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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Pada masa sekarang ini bisnis dalam bidang jasa semakin berkembang 

pesat. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari bertambahnya jumlah bisnis jasa. 

Ketatnya persaingan ini membuat penyedia jasa harus berkompetisi dalam 

memenuhi kebutuhan konsumennya sekaligus juga memenuhi kepuasan 

pelanggan. Hal tersebut terkait dengan pengertian jasa merupakan setiap tindakan 

atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksi 

jasa berkaitan dengan produk fisik maupun tidak (Kotler dan Keller, 2007). 

Tujuan dari jasa sendiri adalah menciptakan pelayanan yang terbaik dan mampu 

memberikan perasaan yang puas bagi pelanggannya sehingga pelanggan mampu 

mempertahankan diri mereka untuk setia pada produk ataupun jasa yang penyedia 

jasa berikan. 

Dapat disimpukan bahwa jasa memperhatikan tentang kualitas pelayanan. 

Contoh jasa dalam kegiatan kita sehari-hari adalah salon, pendidikan, transportasi 

umum, bioskop, jasa antar barang dan lain-lain. Maka banyak peluang untuk 

menghadirkan jasa ditengah-tengah masyarakat seperti halnya dengan hiburan. 

Hiburan yang disediakan penyedia jasa sangat bermacam-macam. Salah satunya 

adalah bioskop. 
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Setiap bagian kota besar di Indonesia menyediakan sarana hiburan untuk 

menonton yakni bioskop. Bioskop di Indonesia memiliki berbagai macam variasi 

antara lain Cinema 21, XXI, dan The Premiere XXI. Berbagai macam fasilitas 

pada bioskop disediakan sesuai dengan pangsa pasar masing–masing, mulai dari 

menengah kebawah hingga menengah ke atas dan untuk segala usia. Namun 

hanya tersedia beberapa bioskop di Semarang yaitu bioskop Cinema 21 yang 

berada di Citralland Mall Semarang, Entertaiment Plaza di Ruko Gajah Mada 

Plaza Lantai 2 Unit B29, Jalan Simpang Lima Semarang dan bioskop XXI yang 

berada di Paragon Mall Semarang.  

Setiap bioskop di Semarang memiliki perbedaan jumlah tempat duduk (seat) 

yang disediakan oleh pengelola bioskop tersebut. (Dapat dilihat pada Tabel 1.1). 

Data jumlah tempat duduk menunjukan bahwa di bioskop Cinema 21 memiliki 

880 total jumlah tempat duduk yang terbagi dalam empat studio. Dengan jumlah 

tempat duduk setiap studio berjumlah sama yaitu 220 tempat duduk.  

Bioskop Entertaiment Plaza (E-Plaza) memiliki tiga studio. Disetiap studio 

E-Plaza tersebut jumlah tempat duduk yang tersedia berbeda. Studio satu 

memiliki jumlah tempat duduk 119, sedangkan studio dua menyediakan tempat 

duduk berjumlah 131, dan untuk studio yang ketiga tersedia tempat duduk 

berjumlah 119. Dengan begitu Entertaiment Plaza (E-Plaza) memiliki total 

tempat duduk adalah 369. 
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Tabel 1.1 

Jumlah Tempat Duduk Dari 

Bioskop – Bioskop di Semarang 

STUDIO XXI Paragon Cinema 21 E-Plaza 

Studio 1 253 220 119 

Studio 2 253 220 131 

Studio 3 130 220 119 

Studio 4 130 220 - 

Total 766 880 369 

Sumber :www.filmindonesia.or.id 

 

Bioskop XXI Paragon memiliki empat studio dengan total tempat duduk 

berjumlah 766. Setiap studio memiliki jumlah tempat duduk yang berbeda yaitu 

253 tempat duduk pada studio satu, kemudian terdapat 253 tempat duduk untuk 

studio dua, sedangkan untuk studio tiga dan studio empat hanya memiliki jumlah 

tempat duduk masing-masing 130. Hal ini disebabkan karena setiap studio di 

bioskop XXI Paragon memiliki luas yang berbeda–beda. Namun perbedaan 

jumlah tempat duduk pada setiap studio bioskop XXI Paragon Mall tersebut tidak 

membuat pihak bioskop XXI Paragon memberikan pelayanan yang berbeda pula 

melainkan dengan adanya hal tersebut pihak pengelola bioskop dan staff yang 

bekerja dituntut untuk lebih fokus dalam memberikan pelayanan yang dapat 

membuat konsumennya terpuaskan ketika membeli tiket dan menonton di bioskop 

XXI Paragon Mall Semarang. 

http://www.filmindonesia.or.id/
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Berdasarkan tabel 1.2 kita dapat melihat bahwa harga tiket bioskop yang 

ditawarkan bervariasi dari yang rendah hingga tinggi dan harga yang ditawarkan 

juga disesuaikan dengan hari penayangan film di bioskop tersebut. Perbedaan 

harga terjadi dikarenakan penyesuaian pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh 

pihak pengelola masing-masing bioskop. Bioskop XXI Paragon memiliki harga 

yang berbeda sesuai harinya dan rata–rata harganya lebih tinggi dari pada harga 

tiket di bioskop–bioskop pesaingnya seperti bioskop Cinema 21 yang 

berlokasikan di Citraland Mall dan Entertaiment Plaza. 

Harga tiket bioskop XXI Paragon Mall memiliki perbedaan disesuaikan 

berdasar hari penanyangan film misalkan pada hari Senin hingga Kamis harga 

tiket nonton adalah Rp 40.000,00. Kemudian pada hari Jumat harga tiket nonton 

adalah Rp 50.000,00 dan pada hari Sabtu hingga Minggu (khusus hari besar & 

hari libur) harga tiket adalah Rp 60.000,00. Harga tiket bioskop dari XXI Paragon 

terlihat memiliki harga lebih tinggi dari harga–harga tiket bioskop pesaingnya 

yaitu untuk hari Senin hingga hari Kamis di bioskop E-plaza dan Cinema 21 

memberikan harga Rp 30.000,00 dan Rp 35.000,00. Kemudian untuk hari Jumat 

memiliki harga Rp 30.000,00 untuk bioskop E-Plaza dan Rp 40.000,00 untuk 

bioskop Cinema 21 Citraland Mall. Sedangkan untuk hari Sabtu hingga hari 

Minggu (Hari Besar / Libur Nasional) di bioskop E-Plaza dan Cinema 21 

memberikan harga yang berbeda pula antara lain Rp 40.000,00 berlaku di bioskop 

E-plaza dan Rp 50.000,00 berlaku di Cinema 21 Citraland Mall yang lebih rendah 

dari harga tiket nonton di bioskop XXI Paragon Mall. 
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Tabel 1.2 

Harga Tiket Bioskop–Bioskop 

di Kota Semarang 

 

 

NAMA 

BIOSKOP 

SEMARANG 

HARGA TIKET 

 

SENIN – 

KAMIS 

 

JUMAT 

SABTU – MINGGU 

(Hari Besar / Libur 

Nasional) 

XXI 

PARAGON 
Rp. 40.000,- Rp. 50.000,- Rp. 60.000,- 

CINEMA 21 Rp 35.000,- Rp. 40.000,- Rp. 50.000,- 

CINEMA E-

PLAZA 
Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 40.000,- 

Sumber :www.21cineplex.com 

Walaupun bioskop XXI Paragon memiliki harga yang jauh lebih tinggi dari 

para pesaingnya (Cinema 21 dan Cinema E-Plaza) dan memiliki jumlah tempat 

duduk penonton yang tidak begitu banyak seperti di Cinema 21 namun bioskop 

XXI Paragon Mall tetap dikunjungi masyarakat Semarang. Hal tersebut mungkin 

terjadi karena bioskop XXI Paragon Mall memberikan pelayanan dengan 

menyediakan berbagai fasilitas antara lain menampilkan atau menayangkan film–

film Hollywood terbaru, memberikan kenyamanan dari kualitas sofa yang 

digunakan untuk para penonton ketika menikmati film yang 

diputar(http://www.21cineplex.com/theaters, 2017).  

Bioskop XXI Paragon Mall bersertifikat THX (Tomlinson Holman’s 

eXperiment) yaitu sertifikasi yang membuktikan bahwa bioskop tersebut telah 

memiliki audio tata suara berkualitas tinggi dan hal itu telah diterapkan untuk 

seluruh studionya. Pemberian sertifikat THX tersebut ditandai dengan telah 

mengaplikasikan teknologi Dolby Digital Surround 7.1 yang merupakan kualitas 

http://www.21cineplex.com/
http://www.21cineplex.com/theaters
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sound prima untuk bioskop masa kini. Tidak hanya itu namun bioskop XXI 

Paragon juga dilengkapi dengan fasilitas game center, lounge, dan toilet yang 

bersih dan nyaman untuk para penonton.   

Seiring dengan berjalannya waktu bioskop XXI Paragon juga menyediakan 

fasilitas pemesanan tiket online yang memiliki nama yaitu M-Tix. Dengan 

menggunakan aplikasi online M-Tix ini maka penonton dapat memesan tiket dari 

rumah atau dari mana saja namun terdapat batasan pemesanan di mulai dari pukul 

07.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB. Jika penonton tertarik menggunakannya 

dapat langsung melakukan registrasi (pembukaan akun pengguna baru) di tempat 

registrasi yang disediakan di bioskop XXI Paragon Mall tersebut. Selain M-Tix 

dari pihak bioskop XXI Paragon Mall juga menyediakan pelayanan menggunakan 

Movie Card.  

Movie Card ini dapat digunakan sebagai cara alternatif untuk pembelian 

tiket secara langsung di lobby bioskop, karena dengan menggunakan movie card 

ini penonton dapat terhindar dari antrian panjang yang biasanya terjadi 

dikarenakan ada penayangan film terbaru yang menyebabkan penonton 

berbondong-bondong ingin mengetahui kisah film tersebut sehingga rela 

mengantri panjang. Tidak hanya itu dengan Movie Card dapat melakukan 

pembelian tiket sebanyak mungkin sesuai jumlah penontonnya. 

Dari keseluruh fasilitas yang telah disediakan pihak bioskop XXI Paragon 

Mall adalah untuk menunjang kualitas layanan. Kualitas yang dirasakan dari 

pelayanan merupakan hasil dari suatu proses evaluasi dimana pelanggan 
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membandingkan persepsi mereka terhadap pelayanan dan hasilnya apakah sudah 

sesuai dengan yang mereka harapkan. Oleh karena itu kualitas pelayanan ditinjau 

dari sudut pandang pengguna sebagai sesuatu yang secara konsisten memenuhi 

atau melampaui harapan pelanggan. Menurut Parasuraman,et al, (1998) dalam 

buku Tjiptono (2004) bahwa kualitas layanan merupakan suatu upaya pemenuhan 

konsumen dalam ketepatan penyampaianya untuk mengimbangi harapan 

konsumen. Cara mengetahui kualitas layanan dapat diketahui melalui 

perbandingan persepsi para konsumen terhadap pelayanan pihak perusahaan 

dengan yang secara nyata mereka terima atau peroleh. Melalui kualitas layanan 

tersebut diharapkan dapat berpengaruh terhadap keputusan untuk menonton film 

di Bioskop XXI Paragon.  

Keputusan pembelian adalah dimana konsumen menyusun merek-merek 

dalam himpunan pilihan serta membentuk niat pembelian. Biasanya konsumen 

akan memilih merek yang mereka sukai (Simamora, 2002). Terdapat dua faktor 

dalam keputusan pembelian yaitu faktor sikap dari orang lain dan faktor-faktor 

keadaan yang tidak terduga. Dengan begitu maka minat pembelian dan preferensi 

tidak selalu menghasilkan pembelian yang aktual. Sedangkan menurut Setiadi 

(2003:341), keputusan pembelian melibatkan beberapa pilihan dari dua pilihan 

hingga lebih. Karena keputusan selalu mensyaratkan beberapa alternatif diantara 

beberapa perilaku yang berbeda. Dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian 

adalah suatu kegiatan yang memecahkan permasalahan yang terjadi oleh individu 

dalam melakukan pemilihan terhadap beberapa alternatif suatu perilaku yang 

sesuai dari kedua atau lebih alternatif perilaku tersebut. 
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Dengan demikian, pengelola bioskop XXI Paragon dituntut untuk dapat 

memberikan pelayanan jasa yang berkualitas terbaik kepada penonton bioskop. 

Karena bioskop yang dapat memberikan pelayanan yang memuaskan 

pelanggannya dapat menjadi pilihan utama para calon penonton disaat mereka 

memiliki minat untuk menonton di bioskop. Disimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan untuk memberikan kepuasan konsumen sangat penting karena dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian kepada penonton untuk menonton di bioskop 

XXI Paragon Mall Semarang. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah ada 

pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian pada Bioskop XXI 

Paragon dengan penelitian berjudul ”ANALISIS PENGARUH KUALITAS 

PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI BIOSKOP 

XXI PARAGON MALL SEMARANG.” 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985) dalam Tjiptono (2004) 

bahwa kualitas pelayanan memiliki sepuluh dimensi untuk menentukan kualitas 

pelayanan yaitu Reliability, Responsiveness, Competence, Access, Courtesy, 

Communication, Credibility, Security, Understanding/Knowing, Tangibles.  

Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1988, Parasuraman dan kawan-

kawan (dalam Fitzsmons dan Fitzsmons 1994; Zeithaml dan Bitner, 1996) dari 

sepuluh dimensi tersebut dirangkum menjadi lima dimensi pokok yang juga 

digunakan untuk menentukan kualitas jasa. Kelima dimensi pokok kualitas 
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pelayanan tersebut meliputi: dimensi Keandalan (Reliability), dimensi Daya 

Tanggap (Responsiveness), dimensi Jaminan (Assurance), dimensi Empati 

(Empathy) dan dimensi Bukti Fisik (Tangibles). Sehingga perumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

• Apakah terdapat pengaruh dari keandalan (reliability) terhadap keputusan 

pembelian konsumen? 

• Apakah terdapat pengaruh dari daya tanggap (responsiveness) terhadap 

keputusan pembelian konsumen? 

• Apakah terdapat pengaruh dari jaminan (assurance) terhadap keputusan 

pembelian konsumen? 

• Apakah terdapat pengaruh dari empati (empathy) terhadap keputusan 

pembelian konsumen? 

• Apakah terdapat pengaruh dari bukti fisik (tangibles) terhadap keputusan 

pembelian konsumen? 

• Apakah terdapat pengaruh dari keandalan, daya tanggap, jaminan, empati 

dan bukti fisik secara bersama–sama terhadap keputusan pembelian 

konsumen? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari perumusan masalah diatas, maka berikut ini adalah tujuan 

dilakukan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Kualitas Layanan terhadap 

Keputusan Pembelian di Bioskop XXI Paragon Semarang. 
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1.4.   Manfaat Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan dari penelitian diatas, maka 

diharapkan supaya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut ini: 

a. Bagi Perusahan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak perusahan 

sebagai dasar untuk membuat strategi baru dalam mempertahankan terciptanya 

keputusan pembelian pelanggan untuk menonton di bioskop XXI Paragon 

Semarang. 

b. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi 

dalam perluasan penelitian dan penambahan wawasan untuk pengembangan 

bahan penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


