan mereka. 

Meskipun kepribadian adalah salah satu konsep yang berguna dalam mempelajari perilaku 

konsumen, beberapa pemasar percaya bahwa kepribadian mempengaruhi jenis-jenis dan 

merek-merek produk yang dibeli (Lamb 2001:221). 

4. Psikologi 

Pilihan pembelian konsumen dipengaruhi oleh empat faktor psikologi utama yaitu: 

motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan pendirian. Motivasi, konsumen 

memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu, beberapa kebutuhan bersifat biogenis. 

Persepsi, seseorang konsumen yang termotivasi akan siap untuk bertindak, bagaimana 

seorang konsumen yang termotivasi akan dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi 

tertentu. Persepsi adalah proses yang digunakan oleh konsumen untuk memilih, 

mengorganisasi, dan menginterprestasikan masukan-masukan informasi  guna 

menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Persepsi tidak hanya bergantung pada 

rangsangan fisik tetapi juga pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan 

sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan (Kotler 2005:197) 

Pembelajaran meliputi perubahan perilaku konsumen yang timbul dari 

pengalamannya, sehingga saat konsumen bertindak pengetahuannya pun akan bertambah. 

Teori pembelajaran mengajarkan bahwa para pemasar dapat membangun permintaan sebuah 

produk dengan mengaitkannya pada dorongan yang kuat, dan memberikan penguatan yang 

positif. 
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Keyakinan (belief) adalah gambaran pemikiran yang dianut konsumen tentang suatu 

hal. Melalui tindakan dan belajar konsumen mendapatkan keyakinan dan sikap, keduanya 

mempengaruhi perilaku pembelian konsumen.Keyakinan mungkin berdasarkan pengetahuan, 

pendapat, atau kepercayaan (faith). Keyakinan konsumen akan membentuk citra produk dan 

merek, serta konsumen akan bertindak berdasarkan citra tersebut. 

Sikap (attitude) adalah evaluasi, perasaan emosional, dan kecenderungan tindakan 

yang menguntungkan atau tidak menguntungkan serta bertahan lama dari seseorang terhadap 

suatu obyek atau gagasan. Sebaiknya perusahaan menyesuaikan produknya dengan sikap 

yang telah ada dari pada berusaha untuk mengubah sikap konsumen, karena untuk merubah 

sikap dibutuhkan biaya yang besar. 

4. Jasa  

Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah jasa yang tidak dapat dilihat 

penggunaannya tetapi akan dapat dirasakan layanannya. Dalam bidang pemasaran, jasa juga 

dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dapat dipertukarkan mengenai sesuatu yang akan 

dibeli dan dijual di pasar atau lebih dikenal dengan jasa pertukaran. Beberapa penulis 

mengungkapkan definisi jasa sebagai berikut : 

Jasa yaitu setiap kegiatan yang dapat diberikan manfaat oleh suatu pihak kepada pihak 

lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud fisik (intangible product) dan tidak memberikan 

dampak kepemilikan akan sesuatu (Kotler 2003:84). Jasa adalah tindakan atau kinerja yang 

menciptakan manfaat bagi pelanggan dengan mewujudkan perubahan yang diinginkan dalam 

diri atau atas nama penerima (Lovelock dalam Haryono 2006:5)  

Kemudian Kotler juga membedakan produk menjadi empat kategori yaitu sebagai 

berikut, (Kotler, 2003:84) : 

a. Barang nyata murni, yang dapat dilihat dan tidak terdapat jasa yang mendampingi produk 

tersebut seperti sabun, pasta gigi atau garam. 
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b. Barang murni dengan jasa tambahan, yang terdiri atas barang yang didampingi oleh satu 

atau lebih jasa untuk menambah daya tarik seperti misalnya pemberian asuransi pada 

perusahaan mobil. 

c. Jasa utama dengan disertai barang atau jasa tambahan, seperti misalnya penumpang 

pesawat udara yang tidak mengeluarkan sesuatu ongkos apapun jika telah sampai di 

tempat tujuan. 

d. Murni jasa, yang hanya terdiri atas sebuah jasa saja seperti jasa yang diberikan oleh 

psikiater dengan elemen hanya kantor atau tempat praktek 

Sedangkan karakteristik dari jasa pada umumnya memiliki empat ciri (Kotler, 

2006:375), yaitu sebagai berikut: 

a. Tidak berwujud (itangibility), yaitu jasa yang tidak dapat dirasakan, dilihat, dicium, 

didengar, diraba atau dikonsumsi. 

b. Tidak terpisahkan (inseparability), yaitu jasa yang umumnya dijual terlebih dahulu 

kemudian baru diproduksi dan dikonsumsi bersama-sama. 

c. Bervariasi (variability), yaitu jasa merupakan non standardized output dimana terdapat 

variasi bentuk, kualitas dan servis, namun tergantung pada siapa, dimana dan kapan jasa 

dihasilkan. 

d. Mudah musnah (perisability), yang berarti jasa adalah komoditas yang tidak bertahan lama 

dan tidak dapat disimpan dengan permasalahan yang ada pada saat permintaan 

berfluktuasi. 

Kemudian jasa sendiri oleh Swastha (2000:318) dapat digolongkan menjadi dua 

golongan yaitu sebagai berikut: 

a. Jasa Industri, yang disediakan untuk organisasi dalam bentuk luas termasuk pengolahan, 

pertambangan, pertanian, organisasi non laba dan pemerintah. 
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b.  Jasa Konsumen, yaitu jasa yang banyak dipergunakan secara luas dalam masyarakat 

seperti: 

1. Jasa Konvinien 

Yaitu jasa konsumsi yang pembeliannya sering terjadi dan masyarakat membelinya 

dengan melakukan usaha minimal. Disini lokasi merupakan unsur variabel pemasaran 

yang penting bagi konsumen. Dalam hal ini harga bukan merupakan faktor yang 

penting dalam pembelian jasa konvinien. 

2. Jasa Shoping 

Merupakan jasa konsumsi yang dipilih atau dibeli masyarakat sesudah mengadakan 

perbandingan kualitas, harga dan reputasi. Disini konsumen sangat membutuhkan 

informasi untuk membandingkan jasa shopping sehingga komunikasi lebih penting 

dari pada lokasi sebagai variabel pemasaran. 

3. Jasa Spesial 

Termasuk pula sebagai jasa konsumsi yang dalam pembeliannya, pembeli harus 

melakukan usaha pembelian khusus dengan cara tertentu atau dengan melakukan 

pembayaran yang lebih besar. Titik berat dalam jasa ini diletakkan pada 

pengembangan produksi dan memberikan kepuasan kepada konsumen. Pengembangan 

produk dalam jasa ini berarti pula memberikan waktu dan perhatian kepada pelanggan. 

Harga dan lokasi secara relatif hanya merupakan faktor sekunder dalam pemasaran 

jasa spesial sehingga walaupun lokasinya jauh dan harga yang ditawarkan tinggi, 

orang tetap akan mencarinya. Karena bagi perusahaan yang melakukan pemasaran 

seperti ini yang paling penting adalah memberikan kepuasan bagi konsumen serta 

perusahaan itu sendiri dan dengan standar hasil kerja yang tinggi. 

 

 



18 
 

 
 

5. Kualitas Layanan  

Layanan yang baik merupakan salah satu syarat kesuksesan perusahaan jasa. Layanan 

didefinisikan yaitu kegiatan atau manfaat yang dapat diberikan oleh suatu pihak kepada pihak 

lain yang pada dasarnya tidak terwujud dan tidak pula berakibat pemilihan sesuatu (Kotler, 

2005:46).  

Jadi layanan dapat didefinisikan sebagai tindakan atau kinerja yang menciptakan 

manfaat bagi pelanggan dengan mewujudkan perubahan yang diinginkan dalam diri atau atas 

nama penerima. Sehingga layanan itu sendiri memiliki nilai tersendiri bagi pelanggan dalam 

hubungannya dengan menciptakan nilai-nilai pelanggan. Hal ini akan semakin membuat 

semakin sulit untuk mempertahankan konsumen lama, karenanya kualitas layanan harus 

ditingkatkan semaksimal mungkin.  

Kualitas layanan dipandang sebagai salah satu komponen yang perlu diwujudkan oleh 

perusahaan karena memiliki pengaruh untuk mendatangkan konsumen baru dan dapat 

mengurangi kemungkinan pelanggan lama untuk berpindah ke perusahaan lain. Dengan 

semakin banyaknya pesaing maka akan semakin banyak pilihan bagi konsumen untuk 

menjatuhkan pilihan. Ada empat faktor yang mempengaruhi kualitas layanan, yaitu : 

1. Menjaga dan memperhatikan, bahwa pelanggan akan merasakan karyawan dan sistem 

opersional yang ada dapat menyelesaikan problem mereka.  

2. Spontanitas, dimana karyawan menunjukkan keinginan untuk menyelesaikan masalah 

pelanggan.  

3. Penyelesaian masalah, karyawan yang berhubungan langsung dengan pelanggan harus 

memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas berdasarkan standar yang ada, termasuk 

pelatihan yang diberikan untuk dapat memberikan layanan yang lebih baik.  

4. Perbaikan, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan harus mempunyai personil yang 

dapat menyiapkan usaha-usaha khusus untuk mengatasi kondisi tersebut.  
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Dari definisi-definisi tentang kualitas layanan tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa kualitas layanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna 

memenuhi harapan konsumen. Layanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa atau service yang 

disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan 

dan keramahtamahan yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan layanan 

untuk kepuasan konsumen. Kualitas layanan (service quality) dapat diketahui dengan cara 

membandingkan persepsi para konsumen atas layanan yang nyata-nyata mereka terima 

/peroleh dengan layanan yang sesungguhnya mereka harapkan/inginkan terhadap atribut-

atribut layanan suatu perusahaan. Hubungan antara produsen dan konsumen menjangkau jauh 

melebihi dari waktu pembelian ke layanan purna jual, kekal abadi melampaui masa 

kepemilikan produk. Perusahaan menganggap konsumen sebagai raja yang harus dilayani 

dengan baik, mengingat dari konsumen tersebut akan memberikan keuntungan kepada 

perusahaan agar dapat terus hidup.  

Adapun lima dimensi kualitas layanan yang diidentifikasikan oleh (Tjiptono 2006:70) 

meliputi:  

1. Berwujud (tangible) yaitu penampilan fisik, peralatan, personil, dan media komunikasi.  

2. Kehandalan (reliability) yaitu kemampuan untuk melaksanakan jasa yang disajikan 

dengan tepat dan terpercaya.  

3. Daya Tanggap (responsiveness) yaitu keinginan untuk membantu para konsumen dan 

memberikan layanan dengan sebaik mungkin.  

4. Jaminan (assurance) yaitu pengetahuan dan kesopansantunan para pegawai perusahaan 

serta kemampuan menumbuhkan rasa percaya diri konsumen terhadap perusahaan.  

5. Empati (empathy) meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang 

baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan.  
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 Dari penjelasan mengenai kualitas layanan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas 

layanan yang dirasakan oleh satu orang dengan lainnya pasti berbeda, disesuaikan dengan 

perasaan psikis orang tersebut dalam merasakan layanan yang diberikan. 

6. Fasilitas Layanan  

Fasilitas merupakan segala sesuatu yang sengaja disediakan oleh penyedia jasa untuk 

dipakai serta dinikmati oleh konsumen yang bertujuan memberikan tingkat kepuasan yang 

maksimal. Fasilitas merupakan segala sesutau yang bersifat peralatan fisik yang disediakan 

oleh pihak penjual jasa untuk mendukung kenyamanan konsumen (Kotler, 2009: 45).  

Desain dan tata letak fasilitas jasa erat kaitannya dengan pembentukan presepsi 

pelanggan. Sejumlah tipe jasa, presepsi yang terbentuk dari interaksi antara pelanggan 

dengan fasilitas berpengaruh terhadap kualitas jasa tersebut di mata pelanggan (Tjiptono, 

2006: 43) 

Pemberian fasilitas memegang peranan yang penting dalam perkembangan 

perusahaan, dimasa-masa yang akan datang. Karenanya perusahaan jasa perlu memberikan 

fasilitas yang sebaik- baiknya kepada konsumennya. Tujuan dari fasilitas adalah untuk 

mecapai tingkat kepuasan konsumen dan diharapkan konsumen akan mau untuk mengulangi 

lagi membeli jasa yang disediakan oleh perusahaan. Dengan begitu perusahaan telah 

membentuk suatu kesan yang baik terhadap konsumen sehingga mendorong mereka agar mau 

berhubungan dengan perusahaan setiap kali mereka membutuhkan jasa yang ada pada 

perusahaan.  

Suatu barang atau fasilitas secara alami dan sejalan dengan waktu akan menjadi rusak 

secara perlahan dan bertahap, akan tetapi usia kegunaannya dapat diperpanjang dengan 

melakukan pemeliharaan. Pemeliharan dilakukan untuk menjaga agar fasilitas dapat 

dipertahankan fungsinya sesuai dengan standar kualitas yang disyaratkan.  
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Beberapa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan fasilitas jasa, ( 

Mudie dan Cottam 1993 dalam Tjiptono 2006:46) yaitu : 

1. Pertimbangan atau perencanaan parsial  

Aspek- aspek seperti proposi, tekstur dan lain- lain perlu dipertimbangkan, 

dikombinasikan dan dikembangkan untuk memancing respon intelektual maupun 

emosional dari pemakai atau orang yang melihatnya.  

2. Perancang ruang  

Unsur ini mencakup perencanaan interior dan arsitektur seperti penempatan perabotan dan 

perlengkapan dalam ruangan, desain aliran sirkulasi dan lain- lain. Seperti penempatan 

uang pertemuan perlu diperhatikan selain daya tampungnya, juga perlu diperhatikan 

penempatan perabotan atau perlengkapan.  

3. Perlengkapan atau perabotan  

Perlengkapan berfungsi sebagai sarana pelindung barang- barang berharga, sebagai tanda 

penyambutan bagi para konsumen.  

4. Tata Cahaya  

Yang perlu diperhatikan dalam tata cahaya adalah warna, jenis dan sifat aktivitas yang 

dilakukan dalam ruangan serta suasana yang diinginkan.  

5. Warna  

Warna dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi, menimbulkan kesan rileks, serta 

mengurangi tingkat kecelakaan.Warna yang dipergunakan untuk interior fasilitas jasa 

perlu dikaitkan dengan efek emosional dari warna yang dipilih. 

6. Pesan- pesan yang disampaikan secar grafis  

Aspek penting yang terkait dalam unsur ini adalah penampilan visual, penempatan, 

pemilihan bentuk fisik, pencahayaan dan pemilihan bentuk perwajahan lambing atau tanda 

yang dipergunakan untuk maksud tertentu.  
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Banyak hal yang perlu disiapkan untuk memenuhi fasilitas lapangan futsal, fasilitas 

utama dan fasilitas pendukung. 

A. Fasilitas utamanya antara lain: 

1. Jenis lapangan  

Pada dasarnya terdapat beberapa jenis bahan yng digunakan untuk lapangan futsal 

diantaranya karpet, kayu triplek, rumput sintetis dan sport court.  

2. Gawang  

Terdapat 2 macam jenis gawang yang digunakan yaitu gawang permanen dan gawang 

non permanen ( bias dipindahkan).  

3. Bola  

Bola yang digunakan untuk bermain futsal ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan 

bola yang digunakan untuk bermain sepak bola, yaitu ukuran 1, keliling 62- 64cm, 

lambungan 55- 65 cm pada pantulan pertama, bahan kulit atau bahan yang cocok 

lainnya ( yaitu bahan tak berbahaya). 

4. Batas lapangan  

Batas lapangan digunakan agar bola tidak keluar dari arena lapangan, biasanya 

digunakan jarring untuk membatasi. 

B. Fasilitas pendukung antara lain :  

1. Toilet  

Selain digunakan untuk buang air, toilet juga digunakan untuk tempat berganti 

pakaian.  

2. Loker  

Loker digunakan untuk menyimpan brang bawaan penyewa agar tidak hilang. 
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3. Kantin  

Kantin digunakan untuk membeli makanan dan minuman ringan sebelum atau sesudah 

menyewa lapangan futsal. 

4. Lighting ( penerangan lampu)  

Lighting sangat diperlukan jika ada penyewa yang bermain di malam hari, hal ini akan 

membuat terang lapangan. Ini membuat betapa pentingnya penerangan di lapangan 

pada malam hari. 

5. Tribun penonton  

Digunakan untuk penonton yang melihat para penyewa bermain atau sambil 

menunggu keluarga atau teman yang sedang bermain futsal.  

6. Televisi  

Televisi hanya sebagai fasilitas tambahan, agar para penyewa yang sedang menunggu 

tidak merasa bosan. 

Keuntungan yang dimiliki usaha ini adalah olahraga futsal sangat diminati oleh 

banyak kalangan sehingga dalam jenis usaha ini setidaknya akan ada banyak orang yang 

berkeinginan untuk menjadi konsumennya. Ini adalah salah satu keuntungan tersendiri dari 

usaha yang akan didirikan ini dengan fasilitas dan layanan yang disediakan antara lain 

adalah:  

a. Lapangan futsal dengan rumput sintetis dan ukuran lapangan yang standar nasional. 

b. Toko perlengkapan dan aksesoris untuk futsal.  

c. Toilet dan ruang ganti yang cukup besar, supaya costumer lebih leluasa dalam 

menggunakannya.  

d. Mushola.  

e. Ruang tunggu yang menghadap ke lapangan, supaya costumer yang menunggu dapat 

melihat langsung yang sedang bertanding futsal. 
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f. Kotak kritik dan saran sebagai media apabila adaide atau keluhan dari costumer. 

Fasilitas yang harus disediakan penyedia jasa lapangan futsal untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen selagi menikmati jasa inti yang di sediakan yaitu: seperti, toilet, ruang 

tunggu, kantin, penitipan barang, bisa juga di tambahkan fasilitas wifi dan televisi. Dengan 

tersedianya fasilitas tersebut pasti konsumen atau para pemain bola yang menuggu giliran 

mereka unutk bermain tidak akan merasa jenuh karena mereka dapat menggunakan fasilitas 

yang telah disediakan pihak lapangan sesuai kemauan yang dibutuhkan. Selain itu dalam 

berbisnis lapangan futsal kita tidak akan mengeluarkan uang lebih untuk perawatan lapangan 

karena biasanya hanya bola dan jaring gawang yang biasanya mudah rusak, selain itu tidak 

ada lagi. Maka pihak perusahaan juga harus mencari pekerja yang dapat merawat fasilitas 

lapangan futsal dengan baik agar kenyamanan lapangan futsal tetap terjaga.  

7. Kerangka Pikir 

Konsumen lapangan biru futsal tentu memiliki harapan – harapan terhadap layanan 

yang diberikan perusahaan. Dengan kualitas layanan yang baik maka apa yang dirasakan oleh 

konsumen telah sesuai dengan apa yang mereka harapkan, maka konsumen akan merasa puas 

dan keinginan untuk menggunakan jasa lapangan biru futsal akan semakin tinggi. 

Pada intinya masalah layanan bukanlah suatu hal yang sulit dan rumit. Apabila 

layanan kurang mendapatkan perhatian maka ini akan menjadi suatu masalah yang sulit dan 

rumit. Bila masalah layanan timbul maka pihak biru futsal yang memberikan layanan yang 

akan bertanggung jawab. 

Kualitas layanan didasarkan pada lima dimensi kualitas yaitu tangibility, reliability, 

responsiveness, assurance dan emphaty. Tangibility, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan 

pegawai dan sarana komunikasi. Reliability, yaitu kemampuan perusahan untuk memberikan 

layanan yang dijanjikan dengan tepat waktu dan memuaskan. Responsiveness, yaitu 

kemampuan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan layanan dengan 
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tanggap. Assurance, mencakup kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang 

dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. Dan terakhir Emphaty, 

mencakup kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami 

kebutuhan para pelanggan. 

Kualitas Layanan yang ditawarkan oleh perusahan dapat ditingkatkan melalui unsur 

kualitas jasa (Service Quality element) Adapun dimensi kualitas jasa menurut Parasuraman 

dalam Tjiptono (2006:70) adalah sebagai berikut : 

1. Bukti fisik (Tangible)  Yaitu : Berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan, 

dan material yang digunakan perusahaan, serta penampilan karyawan. 

2. Kehandalan (Reliable) Yaitu : Kemanpuan staf memberikan layanan yang dijanjikan 

dengan handal dan akurat. 

3. Daya Tanggap (responssiveness) Yaitu : kemampuan para karyawan untuk membantu para 

pelanggan dan merespons permintaan mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan 

diberikan dan kemudian memberikan jasa secara cepat. 

4. Empati (empathy) Yaitu : berarti perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan 

bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada para 

pelanggan dan memiliki jam operasi yang nyaman.  

5. Jaminan (assurance) Yaitu : perilaku para karyawan mampu menumbuhkan kepercayaan 

pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi para 

pelanggannya. Jaminan juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap sopan dan 

menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap 

pertanyaan atau masalah pelanggan 
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Apabila layanan yang diberikan perusahaan telah sesuai dengan harapan konsumen 

tentu akan menimbulkan tingkat kepuasan yang maksimal bagi konsumen. Adapun kerangka 

penelitian yang akan dikembangkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : (Zeithaml, Berry, Parasuraman dalam Tjiptono 2006:59) 

    

Tanggapan Konsumen 

1 Sangat Tidak Baik 

2 Tidak Baik 

3 Netral 

4 Baik 

5 Sangat Baik 

 

Dimensi Kualitas 

Layanan:  

 Bukti Fisik 

 Kehandalan 

 Daya Tanggap 

 Jaminan 

 Empati 

 


