
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Perubahan jaman mengakibatkan munculnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semakin berkembang luas. Dari pengetahuan dan keterampilan yang 

kita miliki, komunikasi termasuk diantara ilmu yang sangat penting serta berguna 

di dalam kehidupan. Salah satu hal yang berkembang sangat pesat dan menjadi 

pemicu dari perkembangan yang telah terjadi adalah Teknologi Komunikasi. 

Komunikasi adalah proses interaksi untuk berhubungan dari satu pihak ke pihak 

lainnya yang pada awalnya berlangsung sangat sederhana, dimulai dari sejumlah 

ide - ide yang abstrak serta pikiran dalam otak seseorang untuk mencari data atau 

penyampaian informasi yang kemudian dikemas menjadi sebuah pesan yang akan 

disampaikan (Hermawan, 2012: 4).  

Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat memicu perubahan yang 

begitu pesat pula, salah satunya adalah dibidang ekonomi dan bisnis. Munculnya 

berbagai macam teknologi komunikasi yang membantu pekerjaan manusia menjadi 

salah satu faktor ketatnya suatu persaingan pasar di jaman sekarang. Dengan 

adanya persaingan tersebut dapat mendorong para pengusaha untuk lebih kreatif 

serta dapat menginovasikan ide-ide yang ada agar menjadi sebuah keunggulan 

dalam ruang lingkup pasar yang diinginkan. Hal serupa juga memicu 

berkembangnya ilmu-ilmu terapan seperti ilmu komunikasi yang tumbuh menjadi 

beberapa bidang seperti, Ilmu komunikasi social, politik, antarbudaya dan juga 

bisnis. 
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Terdapat banyak sekali bauran dalam ilmu komunikasi. Salah satunya 

dalam ilmu pemasaran. Ilmu pemasaran pada dasarnya bukanlah sebuah ilmu yang 

murni, melainkan ilmu yang mengadopsi dari berbagai macam ilmu yang sudah ada 

termasuk ilmu komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu elemen yang sangat 

penting dalam pemasaran. Disamping itu, penyusunan sebuah perencanaan juga 

tidak kalah penting dalam menentukan strategi yang ingin dilakukan. Strategi 

bauran pemasaran digunakan untuk mencapai keinginan manusia akan 

kebutuhannya sehari hari. Dari perkembangan jaman yang begitu pesat, 

memunculkan strategi komunikasi pemasaran yang hakikatnya adalah komunikasi 

yang tercipta antara produsen dan konsumen. 

Menyusun sebuah perencanaan yang baik dan terukur dapat memberikan 

arahan kepada setiap wirausaha dalam mengembangkan produk serta usaha yang 

mereka dirikan. Begitu banyak usaha-usaha yang bermunculan di jaman ini salah 

satunya adalah mendirikan tempat gym fitness centre.  Kesehatan adalah pilihan 

utama setiap insan yang bernafas di dunia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat 

melakukan berbagai macam aktivitas sehari – hari dengan penuh kegembiraan. 

Berbagai macam cara untuk mendapatkan kesehatan itu sendiri. Salah satunya 

adalah dengan menerapkan pola hidup yang sehat.   

Gaya hidup adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam 

kesehatan tubuh kita. Akantetapi pada jaman sekarang, gaya hidup yang sehat 

sangat sulit untuk dipraktekan dalam kehidupan sehari – harinya. Sebagai manusia 

yang hidup di Era telekomunikasi dan modernisasi sekarang ini, kita banyak sekali 

dihadapkan dengan berbagai aktifitas yang mengancam kesehatan. Dengan begitu, 
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kita diharuskan untuk memiliki daya tahan tubuh yang kuat, sehingga kesehatan 

mental, fisik, serta kepercayaan diri juga akan terbentuk. Pola hidup sehat perlahan 

sudah menjadi lifestyle dikehidupan orang banyak, dari menjaga makanan yang 

higienis, menghidari minuman beralkohol, tidak merokok serta berolahraga secara 

teratur adalah salah satu upaya agar mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar.  

Tubuh yang ideal dan proposional adalah dambaan setiap pria ataupun 

wanita. Dengan berolahraga, wanita dapat meningkatkan daya tahan tubuhnya 

sekaligus mendapatkan bentuk tubuh yang diinginkan. Begitu pula dengan para 

pria, bentuk tubuh yang atletis dan sehat adalah salah satu keinginan mereka. 

Berolahraga 2 sampai 3 kali dalam seminggu dengan efektif sudah mencukupi 

pembakaran lemak menjadi energy di dalam tubuh. Tentunya juga disertakan 

dengan mengatur pola makan, asupan gizi dan vitamin yang tercukupi agar sistem 

imun tubuh terjaga.  

Studi teranyar menyebutkan, frekuensi olahraga bersifat fleksibel 
tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Dalam studi yang dimuat dalam jurnal 
Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, disebutkan, tidak penting seberapa 
sering Anda berolahraga asalkan dalam seminggu tercapai total waktu 150 menit, 
baik olahraga intensitas sedang sampai berat (Kus Anna, 2013).  

 

Apabila kita seorang penggemar olahraga, dan terobsesi memiliki tubuh 

yang berbentuk atletis maka olahraga gym dengan intensitas berat dapat membantu 

pembentukan massa otot yang merubah insulin dalam darah menjadi energy. 

Dengan durasi latihan selama 2 jam sehari sudah cukup dalam proses pembentukan 

tubuh. 

 



4 
 

Malang mempunyai banyak tempat kebugaran dan aerobic centre salah 

satunya adalah Sengkaling Fitness Centre. Berikut adalah table tempat kebugaran 

olahraga gym centre yang ada di Kota Malang:  

                   Tabel. 1.1 

Daftar Tempat Gym di Kota Malang 

No Tempat Fitness Alamat Fasilitas 

1.  Sengkaling Fitness 
Centre 

Jl. Raya Mulyoagung 
No.188 

a. Fitness 
b. Senam 
c. Sauna 
d. Free Entry T.R. 

Sengkaling 1kali 
2.  Xtreme Gym Jl. Soekarno Hatta Kav. 10-

20 
a. Fitness 
b. Senam 

3.  Matahari Fitness 
Centre 

Jl. Mertojoyo Blok K No.2 a. Fitness 
b. Billyard 
c. Tenis Meja 

4.  Samdel Fitness 
Centre 

Jl. Terusan Candi Kalasan a. Fitness 
b. Barbell Set 
c. Towel 

5.  Arya Fitness 
Centre 

Jl. Lawing Sewu a. Fitness 
b. Jogging Track 
c. Sauna 

6.  Muscle Fitness Jl. Galunggung 82 a. Fitness 
7.  Max Gym Komplek Ruko Taman 

Niaga C6, C7 
a. Fitness 
b. Aerobic Class 

8.  Calosa Fitness 
Centre 

Jl. Bondowosao No. 14 a. Fitness 

9.  Giant Gym  Jl. Bukit Barisan No. 29 a. Fitness 
10.  Favorite Fitness  Jl. Sukarno Hatta Kav.1F 

Lantai 2 
a. Fitness 

11.  Platinium Gym Jl. Bendungan Sigura-Gura 
No. 34 – 34 A 

a. Fitness 

12.  My Gym Jl. Galunggung 82 Malang a. Fitness 
13.  Momo Gym JL Tlogo Indah, No. 40A, 

Tlogomas 
a. Fitness 

14.  Goa Gong Gym Ruko Griya Mandiri Kav. 4 
(Jl. Sigura-Gura Barat Raya) 

a. Fitness 

15.  Detective Gym Jl. Raya Tlogomas No 47 lt.2 
Depan RS UMM 

a.  Fitness 

(Sumber : Sengkaling Fitness Centre) 
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Sengkaling Fitness Centre (SFC) adalah salah satu dari beberapa fitness 

centre yang ada di Kota Malang. SFC yang tepatnya berada di Jalan Raya 

Sengkaling No. 188 Malang itu, selain memfasilitasi tempat kebugaran, disana juga 

menyediakan Aierobic Centre untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Taman 

Rekreasi Sengkaling adalah tempat wisata dan juga kuliner yang didalamnya 

menyediakan tempat kebugaran untuk berolahraga yaitu Sengkaling Fitness Centre. 

Sengkaling Fitness Centre dahulunya bernama PT. Bentoel Fitness Centre 

yang dibentuk pada bulan Juli tahun 1999. Bentoel adalah salah satu perusahaan 

rokok terbesar di Kota Malang, yang memiliki beberapa anak perusahaan lain. Pada 

awalnya PT. Bentoel merencanakan sebuah usaha yang cocok untuk didirikan di 

dalam Taman Rekreasi Sengkaling yang dibeli pada tahun 1972 karena disana 

masih memiliki lahan yang belum terpakai. Sengkaling Fitness Centre 

menyediakan berbagai macam fasilitas bagi konsumen baru yang mendaftar 

menjadi membership, mereka dapat langsung mengisi formulir pendaftaran 

dibagian administrasi yang sudah tersedia. Dengan biaya 25.000 sebagai uang 

pendaftaran, 75.000 untuk Membership dan 25.000 untuk biaya insidential. Selain 

itu diberikan locker untuk setiap konsumen agar memudahkan mereka meletakakan 

barang bawaan nya. Kamar mandi yang bersih dan tempat gym yang luas adalah 

fasilitas yang disuguhkan untuk memberikan kenyamanan kepada semua member 

Sengkaling Fitness Centre. Tidak hanya itu, konsumen diberikan free entry Taman 

Rekreasi Sengkaling 1kali dalam sebulan, mereka juga di mentori oleh seorang 

instruktur yang berpengalaman agar tidak terjadi kesalahan ataupun cidera ketika 

latihan berlangsung. Sehingga seluruh konsumen mendapatkan daya tahan tubuh 
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yang kuat, sehat, dan kenyamanan sahat berlatih. Berbeda dengan tempat fitness 

centre lainnya, dimana pemakaian jasa instruktur dikenakan biaya tersendiri. Selain 

itu senam aerobic dan juga sauna tersedia di Sengkaling Fitness Centre yang sangat 

jarang sekali dijumpai di tempat kebugaran lainnya.  

Sengkaling Fitness Centre buka tiap hari kecuali dihari jum’at, dari pukul 

09.00 – 17.00 untuk hari senin sampai dengan kamis sedangkan pukul 08.00 – 17.00 

sore untuk weekand nya. Begitu pula dengan pemakaian ruangan sauna yang dapat 

digunakan pukul 15.30 - 16.30 dihari senin – kamis dan 10.00 – 11.00 dihari sabtu 

& minggu. Kapasitas yang dimiliki Sengkaling Fitness Centre dalam ruangan 

angkat bebannya dapat menampung sekitar 35 orang. Sedangkan ruangan depan 

yang digunakan untuk aerobic dapat menampung sekitar 40 – 45 Orang. Untuk 

jadwal senam aerobic sedikit berbeda dengan latihan beban, olahraga yang banyak 

diikuti oleh wanita ini berlangsung tiap sore pukul 15.00 dan dipagi hari pukul 

08.30 – 10.00 setiap sabtu dan minggu (Sumber: Sengkaling Fitness Centre 

Malang).   

Pada tahun 2013 Sengkaling Fitness Centre sudah menjadi kepemilikan 

Universitas Muhammadiyah Malang. Yang dimana dari PT. Bentoel Sengkaling 

Fitness Centre berubah nama menjadi Sengkaling Fitness Centre UMM. Salah satu 

upaya Sales Promotion SFC yaitu dengan memeberikan “Member Khusus” kepada 

semua mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang berolahraga disana. 

Berikut adalah table harga promosi yang berlaku di pintu masuk utama Taman 

Rekreasi Sengkaling UMM dan Sengkaling Fitness Centre:  
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Tabel. 1.2 

Harga Promosi Taman Rekreasi Sengkaling 

No Item Harga 

Normal 

Harga Promo 

UNTUK MASYARAKAT UMUM ID.CARD + SEKUL 

CARD 

1.  Pintu Masuk Utama TRS UMM Rp. 25.000, Normal Rp. 22.000, 
2.  Paket Kano Rp. 50.000, Normal Rp. 45.000, 
3.  Pendaftaran Fitness Centre dan 

Aerobic  
Rp. 125.000, Normal Rp. 112.500, 

4.  Perpanjang Fitness Centre & Aerobic  Rp. 100.000, Normal Rp. 95.000, 
KARYAWAN & MAHASISWA UMM   

5.  Pintu Masuk Utama TRS UMM Rp. 25.000, Rp. 20.000, Rp. 12.000, 
6.  Paket Kano Rp. 50.000, Rp. 40.000, Rp. 30.000, 
7.  Pendaftaran Fitness Centre dan 

Aerobic  
Rp. 125.000, Rp. 100.000, Rp. 90.000, 

8.  Perpanjang Fitness Centre & Aerobic  Rp. 100.000, Rp. 90.000, Rp. 75.000, 

 (Sumber: Sengkaling Fitness Centre) 

Dengan menyertakan fotocopy KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) + 

pembelian kartu Sengkaling Kuliner maka mereka berhak mendapatkan potongan 

25% dari harga awal 100.000 perbulannya menjadi 75.000. Potongan akan berlaku 

10% saja apabila tidak disertakan dengan pembelian Sekul Card yang bisa 

didapatkan di bagian administrasi Taman Rekreasi Sengkaling.  

Kegiatan promosi menjadi suatu kompenen utama dari kegiatan pemasaran. 

Dengan adanya promosi, konsumen akan mengetahui bahwa perusahaan 

mengeluarkan penawaran harga baru yang akan menggoda mereka untuk 

melakukan proses pembelian. Dalam melakukan dan merencanakan pemasaran, 

beberapa perusahaan telah menggunakan berbagai macam cara yang pada akhirnya 

dikombinasikan menjadi satu, untuk jenis strategi pemasaran ini biasanya disebut 
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sebagai bauran pemasaran. Bauran pemasaran juga dapat didefinisikan sebagai 

perpaduan berbagai strategi yang berupa kegiatan atau factor-faktor penting yang 

merupakan hal inti dari strategi pemasaran itu sendiri (Hermawan, 2012: 36). 

Aktivitas pemasaran adalah satu kesatuan yang berkaitan langsung dengan 

meningkatnya jumlah membership di Sengkaling Fitness Centre. Keberadaan SFC 

pada awalnya sangat jarang diketahui oleh Mahasiswa, bahkan untuk tingkat 

membernya pun masih kurang dibandingkan membership di tempat kebugaran 

lainnya. Berbagai macam keluhan yang peneliti dapat dari konsumen salah satunya 

yaitu harga membership dan insidential yang mahal, tidak sebanding dengan 

peralatan yang sudah tidak layak pakai membuat orang enggan untuk berolahraga 

disana. Strategi pemasaran sangatlah penting dalam menarik konsumen untuk 

berolahraga di Sengkaling Fitness Centre. Ada beberapa upaya staff internal dalam 

meningkatkan pemasaran yang ada di SFC tersebut, salah satunya adalah dengan 

menjaga kebersihan tempat agar tetap nyaman dan wangi, serta mengecek alat 

apabila ada kerusakan, memberikan pelayanan prima terhadap konsumen dan 

disiplin dalam bekerja. Personal selling tidak jarang dilakukan oleh para staff dalam 

upaya meningkatkan daya tarik konsumen untuk berolahraga di Sengkaling Fitness 

Centre. Komunikasi adalah porses dimana pemikiran dan pemahaman disampaikan 

antar individu satu ke individu lainnya. Sedangkan pemasaran sekumpulan kegiatan 

dimana perusahaan dapat mentransfer nilai nilai pertukaran antara mereka dengan 

pelanggannya. Jadi, komunikasi pemasaran adalah pengaplikasian semua unsur 

dalam bauran pemasaran, yang menfasilitasi terjadinya pertukaran dengan 

menciptakan suatu arti yang disebarluaskan kepada pelanggan atau konsumen. 
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Selain itu komunikasi pemasaran terintegrasi sebagai suatu paradigma pemasaran 

yang mengkombinasikan kekuatan pendekatan iklan, promosi penjualan, penjualan 

personal, pemasaran langsung dan hubungan masyarakat dan perusahaan menjadi 

satu kesatuan untuk mencapai tujuan pemasaran (Shimp 2000: 4).  

Peneliti menemukan data membership yang lama, baru sampai data 

membership yang khusus di tahun 2016. Dari hasil data member lama sebanyak 82 

orang, member yang baru masuk di awal tahun ini sebanyak 53 orang dan member 

khusus sebanyak 225 orang. Akan tetapi dari data di atas pihak menejemen masih 

tidak bisa mempastikan apakah member baru dapat tetap rutin melakukan aktivitas 

olahraga di tempat kebugaran tersebut. Menurut Pak Karno selaku Koordinator 

Staff “selain melakukan promosi hal termudah dengan cara menyebarluaskan 

informasi dan promo seputar Sengkaling Fitness Centre dengan Komunikasi dari 

mulut ke mulut (Word of Mouth). Selain itu, dikarenakan SFC sekarang sudah 

kepemilikan penuh UMM maka tingkat membership yang didapat tidak sebanding 

dengan jumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang sekarang. Dari 

hasil data menunjukan jumlah mahasiswa yang aktif tahun ini sebanyak 29.038 jiwa 

(Bapak Kusno Hades Bariyanto, ST. selaku Kaur Heregistrasi di BAA UMM). 

Seharus nya dengan berbagai fasilitas, jarak yang dekat dari kampus UMM dan 

pelayanan yang di sediakan dapat menarik jumlah tingkat konsumen yang 

khususnya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.  

Dalam sebuah kegiatan promosi pemasaran tidak lepas kaitannya dengan 

sebuah produk. Produk adalah elemen kunci dari kesuluruhan penawaran pasar. 

Sebuah bauran komunikasi pemasaran dimulai dengan merumuskan penawaran 
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yang memberikan nilai bagi target audience. Sengkaling Fitness Centre disini 

melakukan promosi dengan produk berbagai macam fasilitas yang tersedia, 

kenyamanan, dan kebersihan di dalamnya. Maka, dengan ini peneliti tertarik untuk 

mengkaji bagaimana aktivitas komunikasi pemasaran yang dijalankan Sengkaling 

Fitness Centre dalam meningkatkan jumlah membership khusus nya kepada 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.   

             1.2 RUMUSAN MASALAH. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah 

yang akan dijadikan dasar penelitian adalah Bagaimana Aktivitas Komunikasi 

Pemasaran yang dilakukan pihak Sengkaling Fitness Centre dalam meningkatkan 

jumlah membership? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN. 

Adapun tujuan dari peneliti adalah untuk mengetahui Aktivitas Komunikasi 

Pemasaran yang dilakukan oleh “Sengkaling Fitness Centre” dalam meningkatkan 

jumlah membership sekaligus mengevaluasi terkait kegiatan yang diterapkannya.  

             1.4 MANFAAT PENELITIAN. 

Dalam penelitian ini tentunya peneliti mengharapkan beberapa manfaat dari 

hasil yang telah dilakukan baik secara akademis ataupun praktis, yang diantaranya 

sebagai berikut: 
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1.4.1 Manfaat akademis 

a. Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu komunikasi khususnya di bidang komunikasi pemasaran. 

b. Mampu memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai strategi komunikasi 

pemasaran dan efektifitasnya dalam sebuah organisasi. 

1.4.2. Manfaat praktis 

a. Secara praktis diharapkan dapat memberikan acuan atau masukan bagi peneliti 

selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut tentang aktivitas komuniksi pemasaran 

dalam meningkatkan jumlah membership khususnya dibidang tempat kebugaran 

(gym centre).  

b. Sebagai pertimbangan perusahaan – perusahaan bisnis kebugaran lainnya. 

c. Sebagai pertimbangan bagi Taman Rekreasi Sengkaling dalam mengelola unit – 

unit usaha mereka termasuk salah satunya Sengkaling Fitness Centre. 

 


