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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Loyalitas pelanggan merupakan hal yang paling penting untuk diperhatikan. 

Istilah loyalitas menunjukkan kesetiaan pelanggan pada obyek tertentu. Sehingga 

para pemasar megharapkan untuk dapat mempertahankan pelanggan yang loyal 

menjadi tantangan tersendiri bagi pihak pemasar. Perusahaan yang mampu 

mengembangkan dan mempertahankan loyalitas pelanggan dengan konsisten akan 

memperoleh kesuksesan dalam jangka panjang. 

Menurut Griffin (2005) semakin lama perusahaan mempertahankan 

pelanggan yang loyal, semakin besar laba yang dihasilkan. Keuntungan dari 

loyalitas pelanggan adalah berkurangnya pengaruh dari para pesaing perusahaan 

yang sejenis, tidak hanya  kompetisi pada produk/jasa saja melainkan juga 

kompetisi pada persepsi pelanggan. Selain itu, pelanggan yang loyal dapat 

mendorong perkembangan dari perusahaan tersebut.   

Beberapa dari perusahaan lebih fokus untuk mencari pelanggan baru 

sehingga lupa untuk mempertahankan pelanggan yang loyal. Padahal 

mempertahankan pelanggan loyal lebih penting dan menguntungkan daripada 

harus mencari pelanggan baru. Biaya untuk menarik pelanggan baru diperkirakan 

sebesar lima kali lipat biaya mempertahankan pelanggan yang ada (Kotler, 2002). 

Kenyataannya banyak perusahaan yang menganggap mendapatkan  

pelanggan baru merupakan peran penting dalam strategi pemasaran. Akibatnya, 
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sangat sedikit perusahaan yang memperhatikan upaya untuk mempertahankan 

pelanggan lama. Mempertahankan pelanggan lama tentu akan memberi hasil yang 

lebih efektif dan efisien. Sebab, menurut Tjiptono (2014) konsumen jasa 

berkemungkinan tetap setia dengan penyedia jasa tertentu apabila telah terjalin 

relasi yang akrab di antara mereka.  

Menciptakan loyalitas pelanggan diperlukannya kepuasan dari pelanggan 

tersebut. Walaupun adanya bukti empiris yang menjelaskan bahwa pelanggan 

yang puas tidak selalu loyal dan pelanggan yang tidak puas mungkin tidak akan 

berpindah ke pesaing. Menurut Griffin (2005) mengemukakan bahwa tingkat 

kepuasan pelanggan yang tinggi belum tentu menghasilkan pembelian berulang 

dan peningkatan penjualan. Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh Krisna 

(2007) menjelaskan bahwa pelanggan yang puas dapat berpindah hanya karena 

harga atau peluang baru atau bahkan hanya sekedar variasi. Sebaliknya, pelanggan 

yang tidak puas tidak akan melakukan usaha untuk pindah ke perusahaan lain 

karena mereka percaya bahwa hasilnya akan sama. 

Berdasarkan kondisi tersebut, salah satu cara yang dapat ditempuh demi 

meningkatkan loyalitas adalah dengan menentukan strategi yang tepat agar 

perusahaan mampu bertahan di tengah ketatnya persaingan. Keberhasilan dan 

kegagalan strategi dan pangsa pasar dievaluasi dengan memperhatikan para 

pesaing, sementara keberhasilan dan kegagalan strategi loyalitas dievaluasi 

menurut retensi pelanggan dan pangsa pelanggan (Griffin, 2005). Dengan kata 

lain keberhasilan pemasaran suatu perusahaan tersebut dapat dicapai melalui 

penerapan strategi pemasaran yang melibatkan perusahaan dan pelanggan. 



3 

 

Pelanggan loyal tidak hanya menguntungkan secara finansial saja tetapi 

pelanggan loyal juga menjadi alat promosi dari mulut ke mulut atau word of 

mouth (SWA, 2015).  Pemasar tidak bisa membatasi konsumen untuk beralih ke 

perusahaan lain, tetapi yang dapat dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah 

membuat konsumen lebih terikat untuk membangun loyalitas. Berdasarkan 

kondisi tersebut, berkembangnya ekspektasi dari pelanggan yang mengharuskan 

pihak pemasar untuk memahami dan mengerti apa yang harus dibutuhkan dan 

diinginkan pelanggan. Maka pihak pemasar harus meningkatkan kualitas baik dari 

produk//jasanya untuk menciptakan pelanggan yang loyal.  

Berbicara tentang produk/jasa tentu saja tidak lepas dari kualitas. 

Produk/jasa dikatakan berkualitas apabila sesuai seperti yang diharapakan. Salah 

satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas perusahaan 

menurut John Sviokla (dalam Lupiyoadi, 2001) adalah kemampuan perusahaan 

dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.  

 Sebagai pihak yang mengkonsumsi dan membeli produk/jasa, tentu 

pelanggan akan menilai tingkat kualitas dari perusahaan tersebut. Sehingga 

timbulnya persepsi, timbulnya persepsi dikarenakan pengalaman yang pernah 

diterima pelanggan. Apabila pengalaman tersebut baik maka pelanggan tersebut 

akan loyal dengan sendirinya dan mereferensikan ke orang lain dari pengalaman 

yang dirasakannya. Sebab, menurut Welch (dalam Kotler, 2002) kualitas layanan 

merupakan jaminan terbaik untuk menciptakan dan mempertahankan kesetiaan 

konsumen dan benteng pertahanan dalam menghadapi persaingan global. 
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Kemampuan perusahaan menghasilkan pelayanan yang berkualitas sesuai 

dengan yang diharapkan dapat dikatakan bermutu. Sebaliknya perusahaan yang 

menghasilkan pelayanan yang tidak sesuai yang diharapkan maka pelayanan 

perusahaan tersebut dapat dikatakan tidak bermutu. Menurut Yazid (2001) 

mengemukakan kemampuan perusahaan ditentukan oleh dimensi-dimensi kualitas 

jasa yang dimilikinya. Dimensi kualitas jasa tersebut adalah Tangibles, Reliability, 

Responsiveness, Assurance, dan Empathy.  

Gunawan dan Djati (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh kualitas 

pelayanan yang terdiri dari bukti fisik (Tangibles), kehandalan (Reliability), daya 

tanggap (Responsiveness), jaminan (Assurance) dan empati (Empathy) terhadap 

loyalitas pelanggan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dimensi kualitas 

pelayanan yang terdiri dari Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan 

Empathy secara simultan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Sedangkan secara parsial hanya terdapat satu item dari variabel independen yaitu 

variabel Reliability (kehandalan) yang memiliki pengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan. Hal tersebut juga didukung oleh hasil penelitian dari Caruana (2002) 

yang menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan.  

Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat dari lima dimensi kualitas jasa 

memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap apa yang dirasakan pelanggan. 

Maka dari itu perusahaan jasa harus mementingkan semua variabel kualitas 

pelayanan yang terdiri dari bukti fisik (Tangibles), kehandalan (Reliability), daya 

tanggap (Responsiveness), jaminan (Assurance) dan empati (Empathy) sehingga 
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pelayanan yang diberikan dapat menciptakan rasa loyal pelanggan terhadap 

perusahaan.  

Di era modern saat ini, meningkatnya ketertarikan konsumen untuk peduli 

akan pola hidup sehat dengan cara berolahraga. Hal tersebut dapat diketahui dari 

munculnya beberapa sport center yang ada di kota Malang, beberapa dari sport 

center tersebut menawarkan fasilitas dan pelayanan yang berbeda-beda. Salah 

satunya adalah industri jasa sport center  Pro Fit Gym Malang. Sport center yang 

baru dibuka pada Agustus 2014 ini beralamat di Jalan Raya Sigura-gura Barat 

Kav. 7 Ruko Griya Mandiri Malang. Pro Fit Gym hadir dengan konsep sport 

center yang di khususkan untuk wanita.  

Sport center Pro Fit Gym menyediakan fasilitas-fasilitas olahraga seperti 

fitness, aerobic, yoga, serta dilengkapi dengan menjual berbagai produk makanan 

dan minuman untuk kesehatan. Dalam perjalanannya meskipun tergolong baru, 

Pro Fit Gym mengalami peningkatan, dikarenakan bukan hanya kelengkapan 

fasilitas saja yang ditawarkan tetapi dalam hal service. Pelayanan yang ramah, 

kenyamanan tempat, fasilitas LCD TV dan Full Sound System, sedangkan pada 

ruangan aerobic dan yoga pihak Pro Fit Gym menyediakan instruktur yang 

berpengalaman.   

Perkembangan Pro Fit Gym yang kian pesat, hal tersebut dapat dilihat dari 

tabel jumlah pelanggan yang melakukan aktivitas berolahraga pada pusat 

kebugaran tersebut. Berikut ini jumlah member di setiap bulannya dari bulan Mei 

– September 2015. 
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Tabel 1.1 

Jumlah Member Pro Fit Gym 

Bulan Mei –September 2015 

JENIS 

OLAHRAGA 

JUMLAH MEMBER TAHUN 2015 

MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER 

Aero 22 44 28 88  66 

Fitness 90 15 3 81 15 

Yoga 72 18 15 53 48 

Jumlah 184 77 46 222 129 

Sumber: Pro Fit Gym Malang 

  Pada tabel diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan dan penurunan 

jumlah pelanggan yang menjadi member aktif Pro Fit Gym kota Malang ditiap 

bulannya selama tahun 2015. Hal ini perlu diketahui bahwa adanya ketertarikan 

konsumen akan berolahraga di sport center tersebut, namun peningkatan dan 

penurunan jumlah pelanggan merupakan hal penting yang harus diperhatikan. 

  Adanya peningkatan maupun penurunan pelanggan tentu tidak lepas dari 

faktor internal yang ada, salah satunya adalah pelayanan yang diterapkan. Kualitas 

jasa sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan 

hingga menjadi loyal. Menurut Kotler (1997) kepuasan dan ketidakpuasan 

pelanggan atas produk akan berpengaruh pada pola perilaku selanjutnya, hal ini 

ditunjukkan pelanggan setelah terjadi proses pembelian (postpurchase action).  

  Loyalitas pelanggan akan muncul dari keinginan kuat yang timbul dalam 

benak pelanggan. Pihak pemberi jasa harus mampu menginovasi dan mengelola 

kualitas pelayanan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga timbulnya 

keterikatan hubungan antara pemberi jasa dan penerima jasa.  

  Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul skripsi: “PENGARUH DIMENSI KUALITAS  JASA 
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TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN (Studi Pada Pelanggan Sport 

Center Profit Gym Malang).  

 

1.2. Perumusan Masalah 

  Adapun  rumusan masalah yang dapat diambil dari permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana loyalitas pelanggan sport center Pro Fit Gym Malang? 

2. Bagaimana persepsi pelanggan tentang kualitas jasa sport center Pro Fit Gym 

Malang? 

3. Apakah dimensi kualitas jasa yang terdiri dari tangibles, reliability, 

responsiveness, assurance, dan empathy berpengaruh secara simultan terhadap 

loyalitas pelanggan sport center Pro Fit Gym Malang? 

4. Variabel manakah yang berpengaruh dominan terhadap loyalitas pelanggan 

sport center Pro Fit Gym Malang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan loyalitas pelanggan sport center Pro Fit Gym Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan persepsi pelanggan tentang kualitas jasa sport center 

Pro Fit Gym Malang. 

3. Untuk menguji pengaruh dimensi kualitas jasa yang terdiri dari tangibles, 

reliability, responsiveness, assurance, dan empathy secara simultan terhadap 

loyalitas pelanggan sport center Pro Fit Gym Malang. 
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4. Untuk menguji variabel dimensi kualitas jasa yang berpengaruh dominan 

terhadap loyalitas pelanggan sport center Pro Fit Gym Malang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pihak Sport Center Pro Fit Gym Malang 

 Penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi pihak sport center Pro Fit Gym 

dalam mengkaji penerapan pemasaran jasa. Terutama memberikan suatu 

gambaran berkaitan dengan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai referensi 

dalam penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan kualitas jasa dan 

loyalitas pelanggan.  

 

1.5. Batasan Masalah 

  Permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini bahwa loyalitas 

pelanggan sport center Pro Fit Gym Malang yang semakin bertambah. Hal 

tersebut disebabkan karena pemberian pelayanan yang optimal terhadap pelanggan 

dari sport center Pro Fit Gym Malang. 

  Berdasarkan pada pernyataan masalah tersebut perlu dibatasi yaitu 

sejauhmana hubungan antara dimensi kualitas jasa (tangibles, reliability, 

responsiveness, assurance, dan empathy) dengan loyalitas pelanggan Pro Fit Gym 

Malang. 

 

 


