
I.  PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

 Saat ini, gaya hidup sehat telah menjadi tren bagi masyarakat Indonesia 

khususnya yang tinggal di perkotaan besar. Tren gaya hidup sehat ini disebabkan 

oleh perkembangan arus informasi dan teknologi yang cepat. Media juga memiliki 

peran yang besar dalam mempopulerkan gaya hidup sehat. Banyaknya role model 

seperti artis dan public figure yang memiliki tubuh yang proporsional telah 

memicu motivasi masyarakat untuk memiliki tubuh yang sehat dan ideal. Menurut 

pelopor body builder Indonesia Rai (2006), motivasi masyarakat untuk datang ke 

pusat-pusat kebugaran selain untuk memiliki tubuh yang proporsional juga 

tuntutan dari lingkungannya untuk selalu tampil menawan, terutama bagi yang 

bekerja.  

 Semua kalangan, baik pelajar, mahasiswa, maupun eksekutif, tertarik 

menjadi anggota pusat kebugaran dengan berbagai keperluan. Diantarnya ada 

yang ingin mengencangkan dan membentuk otot, merampingkan badan, atau 

sekedar menjaga kebugaran. Agar terkesan gaul dan keren juga menjadi salah satu 

alasan untuk bergabung di sebuah pusat kebugaran. 

 Selain fenomena di atas, saat ini pusat kebugaran tidak hanya sekedar 

dijadikan pusat tempat berolahraga, melainkan sebagai tempat pertemuan bisnis. 

Dengan demikian hubungan sesama rekan bisnis akan terjalin semakin akrab dan 

tubuh akan lebih sehat. Selain itu, pusat kebugaran juga dijadikan sebagai ajang 

bersosialisasi atau berkumpul bersama kawan maupun sesama peserta pusat 

kebugaran. Sehingga, tidak heran banyak pusat kebugaran yang dijadikan tempat 

berkumpul sambil melakukan olahraga bersama. 
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 Pada umumnya kesadaran menjaga kebugaran mulai muncul pada orang-

orang yang sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya. Baik kebutuhan akan sandang, 

pangan dan papan. Pada akhirnya, masyarakat sadar bahwa kesehatan dan 

kebugaran tubuh memang paling utama, karena tanpa badan yang sehat, tentu saja 

tidak bisa menikmati berbagai kesenangan hidup. Dengan kata lain, kesadaran 

membugarkan diri biasanya muncul pada masyarakat golongan menengah-atas 

(middle-upper class society) dan kelas premium. Menurut Badan Pusat Statistik 

(2006), terdapat sekitar 15 persen penduduk Indonesia yang masuk kategori kelas 

menengah-atas, dan penduduk Indonesia yang “benar-benar kelas atas” atau 

disebut juga kelas premium terdapat sebesar empat persen atau sekitar 8,6 juta 

penduduk.  

 Kesadaran pentingnya kebugaran menyebabkan pemanfaatan waktu luang 

bagi golongan masyarakat kelas premium juga mengalami perubahan. Golongan 

masyarakat kelas premium di Jakarta lebih memanfaatkan waktu luang mereka 

dengan melakukan fitness (Gozali, 2006). Selain itu, mereka lebih menyukai 

melakukan kegiatan sport, golf, dan  mengikuti klub sosial (Gambar 1).  

 
 
 

Sumber : Majalah Marketing Hal 34, 1/V/Januari 2006 
Gambar 1. Pemanfaatan Waktu Luang Masyarakat Kelas Premium (%) 
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 Sedangkan bagi kalangan eksekutif muda yang merupakan bagian dari 

masyarakat golongan menengah-atas, pemanfaatan waktu luang setelah jam kerja 

bagi wanita eksekutif muda lebih banyak dilakukan dengan berkunjung ke mal 

(73,3 persen) (Tabel 1). Sementara itu, bagi pria eksekutif muda, makan di 

restoran (35,5 persen) dan akses internet (32,3 persen) adalah dua kegiatan yang 

paling sering dilakukan setelah jam kantor.  

 Selain itu, tren gaya hidup sehat juga menyebabkan kalangan eksekutif 

muda melakukan kegiatan fitness untuk memanfaatkan waktu luangnya, meskipun 

proporsinya tidak sebesar kegiatan-kegiatan lainnya (13 persen). Pada umumnya 

kegiatan fitness lebih didominasi oleh wanita (20 persen) dibandingkan pria (9,7 

pesen) (Ghozali, 2006).  

Tabel 1.  Pemanfaatan Waktu Luang Golongan Masyarakat Menengah-Atas  
Kegiatan Jenis Kelamin (%) Total (%) 

Pria Wanita 
Berkunjung ke Mal 22,6 73,3 39,1 
Akses Internet 32,3 26,7 30,4 
Makan di restaurant 35,5 20,0 30,4 
Konkow/ nongkrong di café 29,0 20,0 26,1 
Nonton bioskop 16,1 26,7 19,6 
Fitness 9,7 20,0 13,0 
Main Bilyard 9,7 6,7 8,7 

Sumber: SurveyOne Majalah Marketing Hal 8, 1/VI/Agustus 2006  

 Pemanfaatan waktu luang masyarakat Indonesia tersebut menunjukkan 

bahwa daya beli masyarakat terhadap barang bukan makanan mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2002 untuk kelompok barang bukan makanan yang 

tadinya masyarakat hanya mengeluarkan sebesar  41,53 persen per kapita per 

bulan, pada tahun 2004 meningkat menjadi 45,42 persen per kapita per bulan, dan 
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pada tahun 2006 mengalami peningkatan kembali sebesar 46,99 persen per kapita 

per bulan (Tabel 2). 

Tabel 2.  Pengeluaran Rata-rata Masyarakat Indonesia Menurut Kelompok Barang      
               Makanan dan Bukan Makanan Tahun 2002-2006 

Tahun Rata-rata Pengeluaran (persentase/kapita/bulan) 
Makanan    Bukan Makanan 

2002 58,47  41,53 
2003 56,89 43,11 
2004 54,59 45,42 
2005 51,37 48,63 
2006 53,01  46,99 

Sumber :  Badan Pusat Statistik, 2008  

 Bagi pelaku bisnis pusat kebugaran, kalangan masyarakat menengah-atas 

dan premium merupakan pasar yang sangat menggiurkan. Bisnis kebugaran kini 

bersaing semakin ketat. Hal ini merupakan refleksi dari berkembangnya gaya 

hidup masyarakat untuk meningkatkan kesehatan. Peluang tersebut cukup mampu 

ditangkap para pebisnis lokal. Agar dapat eksis diantara pesaing lainnya, para 

pelaku bisnis kebugaran harus mampu menyediakan fasilitas kebugaran yang 

memadai dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Maraknya pusat-pusat kebugaran di kota-kota besar telah menyebabkan 

bisnis kebugaran mengalami persaingan yang sangat ketat. Di Jakarta masyarakat 

dimanjakan dengan beragamnya pusat-pusat kebugaran yang hadir di mal-mal 

maupun di pusat-pusat perkantoran, seperti Calebrity Fitness, Fitness First, Gold's 

Gym, Fit by Beat dan masih banyak lagi. Pusat kebugaran tersebut pada umumnya 

padat dikunjungi oleh pengunjung pada pagi hari dan sore hari setelah jam pulang 

kerja.  
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 Pusat-pusat kebugaran di Kota Bogor juga mengalami pertumbuhan yang 

sangat signifikan. Meskipun tidak sepesat di Jakarta, namun bisnis kebugaran di 

Kota Bogor juga mengalami persaingan yang cukup ketat. Berbeda dengan 

Jakarta, pusat kebugaran (fitness center) yang ada di Kota Bogor pada umumnya 

terdapat di perumahan-perumahan seperti di Taman Yasmin, Monte Carlo 

Residence & Resort, Bukit Cimanggu City, Taman Pajajaran, dan lain sebagainya. 

Meskipun lokasi fitness center berada di dalam perumahan, namun selain 

diperuntukan bagi warga perumahan, fitness center tersebut juga diperuntukkan 

bagi warga di luar perumahan. 

 Agar dapat bertahan, dan tetap eksis dari para pesaingya, sebuah bisnis 

kebugaran harus dapat menyediakan fasilitas kebugaran yang memadai yang dapat 

memberikan kepuasan bagi para pelanggannya. Dalam memenuhi kepuasan 

pelanggan pada industri jasa, kualitas pelayanan merupakan faktor yang sangat 

penting yang harus dikelola perusahaan dengan baik. Kualitas harus dimulai dari 

kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan (Kotler, 2002). Hal ini 

berarti bahwa citra kualitas yang baik bukan dilihat dari persepsi pihak penyedia 

jasa, melainkan berdasarkan persepsi pelanggan. Persepsi pelanggan terhadap 

kualitas pelayanan merupakan penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu jasa. 

 Suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa harus mampu 

melaksanakan kegiatan pemasaran secara aktif dalam menarik konsumen, yaitu 

melalui pelayanan. Perusahaan tersebut harus memberikan pelayanan yang terbaik 

sesuai dengan keinginan pelanggan untuk memenuhi kebutuhannya. Apabila 

keinginan pelanggan sudah terpenuhi, pelayanan yang diberikan kepada 
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pelanggan akan menjadi suatu usaha yang berhasil karena perusahaan telah 

mempunyai keunggulan bersaing. 

 Country Club Bukit Cimanggu City (CCBCC) merupakan salah satu sport 

club yang berada di kota Bogor yang menawarkan berbagai macam fasilitas 

olahraga. Sport club yang berdiri sejak tahun 1998 ini berlokasi di Jalan KH. 

Soleh Iskandar Nomor. 1 Bogor, berada ditengah-tengah perumahan Bukit 

Ciamanggu City. Salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh CCBCC adalah Fit For 

Two Fitness Center. Adapun fasilitas yang disediakan oleh fitness center ini 

antara lain peralatan treadmill, step, rowing, peralatan untuk angkat berat dan lain 

sebagainya. Tersedia juga ruang kelas untuk senam bersama (aerobic), karate, dan 

cycling (bersepeda statis bersama). Selain itu, disediakan juga sauna, rest room, 

loker, café, dan fitness shop. 

 Sebagai salah satu industri yang bergerak dalam bidang jasa, maka kualitas 

yang diukur oleh Fit For Two Fitness Center CCBCC adalah kualitas pelayanan. 

Manajemen harus memahami keseluruhan layanan produk yang dibentuk dari 

sudut pandang pelanggan. Kualitas pelayanan yang dibentuk dari sudut pandang 

pelanggan dapat memberikan nilai lebih terhadap produk yang ditawarkan. 

Dengan kata lain kualitas pelayanan adalah kiat secara konsisten dan efisien untuk 

memberi apa yang diinginkan dan diharapkan oleh pelanggan. Hal pokok yang 

mendasari kualitas pelayanan adalah dimensinya yang dapat digunakan untuk 

mengevaluasi kualitas pelayanan tanpa memandang jenis dari pelayanannya. 

 Secara ekonomis dapat dikatakan bahwa tujuan setiap bisnis adalah untuk 

memaksimalkan keuntungan yang diperolehnya. Bagi Fit For Two Fitness Center 

CCBCC, tujuan tersebut lebih dispesifikasikan lagi yaitu peningkatan jumlah 
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kunjungan baik yang menjadi member maupun non member dan mempertahankan 

pelanggan agar tidak berpindah ke fitness center lain yang nantinya akan 

berpengaruh juga terhadap penambahan jumlah pendapatan CCBCC. Selain 

berusaha untuk meningkatkan tingkat kunjungan rata-ratanya, fitness center ini 

juga berupaya untuk dapat mempertahankan tingkat kunjungan yang telah dicapai 

pada waktu sebelumnya, sebab pada dasarnya tujuan suatu bisnis adalah 

menciptakan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Tingkat 

kunjungan rata-rata Fit For Two Fitness Center CCBCC pada tahun 2006-2007 

dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3.  Tingkat Kunjungan Rata-rata Fit For Two Fitness Center CCBCC       
    Tahun  2006-2007 

Bulan Jumlah Pengunjung (Orang) Persentase (%) 

2006 2007 
Januari 278 241 -13.31 
Februari 283 247 -12.72 
Maret 360 256 -28.89 
April 334 200 -40.12 
Mei 539 228 -57.70 
Juni 393 299 -23.92 
Juli 346 252 -27.17 
Agustus 385 248 -35.58 
September 198 109 -44.95 
Oktober 142 139 -2.11 
November 300 218 -27.33 
Desember 256 155 -39.45 
Total 3814 2592 -32.04 

Sumber : Country Club Bukit Cimanggu City Bogor tahun 2008 

 Berdasarkan Tabel 3. dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan Fit For 

Two Fitness Center CCBCC mengalami fluktuasi setiap bulannya dari tahun 2006 

ke tahun 2007. Tingkat kunjungan tertinggi terjadi selama tahun 2006, namun di 

tahun 2007, tingkat kunjungan mengalami penurunan. Pertanyaan yang timbul 

disini adalah apakah dengan tingkat kunjungan yang tinggi tersebut yaitu pada 
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tahun 2006, pelayanan yang diberikan sudah memenuhi harapan konsumen, 

sehingga konsumen lebih memilih untuk menggunakan jasa kebugaran Fit For 

Two Fitness Center Country Club Bukit Cimanggu. Pertanyaan lain yang timbul 

adalah apakah jumlah penurunan yang terjadi disebabkan oleh pelayanan yang 

diberikan oleh pihak CCBCC kurang maksimal. 

 Persaingan yang tinggi diantara penyedia layanan pusat kebugaran 

berdampak pada upaya untuk mengetahui dan memahami apa yang diinginkan 

oleh pelanggan, dimana pelanggan pusat kebugaran memiliki preference tertentu 

yang unik sehingga diperlukan pemenuhan khusus. Sebagai salah satu pusat 

kebugaran, Fit For Two Fitness Center  CCBCC perlu mengidentifikasi faktor-

faktor yang dipentingkan oleh pengguna dan mengevaluasi kinerja dalam 

memenuhi needs dan wants dari pelanggan. 

 Mengetahui secara benar mengenai tingkat kepuasan pelanggan akan 

bermanfaat bagi Fit For Two Fitness Center CCBCC dalam mengevaluasi kualitas 

pelayanannya selama ini dan menemukan bagian mana yang membutuhkan 

peningkatan sehingga kemungkinan pelanggan beralih ke pusat kebugaran lain 

dapat dikurangi. Jika mutu pelayanan yang diinginkan pelanggan telah tercapai 

dan pelanggan merasa puas dengan atribut-aribut mutu pelayanan dalam bidang 

pusat kebugaran, maka pelanggan tersebut dapat menjadi pelanggan yang loyal 

yang merupakan tujuan utama dari setiap perusahaan. Dengan demikian informasi 

tentang kepuasan pelanggan ini menjadi sangat penting. 

 Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini, yaitu: 
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1. Bagaimana karakteristik umum pelanggan Fit For Two Fitness Center 

CCBCC? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan pelanggan Fit For 

Two Fitness Center CCBCC? 

3. Bagaimana tingkat kepuasan dan loyalitas pelangan Fit For Two Fitness 

Center CCBCC? 

4. Apakah tingkat kepuasan berpengaruh terhadap tingkat loyalitas pelanggan 

Fit For Two Fitness Center CCBCC? 

5. Bagaimana implikasi manajerial bagi Fit For Two Fitness Center CCBCC 

dalam usaha meningkatkan kepuasan pelanggan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Mengidentifikasi karakteristik umum pelanggan Fit For Two Fitness 

Center CCBCC. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan 

terhadap  pelayanan jasa di Fit For Two Fitness Center CCBCC. 

3. Mengukur tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan Fit For Two Fitness 

Center CCBCC. 

4. Menganalisis pengaruh tingkat kepuasan terhadap tingkat loyalitas 

pelanggan Fit For Two Fitness Center CCBCC. 

5. Merumuskan implikasi manajerial yang terkait dengan peningkatan 

kualitas pelayanan Fit For Two Fitness Center CCBCC. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi perusahaan, sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan yang 

bermanfaat dalam membentuk strategi pemasaran untuk menghadapi 

persaingan pusat kebugaran di Bogor. 

2. Bagi penulis sendiri, penelitian ini merupakan sarana pengembangan 

wawasan dan pengembangan kemampuan analitis terhadap masalah-

masalah praktis yang ada khususnya di bidang riset pemasaran. 

3. Bagi peneliti lain, sebagai referensi dan studi perbandingan untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka ruang 

lingkup penelitian ini dibatasi pada perilaku konsumen terhadap Fit For Two 

Fitness Center Country Club Bukit Cimanggu City, termasuk di dalamnya adalah 

mengetahui karakteristik pelanggan, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan, kepuasan yang pelanggan dapatkan setelah datang dan menikmati 

pelayanan yang diberikan, bahkan loyalitas pelanggan terhadap pelayanan Fit For 

Two Fitness Center Country Club Bukit Cimanggu City. 

 Pusat kebugaran yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah Fit For 

Two Fitness Center Country Club Bukit Cimanggu City. Pusat kebugaran 

merupakan suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas lainnya 

untuk keperluan olah raga atau kebugaran tubuh serta dapat menyediakan 

pelayanan makan dan minum. 
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 Responden dalam penelitian ini adalah pelanggan yang datang berolahraga 

dan menikmati menu serta pelayanan di Fit For Two Fitness Center Country Club 

Bukit Cimanggu City. Kriteria pelanggan yang dijadikan responden adalah 

pelanggan yang sedikitnya telah melakukan dua kali kunjungan dalam satu bulan 

terakhir, baik yang  member ataupun non member di Fit For Two Fitness Center 

Country Club Bukit Cimanggu City. 
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