
  BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dari data International Health, Racquet & Sports club Association 

(IHRSA, 2014) menyatakan bahwa industri kebugaran terus tumbuh di seluruh 

dunia dan Eropa merupakan pasar yang menguntungkan untuk bisnis ini. Lebih 

lanjut penelitian IHRSA (2016) menjelaskan bahwa negara Spanyol merupakan 

salah satu negara dengan pengeluaran terbesar yaitu sebesar 2 miliar dolar per 

tahun. Spanyol menempati posisi profitabilitas dan jumlah klien tertinggi di Eropa 

dengan lebih dari 5 juta praktisi dan pengeluaran sebesar lebih dari 2 miliar dolar 

per tahun, dan menempatkannya di antara negara-negara top di dunia dengan 

pengeluaran dan jumlah klien terbesar (IHRSA, 2016). Spanyol juga menempati 

posisi kedua berkaitan dengan rasio penetrasi pasar (15,3%) seperti yang diamati 

dalam pertumbuhan jumlah fasilitas dan pertumbuhan keanggotaan yang lebih 

besar bagi pusat kebugaran (García-Fernández et al., 2018). 

Pada penelitian García-Fernández et al., (2014) menjelaskan bahwa 

walaupun bisnis ini bertumbuh secara baik namun pusat kebugaran selaku 

penyedia jasa mempunyai masalah yaitu mengenai peningkatan loyalitas 

konsumen. Di Luar negeri beberapa peneliti berusaha untuk mengukur loyalitas 

konsumen pusat kebugaran. Beberapa peneliti seperti Chang dan Polonsky 

(2012); García-Fernández et al., (2018) menghubungkan antara kenyamanan 

layanan pusat kebugaran dengan kepuasan. Peneliti lain seperti Theodorakis et al., 

(2014) berusaha untuk menghubungkan antara kualitas dan kepuasan di pusat 

kebugaran Yunani dengan loyalitas konsumen. 
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Di Indonesia sendiri bisnis pusat kebugaran terus berkembang seiring 

dengan tumbuhnya industri perhotelan bintang 3 dan 4. Peraturan Menteri 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor 

PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel menyebutkan salah 

satu syarat tidak mutlak dari klasifikasi hotel bintang 3 dan bintang 4 adalah 

memiliki sarana rekreasi, olahraga dan kebugaran. Oleh sebab itu, maka tidak 

mengherankan jika disetiap hotel bintang 3 dan 4 mempunyai fasilitas pusat 

kebugaran. Dari data BPS kota Batam menjelaskan bahwa terdapat pusat 

kebugaran sebagai fasilitas pada beberapa hotel berbintang di Batam. Adapun 

hotel berbintang di kota Batam yang mempunyai fasilitas pusat kebugaran adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1  

Hotel Berbintang dengan Fasiltas Pusat Kebugaran di Batam  

 

No Nama Hotel  
Lokasi Hotel Jumlah 

Anggota 
 Jumlah 

Iuran (Rp) 
1. Turi Beach Hotel Nongsa 115 325k 

2. Best Western Panbil Sei Beduk 135 290k 

3. Sahid Hotel Batam Kota 90 300k 

4. Grands I Hotel Lubuk Baja 110 300k 

5. Nagoya Mansion Hotel Lubuk Baja 125 250k 

6. Harris Resort Sekupang 170 300k 

7.  Harmoni Hotel Batu Ampar 135 300k 

8. Planet Holiday Hotel Batu Ampar 110 310k 

9. Pacific Palace Hotel Batu Ampar 125 325k 

10. Swiss-BelHotel  Batu Ampar 140 300k 

 Total    

Sumber : BPS Kota Batam (2017)    
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Tingginya biaya untuk bergabung sebag,]ai anggota (member) di pusat 

kebugaran pada hotel berbintang di kota Batam, maka mendorong laju 

perkembangan bisnis pusat kebugaran pada kelas menengah di kota Batam. 

Beberapa pengusaha mencoba untuk mengambil celah pada bisnis pusat 

kebugaran di kota Batam dengan target konsumen kelas menengah. Adapun 

perusahaan pusat kebugaran kelas menengah yang ada di kota Batam adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1.2  

Usaha Pusat Kebugaran di Batam 
 

No 
Nama Pusat 
Kebugaran  

Lokasi  Jumlah 
Anggota 

 Jumlah 
Iuran (Rp) 

1. Vitka Fitness Sekupang 315 200k 

2. Mammoth Gym Lubuk Baja 250 210k 

3. Fitness One Lubuk Baja 190 175k 

4. Bisa Gym Sekupang 185 180k 

5. Nano Gym Batam Kota 175 170k 

6. Platinum Fitness Lubuk Baja 160 175k 

7.  Master Gym Bengkong 135 150k 

8. 20Fit Batam Lubuk Baja 120 190k 

9. Pelangi Gym Bengkong 105 155k 

10. Revo Gym Batam Kota 100 175k 

 Total    

Sumber : Peneliti (2019)    

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa bisnis pusat kebugaran di kota 

Batam mempunyai tingkat persaingan yang cukup ketat. Hal ini karena selain 

hotel bintang 3 dan bintang 4, ada perusahaan lain yang ikut terjun untuk 
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menikmati perputaran uang dalam bisnis ini. Masing-masing perusahaan pusat 

kebugaran dituntut untuk mampu meningkatkan loyalitas agar para anggota tidak 

berpindah ke pusat kebugaran pesaing. 

Tujuan setiap bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan dari 

berjalannya usaha serta memaksimalkan keuntungan yang diperolehnya. Bagi 

sebuah usaha pusat kebugaran, tujuan tersebut lebih dispesifikasikan lagi yaitu 

peningkatan jumlah kunjungan baik yang menjadi anggota tetap (member) 

ataupun anggota tidak tetap (non-member) dan mempertahankan pelanggan agar 

tidak berpindah ke pusat kebugaran kompetitor lain. Usaha pusat kebugaran perlu 

memperhatikan kepuasan pelanggannya dikarenakan kepuasan pelanggan adalah 

faktor yang paling penting bagi keberlangsungan hidup usaha ketika banyaknya 

usaha pusat kebugaran lain yang saling berkompetisi untuk mendapatkan 

pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Dalam hal ini jika 

pelanggan merasa puas maka akan mengakibatkan loyalitas dari pelanggan 

tersebut meningkat sehingga hal tersebut akan berdampak positif bagi 

keberlangsungan perusahaan tersebut. Loyalitas pelanggan adalah suatu komitmen 

yang kuat dari pelanggan sehingga bersedia melakukan pembelian ulang terhadap 

produk atau jasa yang disukai secara konsisten dan dalam jangka panjang tanpa 

terpengaruh oleh situasi dan usaha-usaha pemasaran dari produk lain yang 

membuat mereka beralih untuk membeli produk tersebut. 

Beberapa peneliti terdahulu telah membahas pengaruh dari kepuasan 

terhadap loyalitas (Hijjah & Ardiansari, 2015; Sumadi & Soliha, 2015; Jain & 
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Kumar, 2015; Johan et al., 2014; Sugiati et al., 2013; Auka, 2012; Rahman & 

Kamarulzaman, 2012; Tsai et al., 2010; Ryu & Han, 2010).  

Jan et al., (2013) menyatakan bahwa untuk mencapai suatu loyalitas maka 

dibutuhkan kepercayaan dari pelanggan dan kepuasan yang kuat. Penelitian yang 

dilakukan oleh Amin  et al., (2012) menyimpulkan bahwa untuk layanan yang 

kompleks, kepercayaan dari pelanggan dan kepuasan pelanggan merupakan 

penyebab utama untuk loyalitas pelanggan. Perusahaan menyadari bahwa 

kepuasan pelanggan adalah hal yang utama yang harus dicapai perusahaan untuk 

mendapatkan loyalitas dari pelanggannya. Penelitian Chiu et al. (2014) 

menyatakan bahwa kepuasan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

sehingga kebanyakan pelanggan yang puas akan memberikan loyalitas yang 

tinggi.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan tingginya tingkat persaingan 

dalam bisnis pusat kebugaran serta terbatasnya penelitian yang membahas 

mengenai perilaku konsumen pada bisnis pusat kebugaran di kota Batam, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepuasan 

dan Kepercayaan terhadap Loyalitas Pelanggan pada Pusat Kebugaran di 

Batam”  

 
 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian 

sebagai berikut: 
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1. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara kepuasan pelanggan 

terhadap loyalitas pelanggan pada pusat kebugaran di Batam? 

2. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara kepuasan pelanggan 

terhadap kepercayaan pelanggan pada pusat kebugaran di Batam? 

3. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara kepercayaan pelanggan 

terhadap loyalitas pelanggan pada pusat kebugaran di Batam? 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan pada pusat kebugaran di Batam 

2. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan pelanggan terhadap 

kepercayaan pelanggan pada pusat kebugaran di Batam 

3. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan pada pusat kebugaran di Batam 

1.3.2.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi manajemen pusat kebugaran di Batam: penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi masukan atau saran bagi pusat kebugaran di Batam 

dalam mengetahui faktor–faktor yang meningkatkan loyalitas 

pelanggan sehingga perusahaan akan berusaha memberikan perhatian 

yang lebih pada faktor tersebut. 
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2. Bagi akademisi: sebagai referensi dan informasi untuk penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan variabel loyalitas pelanggan dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya.  

 

1.4   Sistematika Pembahasan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

   Pada bab ini akan diuraikan secara singkat mengenai latar belakang                     

penelitian, permasalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta                     

sistematika pembahasan. 

BAB II        : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang teori yang digunakan sebagai dasar untuk 

menganalisa pokok masalah yang berhubungan dengan variabel 

independen terhadap loyalitas pelanggan sebagai variabel dependen 

serta metode yang digunakan dalam menganalisis data. 

BAB III      : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menerangkan tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, 

metode analisis data dan pengujian hipotesis. 

BAB IV      : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil analisa data yaitu menguji 

hipotesis  dengan membahas hasil statistik deskriptif dari kuesioner, 

uji kualitas data dan pengujian hipotesis. 

BAB V       : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 
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Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan akhir dari seluruh 

pembahasan yang sudah penulis sajikan, keterbatasan yang ada pada 

penelitian dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.  

 

Hianwi Fardiman. Pengaruh Kepuasan dan Kepercayaan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan pada Pusat 
Kebugaran di Batam. 
UIB Repository©2019




