
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Golf merupakan salah satu jenis olah raga yang semakin banyak digemari 

oleh kalangan masyarakat tertentu, bahkan saat ini merupakan bagian dari gaya 

hidup beberapa kelompok masyarakat. Di sarnping itu, golf juga merupakan salah 

satu olah raga yang terkait dengan kegiatan bisnis khususnya dalam ha1 lobby. 

Tidaklah mengherankan jika persaingan antar perusahaan jasa yang bergerak 

dibidang layanan jasa golf semakin ketat. 

Sarana-sarana golf banyak dibangun sesuai dengan pertumbuhan olah raga 

golf di Indonesia. Perkumpulan-perkumpulan golf mulai banyak didirikan dan 

kini tercatat bahwa sudah ada 63 klub yang menjadi anggota PGI (Persatuan Golf 

Indonesia). Prospek bisnis layanan jasa penyediaan fasilitas permainan golf 

seltarang ini cukup potensial mengingat golf merupakan salah satu olah raga yang 

dipersepsikan sebagai olah raga bergengsi. 

Sebagai olah raga yang segmennya adalah kalangan menengah keatas, 

klub golf berusaha memberikan layanan dan fasilitas yang baik untuk kepuasan 

pelanggannya. Beberapa layanan yang ditawarkan adalah adanya sistem member, 

tournament secara berkala, dan tersedianya fasilitas pendukung seperti adanya 

akses jalan yang baik menuju klub golf, design dan arsitektur bangunan yang 

elegan, green yang diatur dengan baik, tersedianya restoran, dan yang lainnya 

dengan tujuan untuk memberikan kepuasan pelanggan. 

Kompetisi di dunia usaha yang berlangsung ketat, menuntut perusahaan 

untuk memberikan tanggapan secara cepat dan tepat agar marnpu bersaing dan 

berkembang. Scott (2003) mengatakan bahwa keberhasilan membina hubungan 



yang baik melalui penyediaan layanan yang mampu memuaskan pelanggan akan 

mendorong terbinanya hubungan bisnis jangka panjang. 

Bogor Raya merupakan salah satu tempat golf yang didirikan pada tahun 

1993 dengan Graham Marsh GolfDesign sebagai course designer dan merupakan 

18-hole golfcourse dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan air laut. Klub 

Golf Bogor Raya berlokasi di dekat perumahan Danau Bogor Raya. Bogor Raya 

memiliki fasilitas pendukung seperti driving range & putting green, Pro Shop, 

restoran Tondano, dan resort hotel yaitu luxury 180 rooms resort Novotel Hotel. 

Membership Klub Golf Bogor Raya sarnpai saat ini mencapai 900 orang. Untuk 

bergabung kedalam keanggotaan Bogor Raya dikenai uang masuk keanggotaan 

sebesar Rp 175 juta dengan transfer dan biaya transfer sebesar 5% dari uang 

masuk keanggotaan. 

Klub Golf Bogor Raya memiliki media intern sebagai salah satu bentuk 

komunikasi perusahaan kepada pelanggan dan juga sebaliknya. Melalui media 

intern ini, pelanggan menyampaikan masukan kepada pihak perusahaan tentang 

aspek-aspek yang dinilai masih perlu untuk ditingkatkan diantaranya mengenai 

reservasi, akses jalan, dan yang lainnya. Sebaliknya dari sisi Klub Golf Bogor 

Raya perlu memberikan feedback positif agar usaha yang dijalankannya dapat 

lebih berkembang. Oleh karena itu untuk menghadapi tingkat persaingan yang 

semakin ketat, Klub Golf Bogor Raya perlu memberikan layanan yang sesuai 

dengan harapan atau melebihi harapan pelanggan sehingga akan memuaskan 

pelanggannya. Kepuasan pelanggan hams diprioritaskan untuk mendorong 

pelanggan menjadi loyal. 



Konsep pemasaran yang sebaiknya dianut oleh perusahaan khususnya 

yang bergerak di sektor jasa haruslah seluruh elemen bisnis yang diorientasikan 

pada kepuasan pelanggannya. Perusahaan yang menganut filosofi ini akan 

berusaha untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan wants and 

needs pelanggannya, dan berusaha untuk memuaskan ha1 tersebut. 

Agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan keinginan pelanggan 

sebagai pemakai jasa, maka pemahaman mengenai perilaku konsumen menjadi 

ha1 yang penting untuk menjamin kesuksesan jangka panjang dari program 

pemasaran. Oleh karenanya ukuran keberhasilan pelayanan tidak hanya muncul 

dari pihak manajemen tetapi juga dari pemakai jasa itu sendiri. Dalam mendesain, 

menjalankan, dan mengevaluasi layanan kepada konsumen perlu diarahkan pada 

aspek efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. 

Kepuasan pelanggan menurut Kotler (2002) adalah suatu kondisi yang 

dirasakan seseorang sebagai hasil perbandingan antara apa yang diharapkan atas 

sesuatu produk atau jasa dengan kenyataan atau persepsi yang diterima. Beberapa 

ha1 yang dapat dilakukan agar pelanggan puas yaitu: adanya falsafah kepuasan 

pelanggan yang ditetapkan dalam misi dan tujuan perusahaan, mempelajari 

harapan dan kebutuhan pelanggan, adanya standar kepuasan pelanggan, adanya 

keterlibatan karyawan dan perhatian terhadap kepentingan karyawan agar dapat 

memberikan p'elayanan prima kepada pelanggan. 

Kualitas jasa pada dasarnya berpusat pada upaya pemenuhan terhadap 

keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi 

harapan pelanggan. Ada faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa, yaitu 

expected service dan perceived service. Baik buruknya kualitas jasa tergantung 



pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggan secara 

konsisten. Oleh karena itu, salah satu ha1 yang penting yang perlu mendapat 

perhatian Klub Golf Bogor Raya agar usahanya dapat berkembang adalah dengan 

memberikan pelayanan yang mampu memuaskan pelanggannya. 

Kepuasan pelanggan akan membawa kesuksesan dalam mendapatkan dan 

mempertahankan pelanggan. Menarik untuk dikaji bagaimana pemenuhan 

persepsi konsumen terhadap Klub Golf Bogor Raya apakah sesuai dengan yang 

diharapkan atau tidak sehingga dapat dikaji mengenai tingkat kepuasan yang 

dirasakan. 

1.2. Perurnusan Masalah 

Persaingan yang tinggi diantara penyedia layanan permainan golf (klub 

golf) berdampak pada upaya untuk mengetahui dan memahami apa yang 

diinginkan oleh penggunanya (user), dimana user golf memiliki preference 

tertentu yang unik sehingga diperlukan pemenuhan khusus. Sebagai salah satu 

klub golf, Bogor Raya perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang dipentingkan 

oleh pengguna dan mengevalusi kinerja KGBR (Klub Golf Bogor Raya) dalam 

memenuhi needs and wants dari user. 

Mengetahui secara benar mengenai tingkat kepuasan pelanggan akan 

bermanfaat bagi KGBR dalam mengevaluasi kualitas pelayanannya selarna ini dan 

menemukan bagian mana yang membutuhkan peningkatan sehingga kemungkinan 

konsumen beralih untuk menjadi konsumen di klub golf lain dapat dikurangi. 

Masalah yang muncul adalah sulitnya mengetahui komponen-komponen apa yang 

dominan dan bagaimana kontribusi masing-masing konsumen terhadap tingkat 

kepuasan. Jika mutu pelayanan yang diinginkan konsurnen telah tercapai dan 



konsumen merasa puas dengan atribut-atribut mutu pelayanan dalam bidang jasa 

golf, maka konsumen tersebut dapat menjadi konsumen yang loyal yang 

merupakan tujuan utama dari setiap perusahaan. Dengan demikian informasi 

tentang kepuasan konsumen ini menjadi sangat penting. 

Berdasarkan uraian di atas maka penlmusan masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan jasa golf yang 

disediakan oleh KGBR? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap 

pelayanan jasa gof di KGBR? 

3. Strategi apa yang harus dijalankan oleh KGBR dalam usaha meningkatkan 

kepuasan konsumen? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Mengukur kepuasan pelanggan terhadap kinerja Klub Golf Bogor Raya. 

2. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap 

pelayanan Klub Golf Bogor Raya. 

3. Merumuskan implikasi manajerial yang terkait dengan peningkatan kualitas 

untuk kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Klub Golf Bogor Raya. 



1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakuka~l ini diharapkan dapat memberi manfaat tidak 

hanya bagi penulis, namun juga bagi perusahaan dan para pembaca umumnya. 

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menjadi sarana belajar secara praktis 

dengan mempraktekltan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah. 

Dengan penerapan secara langsung dalam suatu perusahaan diharapkan akan 

memperkaya wawasan penulis. 

2. Bagi perusahaan, hasil penelitian diharapkan dapat membantu meningkatkan 

ltualitas pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan di Klub Golf 

Bogor Raya. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini akan menganalisis tentang atribut-atribut kepuasan 

pelanggan dan bagaimana kepuasan pelanggan terhadap pelayanan jasa di Klub 

Golf Bogor Raya serta membuat implikasi manajerial yang terkait dengan 

peningltatan ltualitas pelayanan jasa tersebut. 




