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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Olahraga tenis adalah salah satu cabang olahraga yang cukup populer di 

Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan akademi-akademi tenis yang 

berdiri di Indonesia seperti Sportama Tennis Institute dan Jakarta International 

Tennis Academy, dimana semua akademi tenis diawasi dengan Persatuan Tenis 

Seluruh Dunia (PELTI) sebagai induk organisasi nasional dan International Tennis 

Federation (ITF) sebagai induk organisasi internasional.  

Setiap akademi tenis memiliki visi dan misi yang hampir sama. Visi dan 

misi yang diterapkan Sportama Tennis Institute adalah menjadi elemen kunci 

keberhasilan untuk perkembangan atlet, rasa bangga, tujuan dan ambisi, sehingga 

mereka dapat memaksimalkan kualitas hidup mereka dan dihormati dengan baik 

(visi) dan mengajar masing-masing atlet kami tentang bagaimana memaksimalkan 

potensi mereka sebagai atlet dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab 

dari masyarakat (misi) (Sportama Tennis Institute, 2016). Visi dan misi yang 

diterapkan Jakarta International Tennis Academy adalah membangun karakter 

melalui tenis (visi) dan memberikan program pelatihan dengan kualitas tertinggi 

dan memenuhi standar internasional (misi) (Jakarta International Tennis Academy, 

2015). Visi dan misi dari kedua akademi tersebut ingin diterapkan oleh salah satu 

usaha yang bergerak dalam bidang yang sama, yaitu The Tennis School. 
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The Tennis School adalah usaha yang bergerak dalam bidang jasa berupa 

pelatihan olahraga tenis. The Tennis School memiliki segmentasi yaitu anak-anak 

yang menduduki kelas Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan 

Sekolah Menengah Pertama (SMP), khususnya wilayah Surabaya Barat. Usaha 

tersebut telah berjalan sejak bulan Januari tahun 2015. Selama lebih dari satu tahun 

berjalan, The Tennis School melaksanakan pelatihan tenis di lapangan tenis 

Perumahan Taman Pondok Indah, Wiyung, Surabaya. Perkembangan usaha The 

Tennis School dapat dibuktikan pada Tabel 1.1 yang menunjukkan berapa banyak 

jumlah murid yang dimiliki The Tennis School sejak bulan April tahun 2015 sampai 

sekarang. 

Tabel 1.1 Jumlah Murid yang Dimiliki The Tennis School, April 2015 sampai Sekarang. 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Internal Usaha The Tennis School 

Pada awal berjalannya usaha, The Tennis School belum langsung memiliki 

murid. The Tennis School membutuhkan waktu tiga bulan untuk melakukan 

persiapan, yaitu dengan memperoleh aset berupa perlengkapan dan peralatan 

olahraga tenis, seperti raket tenis dan bola tenis. Pada waktu yang sama, The Tennis 

School mempromosikan usaha tersebut dengan cara membagikan brosur di 

Perumahan Taman Pondok Indah, Wiyung, Surabaya.  

Pada bulan April tahun 2015, The Tennis School mendapatkan lima murid 

yang bernama Kris, Yonathan, Deo, Arya, dan Justin. Mereka adalah anak-anak 

Keterangan Waktu Jumlah 

Murid 

April 2015 5 

Mei 2015 sampai September 2015 1 

Oktober 2015 sampai Januari 2016 3 

Febuari 2016 sampai Agustus 2016 1 

September 2016 sampai sekarang 7 
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SDK Santo Yosef. The Tennis School mendapatkan mereka semua sebagai murid 

dengan mempromosikan usaha melalui promosi dari mulut ke mulut (word of 

mouth) dan menawarkan uji coba secara gratis (free trial). Murid-murid SDK Santo 

Yosef tidak dapat dipertahankan sebagai murid pada bulan berikutnya karena 

keberatan orang tua terhadap harga jual yang ditawarkan. 

Pada bulan Mei tahun 2015, The Tennis School mendapatkan seorang murid 

baru yang bernama Maximillian. Ia adalah anak SDK Santa Maria. The Tennis 

School mendapatkan Maximillian sebagai murid dengan mempromosikan usaha 

melalui promosi dari mulut ke mulut (word of mouth), khususnya kepada orang tua 

Maximillian, yaitu Pak Evander. The Tennis School tidak menawarkan uji coba 

secara gratis kepada Maximillian karena orang tua Maximillian sanggup membiayai 

sejak awal pertemuan. Kesanggupan orang tua tersebut dapat membantu The Tennis 

School untuk mempertahankan Maximillian sebagai murid. 

Pada bulan Oktober tahun 2015, The Tennis School mendapatkan dua murid 

baru yang bernama Matthew dan Samuel. The Tennis School mendapatkan kakak 

adik tersebut sebagai murid dengan mempromosikan usaha melalui promosi dari 

mulut ke mulut (word of mouth), khususnya kepada orang tua mereka, yaitu Ibu 

Fina. Pada saat proses penawaran jasa, sempat terjadi negosiasi harga jual. Ibu Fina 

meminta The Tennis School untuk menurunkan harga jual dengan alasan The Tennis 

School sudah mendapatkan dua murid sekaligus. The Tennis School menerima 

permintaan penurunan harga jual tersebut karena telah belajar atas anggapan harga 

jual yang cukup mahal, serta demi berjalannya usaha secara aktual. The Tennis 

School tidak dapat melaksankan pelatihan secara konsisten (setiap minggu) karena 
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kedua murid berhalangan untuk hadir. Halangan tersebut dapat dibuktikan pada 

Tabel 1.2 berupa alasan-alasan dari Ibu Fina apabila Matthew dan Samuel tidak 

dapat mengikuti pelatihan, seperti sakit, tugas, ulangan, ataupun acara. Sejak saat 

itu, The Tennis School tidak melaksanakan pelatihan bersama mereka kembali. 

Tabel 1.2 Alasan Orang Tua Murid Tidak Bisa Mengikuti Pelatihan 

Sumber : Data Internal Usaha The Tennis School 

Pada bulan September tahun 2016, The Tennis School mendapatkan 6 murid 

murid baru yang bernama Felix, Kendra, Ilin, Manda, Vero, dan Viona. Felix, 

Kendra, Ilin, dan Manda adalah 4 murid dari 1 keluarga besar yang bersekolah di 

SMPK Petra 1 dan SDK Petra 1, sedangkan Vero dan Viona adalah kakak adik yang 

bersekolah di SDK Santa Maria. The Tennis School mendapatkan Felix, Kendra, 

Ilin, dan Manda dengan mempromosikan usaha melalui promosi dari mulut ke 

mulut (word of mouth), serta menawarkan program pelatihan khusus dengan 

mendatangkan pelatih profesional sehingga mereka bersedia melakukan pelatihan 

Tanggal Alasan Tidak Bisa Mengikuti Pelatihan 

18 Oktober 2015 “Everton, ini anak-anak masih flu. Biar libur dulu ya. Nanti 

cari waktu lagi saja kalau sudah fit.” 

1 November 2015 “Everton, hari ini anak-anak tidak tenis ya. Sam sedang 

tidak enak badan, sepertinya agak sumer.” 

20 November 2015 “Everton, anak-anak pada flu semua. Minggu ini sampai 

awal Desember berhenti dulu ya tenisnya, karena tanggal 

27 November sudah ujian akhir semester.” 

13 Desember 2015 “Everton, tenisnya lanjut Januari saja ya.” 

10 Januari 2016 “Everton, maaf hari ini tidak bisa tenis karena ada acara 

keluarga.” 

17 Januari 2016 “Everton, mau memberitahu, untuk sementara anak-anak 

berhenti tenis dulu ya. Ini Sam juga sakit. Maaf 

sebelumnya. Terima kasih sudah melatih anak-anak 

dengan sabar.” 

24 Januari 2016 “Everton, anak-anak berhenti tenis dulu untuk sementara. 

Hawanya sedang tidak bagus, musim pancaroba, habis 

sakit semua. Hari-hari juga mulai padat ulangan dan tugas-

tugas penerapan. Lain waktu kalau mau tenis saya kabari.” 
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sebanyak 2 kali setiap minggu. Kerja sama antara The Tennis School dengan pelatih 

profesional menyebabkan adanya pembagian hasil omset penjualan. The Tennis 

School mendapatkan Vero dan Viona dengan mempromosikan usaha secara tidak 

langsung, yaitu dengan membagikan brosur ke sebagian wilayah Perumahan Taman 

Pondok Indah, Wiyung, Surabaya. 

Tabel 1.3 Laporan Omset Penjualan, Mei 2015 sampai Oktober 2016 

Sumber : Data Internal Usaha The Tennis School 

Perkembangan The Tennis School juga dapat dibuktikan pada Tabel 1.3 

berupa laporan omset penjualan sejak bulan Mei tahun 2015 sampai bulan Oktober 

tahun 2016. Dalam Tabel 1.3, dapat dinyatakan bahwa omset penjualan The Tennis 

School kurang meningkat secara konsisten. Setiap bulan The Tennis School 

mendapatkan omset penjualan dari orang tua Maximillian karena Maximillian 

selalu mengikuti pelatihan. Pada bulan Oktober tahun 2015, omset penjualan The 

Tennis School meningkat karena The Tennis School  mendapatkan dua murid baru, 

Keterangan 

Waktu 

Omset Penjualan Selisih Omset 

Penjualan 

Presentase Selisih 

Omset Penjualan 

Mei 2015 Rp 500.000 - - 

Juni 2015 Rp 400.000 - Rp 100.000 - 20% 

Juli 2015 Rp 400.000 Rp 0 0% 

Agustus 2015 Rp 500.000 + Rp 100.000 + 25% 

September 2015 Rp 400.000 - Rp 100.000 - 20% 

Oktober 2015 Rp 980.000 + Rp 580.000 + 145% 

November 2015 Rp 560.000 - Rp 420.000 - 42,86% 

Desember 2015 Rp 300.000 - Rp 260.000 - 46,64% 

Januari 2016 Rp 400.000 + Rp 100.000 + 33,33% 

Febuari 2016 Rp 400.000 Rp 0 0% 

Maret 2016 Rp 400.000 Rp 0 0% 

April 2016 Rp 500.000 + Rp 100.000 + 25% 

Mei 2016 Rp 400.000 - Rp 100.000 - 20% 

Juni 2016 Rp 400.000 Rp 0 0% 

Juli 2016 Rp 500.000 + Rp 100.000 + 25% 

Agustus 2016 Rp 400.000 - Rp 100.000 - 20% 

September 2016 Rp 2.560.000 + Rp 2.160.00 + 540% 

Oktober 2016 Rp 2.720.000 + Rp 160.000 + 6,25% 
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yaitu Matthew dan Samuel. Pada bulan November tahun 2015 omset penjualan The 

Tennis School menurun karena Matthew dan Samuel hanya hadir dalam sekali 

pertemuan. Setelah bulan November tahun 2015, Matthew dan Samuel sudah tidak 

mengikuti pelatihan kembali sehingga sejak bulan Desember tahun 2015 sampai 

bulan Agustus tahun 2016 The Tennis School hanya mendapatkan pendapatan dari 

Maximillian. Pada bulan September tahun 2016 omset penjualan The Tennis School 

meningkat pesat karena mendapatkan 6 murid baru. Omset penjualan dapat 

meningkat pesat tidak lepas dari kerja sama dengan pelatih profesional. 

Jumlah murid yang sedikit dan tidak menetap, serta omset penjualan yang 

sedikit dan jarang meningkat dapat menunjukkan bahwa perkembangan usaha The 

Tennis School masih belum maksimal. Perkembangan usaha yang belum maksimal 

tersebut dapat dipengaruhi dengan kualitas pelayanan yang diberikan The Tennis 

School kepada pelanggan. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat diajukan 

sebuah penelitian dengan judul Evaluasi Kualitas Pelayanan pada Usaha The 

Tennis School. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah 

yang dapat dihasilkan adalah bagaimana kualitas pelayanan pada usaha The Tennis 

School berdasarkan setiap dimensi kualitas pelayanan dan bagaimana 

meningkatkan kualitas pelayanan pada usaha The Tennis School berdasarkan setiap 

dimensi kualitas pelayanan. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana 

kualitas pelayanan pada usaha The Tennis School berdasarkan setiap dimensi 

kualitas pelayanan dan bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan pada usaha 

The Tennis School berdasarkan setiap dimensi kualitas pelayanan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis : 

1.4.1. Manfaat Penelitian Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menghadapi masalah 

kualitas pelayanan untuk mengetahui dimensi-dimensi apa saja yang dapat 

mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap sebuah perusahaan dan 

bagaimana memperbaiki kualitas pelayanan tersebut, serta diharapkan dapat 

membantu pihak pembaca dalam penyajian informasi untuk mengadakan 

penelitian serupa. 

 

1.4.2. Manfaat Penelitian Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi perusahaan-perusahaan yang mengalami masalah kualitas 
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pelayanan, termasuk The Tennis School, untuk dapat meningkatkan kembali 

kualitas pelayanan dalam usahanya. 

 

1.5. Ruang Lingkup Masalah 

Penelitian ini hanya membahas kualitas pelayanan. 


