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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pebisnis saat ini dihadapkan dengan sebuah keadaan bahwa pelanggan 

mempunyai penilaian yang tinggi terhadap barang dan jasa yang dipakai, 

kemungkinan pelanggan akan memilih perusahaan jasa lainnya bila mereka 

merasa tidak puas. Kebanyakan pelanggan akan selalu memperhatikan kualitas 

layanan yang diberikan oleh perusahaan karena kualitas layanan merupakan 

indicator bagi kepuasan mereka dalam mengkonsumsi jasa yang mereka pilih. 

Menurut Kotler (2002: 42) kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap 

kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. 

Suatu kegiatan usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan tentulah 

memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh pemilik mapun pihak 

manajemen. Tujuan perusahaan itu sulit dicapai bila perusahaan tersebut tidak 

bisa bekerja atau beroperasi secara efektif dan efisien .agar tujuan perusahaan 

tersebut bisa dicapai maka pihak manajemen perusahaan harus mampu 

membuat perencanaan yang akurat dan tepat, kemudian mengeksekusi 

dilapangan harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai rencana yang telah 

di tetapkan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan yaitu dengan menerapkan 

kualitas layanan yang terbaik. 

Kualitas pelayanan memiliki beberapa dimensi yaitu diantaranya 

responsive, reliability, assurance, empaty dan tangibele (Tjiptono,2000). 
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Pelanggan saat ini cenderung memiliki lebih banyak keinginan. Oleh karena 

itu perusahaan dituntut untuk selalu melakukan kreasi dan inovasi dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

pelanggan. Jika hal itu tidak dilakukan oleh pihak perusahaan, maka tentunya 

resiko atas kegagalan untuk mendapatkan laba maksimal dan berpalingnya 

pelanggan ke kompetitor lainnya. 

Kualitas pelayanan menjadi cara atau strategi yang paling jitu untuk 

dapat berkompetisi di tengah ketatnya persaingan bisnis di bidang jasa 

khusunya jasa penyewaan lapangan futsal. Dewasa ini perusahaan jasa telah 

menjadikan kualitas pelayanan sebagai upaya yang sangat jitu dalam upaya 

meningkatkan kepuasan pelanggan di dalam jasa terkait. Salah satu poin 

penting yang menjadi fokus bagi  bisnis jasa sekarang ini adalah membina 

hubungan jangka panjang pada pelanggan dengan cara menyediakan kualitas 

pelayanan yang terbaik. Hampir semua perusahaan jasa memprioritaskan 

perusahaannya dengan meningkatkan pelayanan yang diberikan. Pada 

umumnya semakin lama terjalinnya hubungan antara pelanggan dan pengelola 

bisnis maka biasanya perusahaan akan mendapatkan kepercayaan yang luar 

biasa dari pelanggan dan akan berdampak pada laba maksimal yang akan 

diterima perusahaan jasa. 

Tujuan utama dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada 

pelanggan yaitu menciptakan rasa puas yang tercermin dari perilaku mereka 

untuk memilih layanan yang kita berikan dan merekomendasikan kualitas 

pelayanan perusahaan tersebut kepada teman, keluarga, dan kolega bisnis. Jika 

hal ini terjadi maka dapat dikatakan pelanggan merasakan manfaat dari pelayanan 
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yang diberikan dan mereka menjadi pelanggan yang loyal dan puas. Pemberian 

pelayanan yang berkualitas dapat berkontribusi terhadap pemenuhan kepuasan 

pelanggan secara maksimal ( Kotler, 2002:25 ). Dalam hal perilaku konsumsi 

pelanggan akan mencari manfaat yang dihasilkan dari aktifitas produksi. 

Pelanggan akan merasakan manfaat dari suatu kegiatan konsumsi ketika dia 

mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik yaitu seperti pemberian fasilitas dengan 

ukuran lapangan yang berstandar Federasi Futsal Indonesia.  

Kepuasan pelanggan menjadi hal yang sangat penting yang harus 

menjadi fokus perusahaan karena menyangkut keberlangsungan perusahaan. 

Pelanggan akan merasa kecewa bila apa yang dia inginkan tidak terpenuhi 

karena kualitas pelayanan yang buruk. Agar pelanggan dapat dipertahankan 

maka perlu strategi atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pengelola bisnis 

harus berorientasi terhadap pelanggan dengan cara membina hubungan jangka 

panjang yang harmonis dengan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu tercermin 

dari perasaan pelanggan terhadap suatu jenis pelayanan yang diberikan 

(Pasuraman,2015:6) 

Kepuasan pelanggan merupakan fungsi dari pandangan pelanggan 

terhadap jasa dan harapan pelanggan. Pelanggan adalah pihak yang 

memaksimumkan nilai mereka membentuk harapan akan nilai dan bertindak 

atas hal tersebut. Pelanggan cenderung akan membeli di perusahaan yang 

mampu memaksimalkan nilai tersebut artinya pelanggan akan memilih 

perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Pelanggan 

akan merasa tidak puas bila semua harapan dan keinginan yang dimilikinya 

tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan. 
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Jasa menurut Phillip Kotler adalah setiap tindakan atau unjuk kerja 

yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip 

tangibel dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. 

Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk 

fisik.Makin menjamurnya arena arena futsal  di Malang membuat persaingan 

bisnis ini sangat menggairahkan. Tidak hanya menyediakan lapangan yang 

bagus namun fasilitas pendukung di setiap tempat tersebut semakin lengkap. 

Bahkan kini pengelola futsal mulai menggabungkan sport, foodcourt dan 

entertain dalam penyediaan fasilitas pendukung. Fenomena tersebut 

menjadikan kalangan orang yang gemar ber investasi mulai mengotak atik 

rencana bisnis lalu menyulapnya menjadi lahan bisnis.  

Jasa layanan futsal menjadi salah satu jenis olahraga yang paling diminati 

oleh masyarakat akhir-akhir ini. Disamping hanya untuk menyalurkan hobi dan bakat 

futsal juga dapat digunakan sebagai media untuk menjaga kesehatan dan menjalin 

silahturahmi. Bahkan ada yang membuat kelompok atau suatu komunitas futsal 

untuk membuat tim futsal dan sekarang banyak perlombaan futsal yang 

diselenggarakan untuk mewadahi sebuah kelompok atau komunitas tersebut. 

SM futsal adalah perusahaan jasa yang melayani jasa dalam bidang 

penyewaan lapangan futsal. Lapangan futsal yang disewakan berupa lapangan 

futsal indoor atau dalam ruangan. Rumput yang digunakan sangat khusus agar 

pelanggan tidak mengalami cidera saat bermain futsal. SM futsal memiliki fasilitas 

yang lengkap seperti toilet, kantin, tempat duduk pemain yang nyaman, mushola, 

dan parkir yang memadai. SM futsal sering dijadikan tempat turnamen futsal 

seperti turnamen antar kampus, kelas, jurusan,kantor dan umum. 
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Perusahaan yang bergerak di bidang jasa persewaan lapangan futsal 

salah satunya yaitu SM futsal. Pelanggan pengguna lapangan futsal SM terdiri 

dari 2 bagian yaitu : 

1. Pelanggan pengguna rutin yaitu konsumen yang memiliki jadwal latihan 

tetap setiap minggunya, tetapi pembayaran dilakukan saat datang latihan 

atau biasa disebut juga member. 

2. Pelanggan pengguna lapangan futsal harian adalah konsumen yang tidak 

memiliki jadwal latihan tetap atau datang secara tiba-tiba sesuai yang 

diinginkan pelanggan dan pembayaran dilakukan seketika. 

Data jumlah kunjungan pelanggan di lapangan SM futsal selama 3 

tahun terakhir sebagai tabel 1.1 berikut : 

Tabel 1.1 

Data Jumlah konsumen Lapangan Futsal SM 

 

Tahun Rutin Harian Total 

2013-2014 2.565 6.550 9.115 

2014-2015 3.007 7.566 10.573 

2015-2016 3.329 5.675 9.004 

Sumber : data primer 2017 

Berdasarkan data tersebut hal ini dapat disimpulkan bahwa pengguna 

jasa lapangan futsal mengalamu fluktuasi yang sangat signifikan. Berdasarkan 

hal tersebut perusahaan lapangan futsal perlu menyikapinya. Mengingat 

kondisi persaingan yang sangat ketat dan tidak ada habisnya dalam upaya 

peusahaan memperluas pangsa pasarnya yang mempengaruhi sikap pelanggan 

melalui daya tarik yang ada sehingga pelanggan bersedia membeli jasa disana. 

Pada saat perusahaan mengalami penurunan pangsa pasar yang ada maka akan 

berdampak pada penurunan laba perusahaan. 
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Banyak orang yang datang dan ingin merasakan bermain futsal di SM 

futsal yang memiliki fasilitas yang baik sesuai dengan standart Federasi Futsal 

Indonesia (FFI). Dengan banyak pengunjung dan pelanggan yang datang 

setiap harinya, maka tingkat kepuasan pelanggan SM Futsal belum diketahui 

dan juga belom pernah ada peneliti yang meneliti tentang kepuasan pelanggan 

pada objek tersebut. Maka dari itu “Analisis kepuasan pelanggan jasa layanan 

SM Futsal ” sudah sesuaikah dengan harapan pelanggan dengan fasilitas yang 

diberikan pengelola SM Futsal untuk mencapai kepuasan.  Bila puas maka 

seberapakah tingkat kepuasan yang di berikan oleh pelanggan. Dan bila 

kurang puas maka seberapa tingkat kurang puas dengan fasilitas yang 

diberikan SM futsal. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pada penelitian ini penulis membatasi permasalahan hanya pada kepuasan 

pelanggan terhadap pelayanan SM Futsal. Kepuasan konsumen terhadap 

pelayanan dapat diukur berdasarkan dimensi kualitas pelayanan yaitu 

keandalan, daya tanggap,  jaminan empati dan bukti langsung (Tjiptono 2008). 

 

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, 

dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti adalah bagaimana tingkat 

kepuasan konsumen terhadap jasa layanan SM Futsal. 
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D. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan 

terhadap pelayanan yang diberikan oleh SM Futsal dan mengetahui faktor-

faktor yang menjadi prioritas utama pada kualitas jasa layanan SM Futsal 

dengan itu maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 

kepuasan konsumen pada jasa layanan SM Futsal. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah:  

1. Manfaat Teoretis  

Memberikan sumbangan pemikiran pengetahuan bagi mahasiswa 

khususnya dalam bidang manajemen pemasaran.  

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dan 

masukan bagi para pengelola SM Futsal untuk menentukan strategi dalam 

mengelola lapangan futsal yang dapat memberikan kepuasan terhadap 

konsumennya.  

 

 


