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ABSTRAK 

 

  Agil Ridlho Bima Anggara. 2015. Manajemen Pengelolaan Lapangan 
Futsal Di Kabupaten Temanggung Tahun 2015. Skripsi, Jurusan Pendidikan 
Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas 
Negeri Semarang, Dosen pembimbing Drs. Tri Rustiadi, M.Kes. 
 
Kata Kunci: Manajemen, Lapangan, Futsal. 
 
       Olahraga memiliki peran yang berarti bagi kehidupan manusia. Manusia 
masa kini mengembangkan olahraga menjadi industri yang menguntungkan. 
Dewasa ini industri yang banyak diminati pengusaha di Indonesia adalah 
penyewaan lapangan futsal karena, permainan futsal diterima dengan baik oleh 
masyarakat. Banyak dijumpai pembangunan lapangan futsal di kota besar dan 
daerah. Observasi yang dilakukan penulis di DISBUDPARPORA Kabupaten 
Temanggung menunjukkan bahwa, terdapat 10 lapangan futsal di Kabupaten 
Temanggung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 
implementasi fungsi manajemen dalam pelaksanaan pengelolaan lapangan 
futsal dan fenomena semakin bertambahnya pelaku bisnis dalam industri yang 
sama yang mengakibatkan meningkatnya tingkat persaingan antar pengusaha. 
Fokus permasalahannya adalah bagaimana manajemen pengelolaan lapangan 
futsal di Kabupaten Temanggung dan bagaimana faktor pendukung dan 
penghambat dalam mengelola lapangan futsal. Tujuan penelitian untuk 
mengetahui manajemen pengelolaan lapangan futsal di Kabupaten Temanggung 
dan mengetahui bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam 
mengelola lapangan futsal. 
       Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu 
mengumpulkan data yang berbentuk wawancara, observasi, sumber tertulis dan 
dokumentasi dari responden. Subjek penelitian terdiri dari 3 responden yaitu 
manajer, pengelola dan  pelanggan. Obyek penelitian ini adalah lapangan futsal 
yang dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian yang telah memenuhi kriteria yang 
telah peneliti tetapkan dan sesuai kondisi nyata di lapangan. 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi manajemen perencanaan 
lapangan futsal di Kabupaten Temanggung baik. Fungsi manajemen 
pengorganisasian lapangan futsal di Kabupaten Temanggung cukup baik. Fungsi 
manajemen penggerakan lapangan futsal di Kabupaten Temanggung baik. 
Fungsi manajemen pengawasan lapangan futsal di Kabupaten Temanggung 
cukup baik. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam mengelola 
lapangan futsal di Kabupaten Temanggung. 
       Disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan lapangan futsal di Kabupaten 
Temanggung berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi manajemen, terdapat 
beberapa faktor pendukung dan tidak terdapat banyak penghambat dalam 
mengelola lapangan fusal. Saran yang dapat peneliti berikan adalah manajer dan 
pengelola lapangan futsal untuk mengiklankan lapangan dengan memanfaatkan 
teknologi, meningkatkan mutu pelayanan, menjaga dan mengembangkan 
fasilitas, membentuk struktur organisasi yang permanen, mengadakan kompetisi 
secara rutin, dan berinovasi dalam mengembangkan bisnisnya sehingga akan 
tecipta manajemen yang unggul dan mengikuti perkembangan zaman. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Olahraga memiliki peran yang penting bagi kehidupan manusia. Berawal dari 

kegiatan olah fisik yang bertujuan untuk menyehatkan badan, mengisi waktu 

luang, dan media menyibukan diri, olahraga berkembang menjadi kegiatan yang 

berpengaruh pada bidang lainya seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya, 

sehingga menegaskan bahwa, terjadi perkembangan aktivitas olahraga manusia 

masa kini yang menjadi sebuah kegiatan kombinasi antara olahraga dengan 

dunia pendidikan, hiburan, permainan, tantangan, prestasi, rekreasi, kesehatan, 

industri, dan lain-lain. 

       Sejalan dengan perkembangan olahraga Nasional, industri olahraga tanah 

air saat ini berkembang dengan pesat. Salah satu bisnis olahraga yang banyak 

diminati oleh para pengusaha di Indonesia dewasa ini adalah jasa penyewaan 

lapangan futsal. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 

pasal 79 ayat 1, berbunyi: “industri olahraga dapat berbentuk prasarana dan 

sarana yang diproduksi, diperjualbelikan dan/atau disewakan untuk masyarakat”. 

Pernyataan tersebut mempertegas bahwa jasa penyewaan lapangan futsal 

termasuk dalam industri olahraga. 

       Saat ini penyewaan lapangan futsal bermunculan di berbagai kota besar dan 

daerah di Indonesia, yang mana itu adalah akibat dari mulai dikenal dan 

diterimannya permainan futsal di tengah masyarakat Indonesia tahun 2000-an. 

Olahraga permainan yang merupakan pengembangan dari permainan sepak 

bola ini, tidak membutuhkan waktu lama untuk digemari oleh masyarakat, bahkan 
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menjadi olahraga favorit dan hobi berbagai elemen masyarakat dari anak-anak, 

remaja, dewasa, bahkan beberapa wanita berantusias untuk ikut serta bermain 

futsal. 

       Bermain futsal juga memiliki kenikmatan sendiri, selain menjadikan sehat 

dan bugar dalam permainan ini mengedepankan aspek kerjasama tim untuk 

mencetak gol kegawang lawan. Cabang olahraga ini dapat dimainkan setiap 

waktu karena kebanyakan prasarananya merupakan indoor dan yang lebih 

menguntungkan lagi terhindar dari force majeure. 

       Salah satu penunjang dalam keberhasilan kegiatan olahraga adalah sarana 

dan prasarana. Sarana olahraga adalah sesuatu yang dapat digunakan dan 

dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan olahraga yang dibedakan menjadi 

dua kelompok yaitu, peralatan dan perlengkapan. Sedangkan prasarana 

didefinisikan sebagai sesuatu yang mempermudah dan memperlancar tugas dan 

memiliki sifat yang permanen. Fasilitas olahraga memiliki pengertian semua 

prasarana olahraga yang meliputi semua lapangan dan bangunan olahraga 

beserta perlengkapanya untuk melaksanakan kegiatan olahraga. (Soepartono, 

2000:5-7). 

       Lapangan futsal merupakan salah satu sarana dan prasarana untuk 

melakukan kegiatan olahraga. Sebuah fasilitas olahraga harus selalu dikelola 

dengan baik, mulai dari kepengurusan, pengelolaan, perawatan, sampai 

manajemen yang ada di dalamnya. Manajemen berperan penting didalam meraih 

suksesnya jasa penyewaan lapangan futsal. Rusli Lutan (1999:2) memperjelas 

bahwa manajemen olahraga menunjukan peranan penting dalam pengelolaan 

kegiatan olahraga. 
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       Menurut Terry dan Rue (1992:1) Manajemen adalah suatu proses atau 

kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok 

orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang 

nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaanya adalah managing 

(pengurusan) pengelolaan, sedang pelaksananya disebut manager (pengelola). 

       Seperti halnya di daerah-daerah lain di Indonesia, kenyataanya permainan 

futsal diterima dengan baik oleh masyarakat di Kabupaten Temanggung, Jawa 

Tengah.  Kegiatan tournament sering diadakan di beberapa lapangan futsal di 

Kabupaten Temanggung dan berbagai elemen masyarakat dari anak-anak, 

pelajar, pekerja, masyarakat umum, dan beberapa wanita juga ikut serta bermain 

futsal. Perkembangan ini juga diimbangi dengan bermunculnya beberapa 

pengusaha yang mendirikan bangunan lapangan futsal di Kabupaten 

Temanggung. 

Table 1. Daftar Lapangan futsal di Kabupaten Temanggung Tahun 2015 

No. Lapangan Futsal Alamat 

1. Bushi Sherep Futsal 
Jln. Pahlawan No. 10 Kec. Temanggung Kab. 
Temanggung 

2. Seroyo Futsal 
Seroyo, Ds. Madureso Kec. Temanggung Kab. 
Temanggung 

3. Azra Futsal 
Jl. Lingkar Walitelon RT. 02 RW. 03 walitelon 
Utara Kec. Temanggung Kab. Temanggung 

4. Fantasi Futsal 
Kashian, Ds. Mudal Kec. Temanggung Kab. 
Temanggung 

5. Erik Futsal 
Ds. Mudal RT. 01 RW. 05 Kec. Temanggung 
Kab. Temanggung 

6. Mitra Barokah Futsal 
Jl. Jend Gatot Subroto Kebonsari Kec. 
Temanggung Kab. Temanggung 

7. Pro Futsal 
Jln. Raya Dangkel - Parakan Kec. Parakan 
Kab. Temanggung 

8. NASSA Futsal 
Jln. Raya Bulu - Parakan Kec. Parakan Kab. 
Temanggung  

9. V3 Futsal 
Jln. Raya Kedu - Parakan Kec. Kedu Kab. 
Temanggung (Sebelah Pasar Kedu) 

10. Gemini Futsal 
Jln. Maron - Kandangan Km 3 Kec. 
Kandangan Kab. Temanggung 
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       Fenomena tersebut menjadikan semakin banyak pelaku bisnis dalam industri 

yang sama maka, semakin bertambahnya pesaing dan meningkatnya tingkat 

persaingan antar pengusaha. Kenyatanya pengusaha penyewaan lapangan 

futsal di Kabupaten Temanggung menerapkan tata cara pengelolaan yang 

berbeda-beda. Sebagian besar pengusaha telah menerapkan fungsi manajemen, 

tetapi ada juga beberapa pengusaha yang kurang efektif dalam mengelola 

lapangan futsal sehingga berdampak pada laba bersih yang kurang optimal, 

tingkat kepuasan pelanggan, dan kinerja karyawan yang belum maksimal. 

Menurut penulis, lapangan futsal yang berada di lokasi yang strategis, 

menerapkan manajemen pengelolaan dengan baik, dan memiliki fasilitas yang 

berkualitas akan mempengaruhi kepuasan konsumen dan memenuhi tingkat 

kepuasan konsumen sehingga, konsumen akan kembali lagi menyewa lapangan 

futsal tersebut dan perusahaan dapat lebih bertahan karena menciptakan nilai 

yang lebih unggul dari pesaingnya. 

       Permasalahan yang muncul dari hasil analisis dan observasi penulis yaitu 

terdapat beberapa pengusaha lapangan futsal dalam mengelola usahanya belum 

memaksimalkan fungsi manajemen contohnya manajemen pengawasan yang 

diterapkan oleh manajer Azra Futsal yang mana pengawasan dilakukan manajer 

yaitu satu kali setiap bulanya, tidak adanya struktur organisasi yang tertulis 

secara permanen di semua lapangan futsal di Kabupaten Temaggung, fasilitas di 

beberapa lapangan futsal kurang standar sehingga mengurangi minat pelanggan 

untuk bermain di lapangan futsal tersebut, beberapa lapangan futsal belum 

mengiklankan lapanganya dan lain-lain. Maka dirasakan perlu untuk membahas 

lebih dalam tentang pengelolaan bisnis lapangan futsal di Kabupaten 

Temanggung. Penulis tertarik dan berminat untuk melaksanakan penelitian 
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dengan judul “Manajemen Pengelolaan Lapangan Futsal Di Kabupaten 

Temanggung Tahun 2015” 

1.2 Fokus Masalah 

       Penelitian ini berfokus pada penerapan fungsi manajemen bagi pengelolaan 

lapangan futsal. Terry (1990:15) dalam Sutomo (2011:12) menegaskan bahwa 

fungsi manajemen yang bersifat mendasar yaitu meliputi perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan 

pengawasan (controlling). 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

       Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan beberapa 

pertanyaan sebagai berikut: 

1) Bagaimana manajemen pengelolaan lapangan futsal di Kabupaten 

Temanggung tahun 2015? 

2) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam mengelola lapangan 

futsal di Kabupaten Temanggung tahun 2015? 

1.4 Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

1) Mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan lapangan futsal di 

Kabupaten Temanggung tahun 2015. 

2) Mengetahui bagaimana faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi 

dalam mengelola lapangan futsal di Kabupaten Temanggung tahun 2015. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

       Setiap hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

pengembangan ilmu. Maka dirumuskan beberapa manfaat yang diperoleh dari 

penelitian ini antara lain: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1) Melalui penelitian ini dapat digambarkan secara teoritis mengenai fungsi 

manajemen dan permainan futsal. 

2) Dapat diperoleh gambaran tentang manajemen pengelolaan lapangan 

futsal di Kabupaten Temanggung. 

3) Dapat diketahui faktor pendukung dan penghambat dalam mengelola 

lapangan futsal di Kabupaten Temanggung.  

1.5.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi peneliti 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang manajemen 

pengelolaan lapangan futsal di Kabupaten Temanggung. 

2) Bagi pengusaha 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dalam 

menerapkan manajemen pengelolaan lapangan futsal dan untuk lebih 

meningkatkan mutu pelayanan dan sarana dan prasarana futsal sehingga 

menjadi lebih baik. 

3) Bagi dunia olahraga Indonesia 

Penilitian ini bermanfaat sebagai media pengawasan tentang 

perkembangan olahraga futsal dan pengelolaan sarana dan prasarana 

olahraga yang ada di daerah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Manajemen 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

       Secara etimologis manajemen adalah kosakata yang berasal dari bahasa 

Perancis kuno, menagement yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. 

Secara umum manajemen dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu yang 

mengajarkan tentang proses untuk memperoleh tujuan organisasi melalui upaya 

bersama dengan sejumlah orang atau sumber milik organisasi.  

       Berikut ini beberapa definisi manajemen menurut para ahli: 

       Menurut Stoner (1992:8) Manajemen adalah proses prencanaan, 

pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan terhadap upaya-upaya yang 

dilakukan anggota organisasi dan penggunaan segala macam sumber daya 

organisasi untuk mencapa tujuan yang telah ditetapkan organisasi. 

       Menurut Terry & Rue (1992:1) Manajemen adalah suatu proses atau 

kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok 

orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang 

nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah "Managing" -

Pengelolaan-, sedang pelaksananya disebut manager atau pengelola. 

       Manajemen (management) adalah pencapaian tujuan-tujuan organisasional 

secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan 

pengendalian sumber daya-sumber daya organisasional (Daft, 2010:6). 

       Beberapa pengertian yang telah disampaikan oleh pakar-pakar manajemen 

diatas dirumuskan kesimpulan oleh peneliti bahwa manajemen merupakan suatu 
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proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan cara yang efektif melalui 

rangkaian berbagai kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, 

pengerakan, kepemimpinan, dan pengawasan. 

2.1.2 Manajemen Olahraga 

       Definisi mengenai manajemen olahraga diberikan oleh De-Sensi, kelley, 

Blanton, dan Beitel (1990) dalam Harsuki (2012:63) bahwa setiap kombinasi dari 

keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), pengarahan (directing), pengawasan (controlling), penggangaran 

(budgeting), kepemimpinan (leading), dan penilaian (evaluating), didalam konteks 

dari suatu organisasi atau departemen yang produk utamanya atau servisnya 

dikaitkan dengan olahraga atau kegiatan fisik. Sedangkan menurut Janet Park 

(1998:4) manajemen olahraga merupakan suatu kombinasi keterampilan yang 

berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, 

pengendalian, penganggaran, dan evaluasi dalam kontek suatu organisasi yang 

memiliki produk utama berkaitan dengan olahraga.  

2.1.3 Fungsi Manajemen 

2.1.3.1 Pengertian Fungsi Manajemen 

       Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis 

Perancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Fayol menyebutkan lima 

fungsi manajemen yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, 

mengkoordinasi, dan mengendalikan. 

       Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan 

melekat didalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer 

dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan (Mugiyo Hartono, 2014). 



9 

 

 

 

       Menurut Terry & Rue (1992:9) ada 5 Fungsi utama manajemen yaitu:  

1) Planning 

Menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang 

akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-

tujuan itu. 

2) Organizing 

Mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan 

memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. 

3) Staffing 

Menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengerahan, 

penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja. 

4) Motivating 

Mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan. 

5) Controlling 

Mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab 

penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif 

dimana perlu. 

       Berdasarkan pendapat pakar manajemen tersebut dan dalam rangka 

penelitian ini penulis sepaham dengan pendapat Sutomo (2011) yang 

memperjelas fungsi manajemen menjadi empat fungsi, yaitu: 

2.1.3.2 Perencanaan (Planning) 

2.1.3.2.1 Pengertian Perencanan (Planning) 

       Beberapa pakar mengungkapkan definisi perencanaan di Harsuki (2012:85), 

Terry (1986) mengartikan perencanaan pada dasarnya adalah penyusunan 

sebuah pola tentang aktivitas-aktivitas masa yang akan datang yang terintegrasi 
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dan dipredeterminasi. Perencanaan meliputi tindakan memilih dan 

menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi 

mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan 

aktivitas-aktivitas yang disusulkan yang diangap perlu untuk mencapai hasil-hasil 

yang diinginkan. 

       Siagian (1989) memberikan definisi perencanaan sebagai keseluruhan 

proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan 

dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang 

telah ditentukan. Perencanaan tersebut dibagikan dalam dua bagian, yaitu 

perencanaan administratif, dan perencanaan manajenerial. Kebijakan yang 

dirumuskan dalam suatu rencana mencakup penciptaan struktur organisasi, 

pengadaan dan penggunaan tenaga kerja, penggunaan sistem dan prosedur, 

penggunaan alat dan sumber daya untuk kelancaran kegiatan-kegiatan tersebut. 

       Berdasarkan pendapat para pakar tersebut peneliti menyimpulkan 

perencanaan merupakan wujud tanggung jawab untuk melakukan pemilihan 

perumusan tujuan sehingga didapatkan strategi yang tepat guna untuk 

melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan. 

2.1.3.2.2 Ragam Perencanaan 

       Menurut Harsuki (2012:87-88) terdapat berbagai ragam rencana dalam 

bidang manajemen. Salah satu ciri yang menandai ragam perencanaan adalah 

”waktu”. Rencana yang dikaitkan dengan waktu dapat dibagikan sebagai berikut: 

1) Perencanaan jangka pendek (kurang dari 1 tahun). 

2) Perencanaan jangka menengah (1 tahun lebih namun, kurang dari 5 

tahun). 

3) Perencanaan jangka panjang (yang meliputi waktu lebih dari 5 tahun).  
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2.1.3.2.3 Keuntungan Perencanaan 

       Harsuki (2012:88-90) menyatakan dengan adanya perencanaan, para 

manajer dapat lebih banyak waktu dan upaya guna melaksanakan tugasnya. 

       Selain itu, perencanaan dapat menimbulkan berbagai hal sebagai berikut: 

1) Timbulnya aktivitas-aktivitas teratur yang ditujukan ke arah pencapaian 

sasaran. 

2) Dapat menunjukan perlunya perubahan di masa akan datang.  

3) Perencanaan menjawab pertanyaan: “Apakah yang akan terjadi 

apabila...?”. 

4) Memberikan suatu landasan atau dasar untuk melakukan pengawasan. 

5) Mendorong orang memberikan prestasi sebaik mungkin. 

6) Perencanaan memaksakan seseorang untuk memandang perusahaan 

secara menyeruluh.  

7) Perencanaan memperbesar dan menyeimbangkan pemanfaatan fasilitas-

fasilitas. 

2.1.3.2.4 Langkah-langkah Dalam Proses Perencanaan atau Planning 

       Menurut Leon C. Megginson, c.s, dalam D. Simon Devung (1988 : 45-46) 

langkah yang biasa ditempuh dalam proses perencanaan, yaitu: 

1) Menetapkan sasaran yang akan dicapai oleh organisasi 

Sasaran yang ditetapkan memberikan arah bagi semua upaya yang 

dijalankan, serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk masing-masing 

perangkat kegiatan. 

2) Merumuskan anggapan dasar perencanaan 

Untuk keperluan tersebut para perencana perlu membuat prakiraan yang 

realisitis serta mengadakan analisis mengenai keadaan lingkungan, baik 
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internal maupun eksternal, untuk melihat berbagai faktor yang ada, dan atau 

yang mungkin timbul di masa yang akan datang. 

3) Merumuskan berbagai alternatif yang bisa ditempuh 

Mencakup inventarisasi berbagai cara yang ditempuh untuk mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan anggapan-

anggapan dasar perencanaan yang telah dirumuskan serta memperlihatkan 

berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi pelaksanaannya. 

4) Mengadakan evaluasi terhadap berbagai alternatif yang telah dirumuskan 

Mencakup penggunaan analisis statistik dan matematik kuantitatif terhadap 

berbagai faktor yang ada dalam setiap alternatif dan bila mungkin, juga 

sekaligus mempertimbangkan implikasi pelaksanaannya, serta pengambilan 

keputusan mengenai arah mana yang akan diambil. 

5) Memilih alternatif yang sesuai 

Memilih rencana yang paling memberikan harapan untuk bisa mencapai 

sasaran yang ditetapkan dengan mengadakan seleksi evaluatif dari berbagai 

alternatif. 

6) Menyusun rencana lanjutan untuk sub unit 

Koordinasi berbagai kegiatan yang berbagai sifat dan tahap pelaksanaannya 

dalam organisasi yang bersangkutan sehingga pelaksanaan rencana-

rencana tersebut bisa sejalan dengan pelaksanaan umum organisasi untuk 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan bersama. 

7) Melaksanakan rencana yang sudah disusun 

Untuk pelaksanaan rencana tersebut, diperlukan realisasi keempat fungsi 

administrasi dan manajemen lainnya, yaitu fungsi pengorganisasian, 

pengadaan dan pemantapan staf, kepemimpinan dan pengawasan. 
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2.1.3.2.5 Bentuk-bentuk Perencanaan atau Planning 

       Bentuk-bentuk perencanaan menurut Hamdan Mansoer (1989 : 79) sebagai 

berikut: 

1) Rencana strategi 

Rencana yang dilaksanakan pada seluruh unit organisasi, yang mencapai 

tujuan organisasi secara keseluruhan. 

2) Rencana operasional 

Rencana yang menggambarkan rincian bagaimana cara mencapai tujuan 

umum organisasi melalui unit-unit pelaksana. 

3) Rencana jangka pendek 

Biasanya rencana yang harus dijalankan dalam satu tahun. 

4) Rencana jangka panjang 

Biasanya rencana yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun 

atau lebih. 

2.1.3.3 Pengorganisasian (Organizing) 

2.1.3.3.1 Pengertian Pengorganisasian (Organizing)  

       Pengorganisasian menurut Rusli Lutan (1999:4) adalah menciptakan 

hubungan antara aktivitas yang akan dikerjakan; personel yang akan 

melakukanya; dan faktor fisik yang dibutuhkan. Untuk mengkoordinasi sumber-

sumber yang tersedia, administrator mendesain sebuah struktur formal dari tugas 

dan kewenangan yang akan mendorong tercapainya tujuan dengan efesien dan 

efektif. Tujuan utama dari pengorganisasian itu adalah membagi tugas atau 

pekerjaan yang akan dilaksanakan, menentukan kelompok kerja, menata jenjang 

kesenangan, dan menyeimbangkan otoritas dan tanggung jawab. 
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       Sepaham dengan pendapat Rusli Lutan, Sondang P. Siagian (1989) di 

dalam Harsuki (2012:103) memperjelas bahwa pengorganisasian merupakan 

keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, 

tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu 

organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan. 

       Harsuki (2012:104) memperjelas bahwa organisasi merupakan badan, 

wadah, tempat dari kumpulan orang-orang, yang bekerja bersama untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi merupakan suatu struktur fungsi dan 

sistem kerjasama, yaitu adanya suatu struktur dan sistem kerjasama yang 

dilakukan berdasar aturan dan penjabaran fungsi-fungsi pekerjaan secara formal. 

       Peneliti menyimpulkan bahwa pengorganisasian yakni pemberian tugas oleh 

manajer sebagai hasil dari tahapan perencanaan, tugas tersebut diberikan 

kepada beragam individu atau grup didalam organisasi untuk dilaksanakan 

mencapai tujuan yang sama. 

2.1.3.3.2 Prinsip-prinsip Organisasi (Organizing)  

       Prinsip organisasi di dalam Harsuki (2012:119) adalah sebagai berikut: 

1) Terdapat tujuan yang jelas.  

2) Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap orang di dalam organisasi.  

3) Tujuan organisasi harus diterima oleh setiap orang dalam organissi.  

4) Adanya kesatuan arah. 

5) Adanya kesatuan perintah. 

6) Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang.  

7) Adanya pembagian tugas. 

8) Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin. 
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9) Pola dasar organisasi harus disusun relatif permanen. 

10) Adanya jaminan jabatan (security of tenure). 

11) Balas jasa yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan jasa 

yang diberikan. 

12) Penempatan orang harus sesuai dengan keahlianya (Sondang P. Siagian, 

1989). 

2.1.3.3.4 Tipe-tipe Organisasi atau Organizing 

       Ada lima tipe organisasi menurut Sondang P. Siagian (2002 : 111), 

diantaranya: 

1) Organisasi lini 

Bentuk organisasi yang tertua tetapi untuk organisasi tertentu masih 

digunakan hingga sekarang. Karena segala sesuatu dalam organisasi lini 

pada umumnya berskala kecil dan sederhanna, tipe organisasi ini cocok dan 

tepat digunakan oleh suatu organisasi kecil. 

2) Organisasi lini dan staf 

Ciri-ciri organisasi lini dan staf adalah sebagai berikut: 

1) Organisasi besar 

2) Terlibat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang kompleks 

3) Hubungan kerja yang terlibat langsung antara atasan dengan bawahan 

4) Jumlah pekerja yang relatif banyak 

5) Diperlukan tingkat spesialisasi manajerial dan teknis operasional yang 

tinggi 
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3) Organisasi fungsional 

Tipe organisasi yang dalam penentuan strukturnya pertimbangan utama 

yang digunakan adalah pengelompokan fungsi-fungsi tertentu yang sejenis, 

baik itu merupakan tugas pokok maupun tugas penunjang. 

4) Organisasi matriks 

       Organisasi matriks digunakan karena dalam organisasi yang kegiatan-

kegiatan tertentu diselenggarakan oleh lebih dari satu unit organisasi, 

keahlian tenaga-tenaga spesialis dimanfaatkan semaksimal mungkin. 

5) Organisasi panitia 

Pimpinan organisasi untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu yang 

biasanya diserahkan kepada satu panitia yang khusus dibentuk untuk 

kepentingan tersebut. 

2.1.3.4 Penggerakan (Actuating)  

2.1.3.4.1 Pengertian Penggerakan (Actuating) 

       Sutomo (2011:14) mendefinisikan bahwa penggerakan (actuating) 

merupakan fungsi fundamental dalam manajemen. Diakui bahwa usaha-usaha 

perencanaan dan pengorganisasian bersifat vital, tetapi tidak akan ada output 

konkrit yang dihasilkan tanpa ditindaklanjuti kegiatan untuk menggerakan 

anggota organisasi untuk melakukan tindakan. Penggerakan dapat didefinisikan 

sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para 

anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi 

tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis (Siagian, 

2002:128). Sedangkan Terry (1990:313) menyatakan bahwa actuating 

merupakan usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian 
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rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-

sasaran organisasi. 

       Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa penggerakan 

(actuating) merupakan usaha atau cara untuk menggerakkan anggota organisasi 

untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan yang 

sudah ditentukan. 

2.1.3.4.2 Prinsip-prinsip Penggerakan (Actuating) 

       Prinsip-prinsip penggerakan di dalam Sutomo (2011:15-16) sebagai berikut: 

1) Sinkronisasi antara tujuan organisasi dengan tujuan anggota organisasi. 

2) Suasana kerja yang menyenangkan. 

3) Hubungan kerja yang serasi. 

4) Tidak memperlakukan bawahan sebagai mesin. 

5) Pengembangan kemampuan bawahan sampai tingkat maksimal. 

6) Pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan. 

7) Pengakuan dan penghargaan atas prestasi kerja yang tinggi. 

8) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 

9) Penempatan personil secara tepat. 

10) Imbalan yang sesuai dengan jasa yang diberikan. 

       Prinsip-prinsip penggerakan menurut Siagian (2002 : 137), sebagai berikut: 

1) Sinkronisasi antara tujuan organisasi dengan tujuan anggota organisasi 

yang bersangkutan 

Telah umum dimaklumi bahwa manusia mempunyai berbagai kepentingan 

dan kebutuhan yang tidak lagi dapat dipuaskannya dengan bekerja 

sendirian melainkan dengan menggunakan berbagai jalur organisasional. 
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2) Suasana kerja yang menyenangkan. 

Salah satu faktor penting untuk diperhatikan dalam penumbuhan suasana 

kerja yang menyenangkan ialah pemeliharaan persepsi di kalangan para 

anggota organisasi bahwa mereka diperlakukan secara adil. 

3) Hubungan kerja yang serasi. 

Hubungan kerja dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu hubungan 

formal dan hubungan informal. 

4) Tidak memperlakukan bawahan sebagai mesin. 

Manusia adalah makhluk yang disamping mempunyai akal, juga memiliki 

harkat dan martabat dengan jatidiri yang khas, jadi tidak digunakan sebagai 

alat-alat produksi lainnya. 

5) Pengembangan kemampuan bawahan sampai tingkat maksimal. 

Mengembangkan potensi apa saja yang dimiliki bawahan dan mengambil 

langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembangkannya. 

6) Pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan. 

Untuk menjadikan tugas-tugas rutin sekalipun menjadi tugas yang penuh 

tantangan dengan melakukannya dengan lebih baik, lebih efisien dan lebih 

ekonomis. 

7) Pengakuan dan penghargaan atas prestasi kerja yang tinggi. 

Untuk mendorong kegairahan kerja para bawahannya seorang manajer 

hendaknya cepat mengakui dan menghargai prestasi kerja para 

bawahannya. 
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8) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 

Betapapun besarnya perhatian yang diberikan pada unsur manusia dalam 

organisasi, arti pentingnya sarana dan prasarana kerja yang memadai 

perlu mendapat perhatian. 

9) Penempatan personil secara tepat. 

Menempatkan tenaga kerja yang sesuai dengan bakat, kemampuan, 

keahlian, keterampilan dan pengalaman seseorang. 

10) Imbalan yang sesuai dengan jasa yang diberikan. 

Seseorang yang berkarya dengan mengerahkan tenaganya, ia mengharap 

imbalan, termasuk imbalan berupa upah atau gaji. 

       Dari prinsip-prinsip penggerakan diatas terlihat bahwa para manajer dalam 

suatu organisasi harus lebih memperhatikan dan memperhitungkan pentingnya 

unsur manusia. 

2.1.3.5 Pengawasan (Controlling) 

2.1.3.5.1 Pengertian Pengawasan (Controlling) 

       Menurut Sutomo (2012:17) proses dari seluruh kegiatan organisasi guna 

lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan 

rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan mutlak dilakukan oleh 

semua orang yang berkedudukan sebagai manajer. Definisi ahli lain 

mengungkapkan, pengawasan merupakan proses pemantauan kegiatan untuk 

menjaga bahwa kegiatan tersebut memang dilaksanakan terarah dan menuju 

kepada pencapaian tujuan yang direncanakan dan mengadakan koreksi 

terhadap kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau kurang tepat sasaran yang 

dituju (Hamdan Mansoer, 1988:153). 
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       Menurut Siagian (2002:169), pengawasan adalah proses pengamatan dari 

seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang 

sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 

       Peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan 

yang dilakukan manajer dari semua kegiatan yang sudah terlaksana sesuai 

dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. 

2.1.3.5.2 Ciri-ciri Pengawasan Efektif 

       Menurut Siagian (2002:175), ciri-ciri pengawasan yang efektif sebagai 

berikut: 

1) Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang 

diselenggarakan 

2) Pengawasan harus segera memberikan petunujuk tentang kemungkinan 

adanya deviasi dari rencana 

3) Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategi 

tertentu 

4) Objektifitas dalam melakukan pengawasan 

5) Keluwesan pengawasan 

6) Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi 

7) Efisiensi pelaksanaan pengawasan 

8) Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat 

9) Pengawasan mencari apa yang tidak beres 

10) Pengawasan harus bersifat membimbing 
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2.1.3.5.3 Instrumen-instrumen Pengawasan (Controlling) 

       Menurut Siagian (2002:185), instrumen-instrumen pengawasan ada enam, 

yaitu: 

1) Standar Hasil 

Makna dan hakikat standar hasil yang ingin dicapai merupakan hal yang 

sangat fundamental karena terhadap standar itulah peyelenggaraan 

berbagai kegiatan dibandingkan. 

2) Anggaran 

Anggaran adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan dalam uang. 

Dengan demikian anggaran merupakan pernyataan tentang hasil-hasil 

yang diharapkan. 

3) Data-data Statistik 

Penyajian data statistik itu dilakukan oleh stafnya sedemikian rupa 

sehingga mempunyai makna yang tinggi bagi manajer yang bersangkutan. 

4) Laporan 

Laporan dapat berupa laporan tertulis, akan tetapi dapat pula berupa 

laporan lisan. 

5) Auditing 

Usaha verifikasi yang sistematis dan ditujukan pada berbagai segi 

operasional dari organisasi. 

6) Observasi Langsung 

Manajer bisa melihat sendiri dalam proses pengawasan dan bawahan juga 

merasa diperhatikan. 
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2.1.3.5.4 Proses Pengawasan atau Controlling 

       Menurut Samuel C. Certo dalam Simon Devung (1988 : 117), proses 

pengawasan mencakup tiga tahapan, yaitu: 

1) Mengecek pelaksanaan 

Manajer sebelum menentukan apa yang harus dilakukan, mereka perlu 

terlebih dahulu mengecek bagaimana pelaksanaan kegiatan organisasi yang 

ada.  

2) Membandingkan pelaksanaan dengan standar yang telah ditentukan. 

Standar pada hakikatnya merupakan tolok ukur minimal untuk menentukan 

apakah hasil pelaksanaan pada saat yang bersangkutan sudah sesuai atau 

tidak dengan apa yang sudah distandarkan dalam perencanaan untuk 

masing-masing aspek kegiatan. 

3) Mengadakan perbaikan bila diperlukan. 

Tindakan perbaikan berfokus pada memperbaiki kekurangan yang ada 

dalam organisasi yang menyebabkan pelaksanaan beberapa aspek kegiatan 

tidak mencapai standar yang telah ditentukan untuk aspek kegiatan tersebut. 

2.1.3.5.5 Jenis-jenis Pengawasan atau Controlling 

       Pengawasan menurut James H. Donnelly, Jr dalam G. Simon Devung 

(1988 : 119) dibagi dalam tiga jenis, yaitu : 

1) Pengawasan Pendahuluan. 

Pengawasan pendahuluan adalah pengawasan yang dijalankan sebelum 

kegiatan dijalankan. Berfokus pada upaya pencegahan masalah yang timbul 

karena ketidaksesuaian kuantitas dan kualitas sumber daya yang diperlukan 

untuk menjalankan kegiatan yang telah direncanakan. 

2) Pengawasan selama kegiatan berlangsung. 
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Hal ini dijalankan dengan pengadaan supervisi dan pengarahan langsung 

oleh administrator dan manajer pada bagian dan jenjang masing-masing. 

3) Pengawasan umpan balik. 

Berfokus pada hasil akhir dari kegiatan yang dilaksanakan. Apakah hasil dari 

kegiatan organisasi setelah suatu periode operasional tertentu berjalan 

sesuai dengan target yang telah ditentukan atau tidak, baik secara kuantitas 

maupun kualitas. 

2.1.4 Kepemimpinan (Leading) 

2.1.4.1 Pengertian Kepemimpinan (Leading) 

       Menurut IOC (Olympic Solidarity, 2000) kepemimpinan adalah sebagai 

kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Seorang pemimpin adalah 

seorang yang memberi motivasi, memberikan pengarahan/bimbingan, dan 

melimpahkan kewenangan dan tanggungjawab kepada anggotanya. Pemimpin 

memberikan tantangan kepada mereka untuk menyelesaikan tugasnya, 

memecahkan masalah-masalah dan membuat keputusan untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

       Kepemimpinan adalah kemampuan memperoleh konsensus dan keikatan 

pada tujuan bersama, melampaui syarat-syarat organisasi yang dapat dicapai 

dengan pengalaman sumbangan dan kepuasan di pihak kelompok kerja (J. 

Cribbin, 1981). Peneliti menyimpulkan kepemimpinan adalah kemempuan 

seseorang untuk mempengaruhi orang lain. 
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2.1.4.2 Tipe-tipe Kepemimpinan 

       Menurut Sondang P. Siagian (1989) tipe-tipe kepemimpinan sebagai berikut: 

1) Tipe Otokratik 

Dalam mengambil keputusan manajer akan bertindak sendiri. mempunyai 

serangkaian karakteristik yang dikataka sebagai karateristik negatif, dari 

sudut persepsinya umumnya tipe ini tipe ini cenderung pemimpin yang 

egois. 

2) Tipe Demokratik 

Pengambilan keputusan tercermin pada tindakan-tindakannya 

mengikutsertakan para bawahan dalam seluruh proses pengambilan 

keputusan maka mendorong bawahan untuk ikut bertanggung jawab. 

3) Tipe Paternalistik 

Menggunakan cara mengambil keputusan sendiri dan kemudian berusaha 

menjual keputusan itu kepada para bawahannya. 

4) Tipe Kharismatik 

Daya tariknya sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut 

yang sangat besar jumlahnya. 

5) Tipe Militeristik 

Umumnya memiliki sifat memuntut disiplin yang tinggi dari bawahan dan 

sukar menerima kritik dari bawahanya. 

6) Tipe Laissez Faire 

Pemimpin akan mendelegasikan seluruh tugas-tugas itu kepada para 

bawahannya, dengan pengarahan yang minimal atau bahkan tanpa 

pengarahan sama sekali. 

 
 



25 

 

 

 

2.1.4.3 Sifat Kepemiminan 

       Sifat kepemimpinan menurut  Stogdill (1974) sebagai berikut: 

1) Aktif dan energetik 

2) Memiliki latar belakang socioeconomic 

3) Pendapat/keputusan yang unggul 

4) Agresif dan tegas 

5) Objektif 

6) Bersemangat/bergairah 

7) Percaya diri 

8) Bertanggung jawab 

9) Kerjasama 

10) Memiliki tinggi diatas rata-rata 

11) Berpendidikan baik 

12) Berbicara baik 

13) kebebasan (independent) 

14) Banyak akal (resourceful) 

15) Integritas personal yang tinggi 

16) Peraih yang tinggi (high achiever) 

17) Mudah berinteraksi 

18) Keterampilan antar person yang baik. 

2.1.5  Manajemen Fasilitas Olahraga 

2.1.5.1 Pengertian Manajemen Fasilitas Olahraga 

       Menurut Harsuki (2012:182) manajemen fasilitas olahraga adalah suatu 

proses perencanaan, pengadministrasian, koordinasi, dan penilaian pelaksanaan 

harian dari fasilitas olahraga. Tugas-tugas ini meliputi suatu aturan 
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pertanggungjawaban yang luas, termasuk memasarkan fasilitas, 

mempromosikan event yang menggunakan fasilitas tersebut, pemeliharaan 

fasilitas dan memperkerjakan dan memecat karyawanya. 

2.1.5.2 Macam-macam Fasilitas Olahraga 

1) Fasilitas tunggal 

Fasilitas itu umumnya digunakan untuk satu cabang olahraga saja. 

2) Fasilitas serbaguna 

Dapat dalam kategori indoors maupun outdoors. Digunakan bermacam-

macam kegiatan. 

3) Fasilitas pada rumah kelab (club house) 

4) Fasilitas olahraga yang besar 

Menyediakan ruangan untuk berpraktik olahraga dan ruangan penonton. 

5) Fasilitas olahraga Universitas 

Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Semarang, Universitas 

Negeri yogyakarta, dll. 

2.1.5.3 Ciri-ciri Fasilitas yang Dikelola dengan Baik 

       Menurut Harsuki (2012:187) ciri-ciri fasilitas yang dikelola dengan baik 

adalah sebagai berikut: 

1) Beroperasi pada jam yang ditentukan setiap harinya, dengan memberikan 

pelayanan yang ramah. 

2) Pelanggan baru diterima secara baik, dan mereka mendapat petunjuk 

sehingga dapat menggunakan fasilitas dengan sebaik-baiknya 

3) Karyawan yang terlatih dengan baik, peran, dan tanggung jawabnya dapat 

dikenali oleh setiap pengguna. 
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4) Prosedur keselamatan, PPPK, pertolongan darurat, telah didokumentasikan 

dan siap untuk beroperasi. 

5) Melalui pengoperasianya, fasilitas dapat menghasilkan manfaat ekonomi. 

2.2 Futsal 

2.2.1 Sejarah dan Pengertian Futsal 

       Secara resmi, badan sepak bola dunia FIFA menyebutkan futsal pertama 

kali dimainkan di Montevideo, Uruguay, tahun 1930. Saat itu, Juan Carlos Ceriani 

memperkenalkan pertandingan sepak bola 5 lawan 5 untuk suatu kompetisi bagi 

remaja. Pertandingan itu dilakukan di lapangan basket. 

       Mulanya, Ceriani yang berasal dari Argentina adalah pelatih sepak bola di 

Montevideo. Tetapi hujan yang sering mengguyur Montevideo membuatnya kesal 

karena jadwal latihan menjadi berantakan. Ceriani memikirkan penyelesaian 

masalah dengan memindahkan tempat latihan ke dalam ruangan. Karena 

menarik dan dianggap memberikan tantangan baru, permainan itu digemari oleh 

masyarakat Montevideo. Jadilah futsal sebagai permainan yang menyebar luas. 

       Tahun 1974, berkumpulah perwakilan futsal dari berbagai Negara di Sao 

Paulo. Pertemuan itu menyepakati pembentukan FIFUSA (The Federacao 

Internationale de Futebol de Salao). Setelah terbentuknya FIFUSA futsal 

semakin cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Setelah tahun 1989 FIFA 

mengambil alih futsal dan mengganti peraturan yang telah ada. 

       Futsal adalah kata yang digunakan secara Internasional untuk permainan 

sepakbola dalam ruangan. Kata itu berasal dari kata futbol atau futebol (dari 

bahasa Spanyol atau Portugal yang berarti permainan sepakbola) dan salon atau 

sala (dari bahasa Perancis atau Spanyol yang berarti dalam ruangan) (Puji 

Suprayitno, 2009:2). 
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       Pengertian tersebut diperkuat oleh Sahda Halim (2009:6), futsal adalah 

permainan sejenis sepakbola yang dimainkan dalam lapangan yang berukuran 

lebih kecil. Permainan ini dimainkan oleh 10 orang (masing-masing tim 5 orang) 

saja, dan maksimal 9 pemain cadangan. Menggunakan bola yang lebih kecil dan 

lebih berat daripada yang digunakan dalam sepak bola. Gawang yang digunakan 

dalam futsal juga lebih kecil. 

2.2.2 Sarana dan Prasarana Futsal 

2.2.2.1 Lapangan 

       Lapangan harus berbentuk persegi panjang dengan garis yang ada di 

samping harus lebih panjang daripada garis gawang. Ukuran lapangan yaitu, 

panjang 25-42 meter, lebar 15-25 meter. Untuk ukuran yang berstandar 

Internasional adalah panjang 38-42 meter, lebar 18-25 meter (Sunarno, 

2008:12).

 

Gambar 1. Lapangan Futsal 
(Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Lapangan ) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lapangan
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2.2.2.1.1 Jenis-jenis Permukaan Lapangan 

       Menurut Sunarno (2008:17), permukaan lapangan futsal harus rata, mulus 

dan tidak licin. Lebih baik kalau lapangan dibuat dengan permukaan dari kayu 

atau bahan buatan yang lain, tetapi tidak dibenarkan dan dilarang keras 

memakai bahan dari beton. Permukaan lapangan futsal dapat dibagi menjadi dua 

bagian yaitu lapangan sintetis dan non-sintetis. Berikut gambar jenis permukaan 

lapangan futsal: 

 

Gambar 2. Jenis Permukaan Lapangan Sintetis 
(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 



30 

 

 

 

 

Gambar 3. Jenis Permukaan Lapangan Parquett 
(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

Gambar 4. Jenis Permukaan Lapangan Karet 
(Sumber: http://news.pesanlapang.com/edukasi/jenis-permukaan-lapangan-

futsal/) 

http://news.pesanlapang.com/edukasi/jenis-permukaan-lapangan-futsal/
http://news.pesanlapang.com/edukasi/jenis-permukaan-lapangan-futsal/
http://news.pesanlapang.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_1137.jpg
http://news.pesanlapang.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_1137.jpg
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Gambar 5. Jenis Permukaan lapangan Teraflek 
(Sumber: http://news.pesanlapang.com/edukasi/jenis-permukaan-lapangan-

futsal/) 

 

Gambar 6. Jenis Permukaan Lapangan Semen/Beton 
(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

http://news.pesanlapang.com/edukasi/jenis-permukaan-lapangan-futsal/
http://news.pesanlapang.com/edukasi/jenis-permukaan-lapangan-futsal/
http://news.pesanlapang.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_1407.jpg
http://news.pesanlapang.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_1407.jpg
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Gambar 7. Permukaan Lapangan V Sport 
(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

Gambar 8. Jenis Permukaan Lapangan Vinyl 
(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 



33 

 

 

 

2.2.2.2 Gawang 

       Ukuran gawang adalah lebar 3 meter, dan tinggi 2 meter. Kedua tiang 

gawang dan palang gawang meliliki lebar dan dalam yang sama, yaitu 8 cm, 

serta diberi jaring yang bahannya terbuat dari rami atau nilon (Sunarno, 

2008:15). 

       Puji Suprayitno (2009:10) memperjelas bahwa gawang harus ditempatkan 

pada bagian tengah dari masing-masing garis gawang. Gawang terdiri dari 2 

tiang gawang (goal post) yang sama dari masing-masing sudut dan dihubungkan 

dengan puncak tiang oleh palang gawang secara hoizontal (cross bar). Jarak 

antar tiang ke gawang 3 m dan jarak dari ujung bagian bawah tanah ke palang 

gawang adalah 2 m. Kedua tiang gawang dan palang gawang memiliki lebar dan 

dalam yang sama yakni 8 cm. Jaring dapat dibuat dari nilon yang diikat ke tiang 

gawang dan palang gawang dibagian belakang yang diberi beban. 

 

Gambar 9. Gawang 
(Sumber: Puji Suprayitno, 2009:10) 
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2.2.2.3 Bola 

       Menurut Puji Suprayitno (2009:12) bola harus berbentuk bulat, terbuat dari 

kulit atau bahan lainya dengan minimal diameter keliling 62 cm dan maksimal 64 

cm. Berat bola pada saat pertandingan dimulai minimal 400 gram dan maksimal 

440 gram dan dengan tekanan sama dengan 0,4 – 0,6 atmosfir (400 – 600 

g/cm). Jika bola rusak ketika di dalam permainan maka dilakukan (drop ball) 

dijatuhkan pada tempat bola rusak. 

       Bola dari kulit laken/bulu (felt ball) tidak diperbolehkan. Bola tidak 

diperbolehkan memantul kurang dari 55 cm dan tidak boleh lebih dari 65 cm 

pada pantulan pertama ketika dijatuhkan dari ketinggian 2 m. 

 

Gambar 10. Bola Futsal 
(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

2.2.3 Perlengkapan Pemain 

       Menurut Puji Suprayitno (2009:16) seorang pemain tidak boleh 

menggunakan peralatan atau memakai apapun yang membahayakan dirinya 

sendiri atau pemain lainya, termasuk bentuk perhiasan apapun. Pemain harus 

memakai pengaman kaki (shinguards) yang memberikan tingkat perlindungan 

yang cukup. 
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       Dasar perlengkapan pemain menurut Puji Suprayitno (2009:16-17): 

1) Memakai seragam atau kostum dan bercelana pendek. 

2) Memakai kaos kaki panjang. 

3) Memakai shinguards. 

4) Sepatu dengan model yang diperkenankan untuk dipakai terbuat dari kain 

atau kulit lunak atau sejenisnya. Penggunaan sepatu adalah wajib. 

5) Semua yang dikenakan pemain tidak boleh mengandung unsur politik, 

agama, atau pernyataan seseorang. 

6) Khusus penjaga gawang diperkenankan memakai celana panjang di bagian 

luar harus ditutup kaos kaki. 

7) Penjaga gawang memakai warna yang mudah membedakanya dari pemain 

lain serta wasit. 

2.3 Kondisi Nyata Lapangan Futsal di Kabupaten Temanggung 2015 

1) Bushi Sherep Futsal 

Secara lokasi Bushi Sherep Futsal diuntungkan karena berada di dekat 

pusat kota. Jarak terdekat dengan lapangan futsal yang lain yaitu dengan 

Fantasi Futsal. Secara umum sarana dan prasarananya memenuhi 

persyaratan untuk bermain futsal. Terdapat mushola, toilet dan ruang ganti 

pemain, dan tempat parkir. Selain digunakan sebagai penyewaan futsal 

tempat ini juga digunakan sebagai toko penjualan perlengkapan futsal dan 

sepak bola. Untuk bermain futsal di tempat ini pelanggan bisa melakukan 

pemesanan secara langsung atau sms, pembayaran dilakukan penyewa 

setelah selesai futsal. Lapangan futsal ini buka dari pukul 08.00 sampai 

dengan pelanggan habis di hari itu. Terdapat 16 members di lapangan 

futsal ini. Manajer dan pengelola sangat bersahabat dan ramah. 
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2) Seroyo Futsal 

Seroyo Futsal adalah lapangan futsal pertama di Kabupaten Temanggung 

dibangun pada tahun 2010. Lokasinya cukup strategis. Jarak terdekat yaitu 

dengan Erik Futsal. Sarana dan prasarana ditempat ini memenuhi standar 

untuk bermain futsal, tetapi permukaan lapanganya sudah mulai rusak. 

Tempat ini juga digunakan sebagai toko penjualan perlengkapan futsal dan 

sepak bola. Untuk menyewa pelanggan bisa langsung datang pesan atau 

dengan sms. Terdapat 6 members di lapangan futsal ini. Manajer 

bersahabat dan ramah. 

3) Azra Futsal 

Berada Jauh dari pusat kota, tetapi lapangan futsal ini strategis karena jauh 

dari lapangan futsal yang lain. Sarana dan prasarananya standar dan 

masih bagus. Terdapat kantin, toilet dan tempat parkir. Untuk 

pememesanan, pelanggan bisa datang langsung atau sms. Ada 8 

members di lapangan ini. Lapangan ini biasanya dibuka pukul 13.00 karena 

pada pagi hari jarang ada yang memesan, apabila ingin bermain pada pagi 

hari bisa sms pengelola terlebih dahulu. 

4) Fantasi Futsal 

Lokasi lapangan ini tidak terlalu jauh dengan Bushi Sherep Futsal dan Erik 

Futsal. Lapangan futsal yang cukup luas, mushola, ruang ganti pakaian, 

tempat parkir yang luas dan toilet. Untuk menyewa biasanya pelanggan 

bisa memesan langsung atau sms. Terdapat 10 members. 

 

5) Erik Futsal 
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Lokasi lapangan ini tidak jauh dengan Fantasi Futsal dan Seroyo Futsal. 

Lapangan ini diuntungkan karena dekat dengan obyek wisata Pikatan 

Water Park. Sarana dan prasarana bagus karena masih baru. Permukaan 

lapangan berupa rumput sintetis. Terdapat 11 members. 

6) Mitra Barokah Futsal 

Lokasi lapangan futsal ini strategis dan mudah dijangkau karena  dekat dari 

pusat kota, jarak dengan lapangan futsal yang lain cukup jauh. Permukaan 

lapangan dari rumput sintetis. Terdapat kamar ganti pakaian, toilet dan 

tempat parkir. Selain mempunyai usaha penyewaan lapangan futsal 

manajer juga mempunyai usaha rumah makan dan toko besi. Terdapat 14 

members pada lapangan futsal ini. 

7) Pro Futsal 

Berada di jalan raya Dangkel Parakan. Sarana dan prasarana bagus 

terdapat 2 lapangan dengan permukaan yang berbeda yaitu rumput sintetis 

dan vinyl. Lingkungan bersih dengan bangunan yang sangat luas. Ketika 

musim tembakau lapangan futsal ini digulung, bangunan ini dialih fungsikan 

sebagai gudang tembakau. Terdapat juga studio musik dan pabrik 

pengolahan kayu. Terdapat 24 members di lapangan dengan permukaan 

rumput sintetis. Sedangkan untuk permukaan lapangan vinyl terdapat 22 

members. 

8) NASSA Futsal 

Lokasi ini cukup strategis karena berada di samping jalan raya Kedu – 

Parakan. Sarana dan prasarana bagus, hanya terdapat satu lapangan 

dengan jenis permukaan yang menggunakan V-Sport di Kabupaten 
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Temanggung yaitu NASSA Futsal. Terdapat kantin, mushola, ruang ganti 

pakaian, toilet. Terdapat 13 members dan pengelola ramah. 

9) V3 Futsal 

Lokasi lapangan futsal V3 sangat strategis berada di jalan raya kedu 

parakan dan jauh dari lapangan futsal yang lain. Sarana dan prasarana 

standar untuk sebagai syarat bermain futsal. Bangunan ini juga difungsikan 

sebagai rest area, cafe, music studio ,dan distro. Terdapat juga fasilitas 

mushola, kamar ganti pakaian, tempat parkir dan toilet. Terdapat 18 

members. Manajer dan pengelola sangat bersahabat dan ramah. 

10) Gemini Futsal 

Lokasi lapangan futsal ini sngat strategis berada di Kecamatan Kandangan. 

Sarana dan prasarana bagus karena masih baru dengan permukaaan 

lapangan vinyl. Terdapat ruang ganti pemain, toilet dan tempat parkir yang 

cukup luas. Tempat bersih dan nyaman. Terdapat 14 members. 

2.4 UU RI Nomor 3 Tahun 2005 BAB XVI Industri Olahraga 

       Pengusaha yang berminat mendirikan lapangan futsal harus memperhatikan 

dan melaksanakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 

BAB XVI Industri Olahraga Pasal 78 ayat 1, berbunyi: “Setiap pelaksanaan 

industri olahraga yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau 

masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip 

penyelenggaraan keolahragaan”. 

       Berdasarkan pasal tersebut maka setiap pengusaha lapangan futsal wajib 

memperhatikan tujuan keolahragaan nasional UU RI Nomor 3 tahun 2005 pasal 

4, berbunyi: “Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan 

kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral 



39 

 

 

 

dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina kesatuan dan 

kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, 

martabat dan kehormatan bangsa. Serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan 

UU RI Nomor 3 tahun 2005 pasal 5, berbunyi: “ Keolahragaan diselengarakan 

dengan prinsip: a) demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai 

keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan bangsa; b) keadilan sosial dan nilai 

kemanusiaan yang beradab; c) sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan 

esteitika; d) pembudayaan dan keterbukaan; e) pengembangan kebiasaan hidup 

sehat dan aktif bagi masyarakat; f) pemberdayaan peran serta masyarakat; g) 

keselamatan dan keamanan; dan h) keutuhan jasmani dan rohani. 

       Pasal 79, berbunyi: 

1) Industri olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, 

diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat. 

2) Industri olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga 

sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi: 

1) Kejuaraan nasional dan internasional. 

2) Pekan olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional. 

3) Promosi, eksibisi, dan festival olahraga. 

4) Keagenan, layanan informasi, dan konsultasi keolahragaan. 

3) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga sebagaimana 

dimkasud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat bermitra dengan pemerintah, 

pemerintah daerah, organisasi olahraga,dan/atau organisasi olahraga lain, 

baik dalam negeri maupun luar negeri. 
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4) Dalam melaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 

masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

5) Masyarakat yang melakukan industri jasa olahraga memperhatikan 

kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga. 

       Pasal 80, berbunyi: 

1) Pembinaan dan pengembangan industri olahraga dilaksanakan melalui 

kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan olahraga 

yang mandiri dan profesional. 

2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan kemudahan 

pembentukan sentra-sentra pembinaan dan pengembangan industri 

olahraga. 

3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi pemwujudan 

kemitraan pelaku indusrti olahraga dengan media massa dan media lainya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

       Metode penelitian adalah cara / prosedur yang dipakai dalam melakukan 

penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian. untuk 

mengadakan pengkajian selanjutnya, penulis menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif. 

       Dalam Moleong (2012), Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. 

       Pengertian penelitian kualitatif diperjelas oleh Denzin dan Lincoln (1987) 

menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan 

latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan 

dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif 

metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan 

pemanfaatan dokumen. 

       Sejalan dengan pendapat tersebut Moleong (2012:6) memperjelas bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Di dalam penelitian kualitatif 

peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data 
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utama, sehingga hanya manusia yang mampu memahami kaitan kenyataan-

kenyataan yang terjadi dalam proses penelitian. 

       Data yang dihasilkan jenis kualitatif berupa data deskriptif berupa kata-kata, 

gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan 

berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. 

Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, 

videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainya. 

3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

       Lokasi penelitian ini adalah lapangan futsal di Kabupaten Temanggung yang 

merupakan obyek penelitian yang penulis tentukan. Sasaran dalam penelitian ini 

adalah manajer, pengelola, dan member (pelanggan) lapangan futsal di 

Kabupaten Temanggung. 

3.3 Subyek Penelitian 

       Subyek penelitian merupakan sumber data yang akan digali oleh peneliti 

berupa manusia atau responden / informan. Informasi yang digali tidak hanya 

informasi yang berupa verbal tetapi juga berupa tindakan dan aktivitas subyek 

penelitian. Subyek penelitian ini adalah masing-masing manajer lapangan futsal 

sebanyak 7 tempat, 1 pengelola dan 1 pelanggan di setiap lapangan futsal. 

3.4 Obyek Penelitian 

       Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan tujuan dan 

pertimbangan tertentu yaitu, berkaitan dengan kondisi nyata di lapangan, 

keterbatasan waktu manajer, sarana dan prasarana fasilitas futsal, pengelolaan 

yang diterapkan, Jumlah members, perijinan terkait akan dilakukannya penelitian, 
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dan lokasi lapangan futsal. Objek penelitian yang ditentukan oleh peneliti 

sebanyak 7 tempat yaitu: 

Table 2. Objek Penelitian dan Jumlah Members 

No Lapangan Futsal Members 

1. Bushi Sherep Futsal 16 

2. Azra Futsal 8 

3. V3 Futsal 18 

4. Pro Futsal 46 

5. Seroyo Futsal 6 

6. Gemini Futsal 14 

7. Erik Futsal 11 

 

       Berdasarkan kondisi yang ada di lapangan bahwa, dengan menggunakan 

responden selanjutnya tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru yang berarti. 

Ditegaskan oleh S. Nasution (1998) dalam Sugiyono (2011:220) menjelaskan 

bahwa penentuan unit sampel (responden) dianggap telah memadai apabila 

telah sampai kepada taraf “redudancy” (datanya telah jenuh, ditambah sampel 

lagi tidak memberikan informasi yang berarti). 

3.5 Instrumen dan Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Instrumen Penelitian 

       Peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, 

penafsir data, dan menjadi pelapor hasil penelitianya. Peneliti sebagai instrumen 

adalah tepat karena peneliti menjadi segalanya dari keseluruhan proses 

penelitian dan peneliti adalah alat pengumpul data (Moleong, 2012:168). 
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       Instrumen dalam penelitian ini meliputi observasi dengan mendata fasilitas 

sarana dan prasarana yang ada dan mencari tahu tentang pengelolaan lapangan 

futsal yang telah ditetapkan sebagai obyek penelitian, wawancara dengan 

berpedoman sesuai kisi-kisi dan pedoman wawancara yang telah peneliti buat, 

dokumentasi dengan dan mengambil data, gambar, foto, video, rekaman suara 

yang berhubungan proses manajemen pengelolaan yang ada di lapangan futsal 

tersebut. 

3.5.2 Metode Pengumpulan Data 

       Menurut Sugiyono (2010:308) teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Data merupakan faktor yang sangat penting dalam setiap 

penelitian. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka 

digunakan metode sebagai berikut: 

3.5.2.1 Wawancara 

       Menurut Moleong (2012:186) wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas 

pernyataan itu. 

       Bermacam-macam cara pembagian jenis wawancara Patton (1980:197) 

mengemukakan sebagai berikut: 

1) Wawancara pembicaraan informal. 

2) Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara. 

3) Wawancara baku terbuka. 
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       Pembagian lain dikemukakan oleh Guba dan Lincoln (1981:160-170). 

Pembagian mereka adalah: 

1) Wawancara oleh tim atau panel. 

2) Wawancara tertutup dan wawancara terbuka. 

3) Wawancara riwayat secara lisan. 

4) Wawancara terstruktur dan tak terstruktur. 

       Teknik wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang 

pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang 

akan diajukan. Pertanyaan-pertanyaan ini disusun sebelumnya dan didasarkan 

atas masalah dalam rancangan penelitian (Moleong, 2012:190). 

3.5.2.2 Observasi/Pengamatan 

       Alasan penggunaan pengamatan adalah: pengamatan mengoptimalkan 

kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar 

kebiasaan, dan sebagainya; pengamatan memungkinkan pengamat untuk 

melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subyek penelitian, hidup pada saat itu, 

menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para subjek 

pada keadaan waktu itu; pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa 

yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehinga memungkinkan peneliti sebagai 

sumber data; pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang 

diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun pihak subyek (Meolong, 

2012:175). Penelitian ini penulis mengamati semua kegiatan, kejadian, dan 

tingkah laku yang ada di lapangan futsal. 
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3.5.2.3 Dokumentasi/Foto 

       Menurut Sugiyono (2010:329) dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental seseorang. 

       Penggunaan foto untuk melengkapi sumber data jelas besar sekali 

manfaatnya. Pengambilan foto sebaiknya tidak dibuat-buat pada umumnya foto 

tidak digunakan secara tunggal untuk menganalisis data. Dengan kata lain, 

sebaiknya foto digunakan sebagai pelengkap pada cara dan teknik lainya 

(Moleong, 2012:161). 

       Penelitian ini yang didokumentasikan adalah struktur organisasi, foto sarana 

dan prasarana futsal, foto pada saat wawancara dan foto lain jika dibutuhkan. 

3.6 Pemeriksaan Keabsahan Data 

3.6.1 Alasan dan Acuan Pemeriksaan Keabsahan Data 

       Keabsahan data menurut Moleong (2012:320) bahwa setiap keadaan harus 

memenuhi: 

1) Mendemonstrasikan nilai yang benar, 

2) Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan 

3) Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari 

prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusanya. 

       Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas) menurut versi „positivisme‟ dan 

disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. 

Agar memperoleh temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan 

kebenaranya maka data dalam penelitian ini dilakukan uji kredibilitas atau 

validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas. (Meolong, 2012). 
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3.6.2 Kriteria Keabsahan Data 

       Moleong (2012:324) mengungkapkan, untuk menetapkan keabsahan 

(trustworthiness) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik 

pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu yaitu, derajat 

kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan 

(dependability), dan kepastian (confrimability). 

3.6.3 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

       Teknik yang penulis gunakan dalam pemeriksaan keabsahan data pada 

penelitian ini adalah perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, 

triangulasi, dan menggunakan bahan refrensi. Moleong (2012:332) memperjelas 

triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan 

konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu 

mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai 

pandangan. Peneliti dapat me-recheck temuanya dengan jalan 

membandingkanya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu 

peneliti dapat melakukanya dengan cara: 

1) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, 

2) Mengeceknya dengan berbagai sumber data, 

3) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayan data dapat 

dilakukan. 

3.7 Metode Analisis Data 

       Menurut Moleong (2012:247) proses analisis data dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, 
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pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, 

dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. 

       Konsep analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam 

Moleong (2012) upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain. 

       Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Hubermen, yaitu meliputi 

komponen-komponen kegiatan sebagai berikut: 

1) Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang 

tidak perlu. Dalam hal ini reduksi data akan dilakukan untuk memilih antara 

data-data yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan 

manajemen pengelolaan futsal. Sehingga analisis yang disusun peneliti 

dapat tepat sasaran dan tidak mengembang terlalu jauh dan dapat ditarik 

kesimpulan. 

2) Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, chard, 

pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin 

mudah dipahami. Penyajian data dalam penelitian ini merupakan 
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pengambilan seluruh informasi tentang manajemen pengelolaan lapangan 

futsal yang telah dianalisis oleh peneliti sesuai dengan kenyataan 

dilapangan. 

3) Conclusion drawing/verivication (Penarikan Kesimpulan dan Pengujian) 

Penarikan data pengujian kesimpulan, penilitian pada dasarnya 

mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-

pola data yang ada dan atau kecenderungan dari display data yang telah 

dibuat. Menurut Ibid dalam Wulan Yuliana (2013:29) ada kalanya 

kesimpulan telah tergambar sejak awal, namun kesimpulan penelitian tidak 

pernah dapat dirumuskan secara memadai tanpa menyelesaikan analisis 

seluruh data yang ada. Peneliti dalam hal ini masih harus mengkonfirmasi, 

mempertajam atau mungkin merevisi kesimpulan-kesimpulan yang telah di 

buat untuk sampai pada kesimpulan final berupa proposisi-proposisi ilmiah 

mengenai gejala atau realitas yang telah diteliti. Setelah analisis dilakukan, 

maka peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian yang menjawab 

rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti sebelumnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

       Penelitian ini tentang manajemen pengelolaan lapangan futsal di Kabupaten 

Temanggung tahun 2015. Penelitian ini mengambil 7 lapangan futsal di 

Kabupaten Temanggung sebagai objek, yaitu: 

Table 3. Objek penelitian dan Alamat 

 

       Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

manajemen pengelolaan lapangan futsal di Kabupaten Temanggung terkait 

fungsi manajemen yang dijalankan oleh pengelola lapangan futsal di Kabupaten 

Temanggung tahun 2015 yang mencakup fungsi perencanaan (planning), fungsi 

pengorganisasian (organizing), fungsi penggerakan (actuating), dan fungsi 

pengawasan (controlling) dan bagaimana faktor pendukung dan penghambat 

manajemen pengelolaan lapangan futsal di Kabupaten Temanggung tahun 2015. 

No. Lapangan Futsal Alamat 

1. Bushi Sherep Futsal 
Jln. Pahlawan No. 10 Kec. Temanggung Kab. 
Temanggung 

2. Seroyo Futsal 
Seroyo, Ds. Madureso Kec. Temanggung 
Kab. Temanggung 

3. Azra Futsal 
Jl. Lingkar Walitelon RT. 02 RW. 03 walitelon 
Utara Kec. Temanggung Kab. Temanggung 

4. Erik Futsal 
Ds. Mudal RT. 01 RW. 05 Kec. Temanggung 
Kab. Temanggung 

5. Pro Futsal 
Jln. Raya Dangkel - Parakan Kec. Parakan 
Kab. Temanggung 

6. V3 Futsal 
Jln. Raya Kedu - Parakan Kec. Kedu Kab. 
Temanggung (Sebelah Pasar Kedu) 

7. Gemini Futsal 
Jln. Maron - Kandangan Km 3 Kec. 
Kandangan Kab. Temanggung 
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       Berdasarkan hasil penelitian, terkumpul sejumlah responden yang terlibat 

yaitu sebanyak 21 orang dengan perincian manajer berjumlah 7 responden, 

pengelola berjumlah 7 responden, dan member berjumlah 7 responden. 

       Setelah mengadakan penelitian pada tanggal 11 Juli 2015 sampai 16 Juli 

2015 maka didapatkan data-data mengenai bagaimana keadaan manajemen 

pengelolaan yang diterapkan pada lapangan futsal di Kabupaten Temanggung 

tahun 2015 meliputi fungsi perencanaan (planning), fungsi pengorganisasian 

(organizing), fungsi penggerakan (actuating), dan fungsi pengawasan 

(controlling) dan faktor pendukung dan penghambat manajemen pengelolaan 

lapangan futsal di Kabupaten Temanggung tahun 2015. 

       Hasil penelitian secara umum menunjukan bahwa fungsi manajemen 

perencanaan yang ditetapkan oleh para pengusaha lapangan futsal di 

Kabupaten Temanggung sejalan dengan tujuan keolahragaan nasional. Secara 

umum para pengusaha lapangan futsal menyediakan sarana dan prasarana 

futsal yang bertujuan untuk sebagai lahan bisnis dan mengolahragakan 

masyarakat. 

       Fungsi manajemen pengorganisasian juga diterapkan oleh para pengusaha 

lapangan futsal. Mereka menyusun dan membagikan tugas kepada para 

karyawan. Setiap manajer menetapkan berbagai macam strategi dan inovasi 

yang berbeda-beda untuk menarik minat penyewa. 

       Manajemen penggerakan yang ditetapkan manajer secara umum yaitu 

memberikan bonus gaji untuk meningkatkan kinerja karyawan, memberikan 

bimbingan, motivasi dan semangat. 

       Fungsi pengawasan yang diterapkan manajer secara umum setiap manajer 

memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, mereka melakukan 
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pengawasan terhadap karyawan dan evaluasi juga dilakukan untuk menilai 

kinerja karyawan dan kelayakan fasilitas lapangan futsal. 

       Faktor pendukung ditemukan oleh para manajer dan karyawan dalam 

mengelola lapangan futsal, kebanyakan dari mereka merasa nyaman dan 

menikmati pekerjaan karena mudah dalam menjalankanya dan karena olahraga 

futsal sebagai permainan yang banyak digemari masyarakat sehingga tata cara 

penggunaan sarana dan prasarana telah diketahui para penyewa.  

       Terdapat juga beberapa faktor penghambat yang ditemukan yaitu 

perkelahian antar klub di Bushi Sherep Futsal dan keluhan warga sekitar yang 

merasa tidak nyaman karena menimbulkan kebisingan suara di V3 Futsal. Hasil 

penelitian secara rinci akan dibahas pada paragraf dibawah ini; 

4.1.1 Bushi Sherep Futsal 

       Bushi Sherep Futsal berdiri pada tahun 2011 dengan pemilik yang bertugas 

sebagai manajer bernama Andi Rahma. Fasilitas yang ditawarkan cukup lengkap 

terdapat lapangan futsal dengan permukaan lapangan rumput sintetis, mushola, 

tempat parkir yang cukup luas, toilet, dan ruang ganti pemain. Selain digunakan 

untuk penyewaan lapangan futsal, bangunan ini juga digunakan untuk penjualan 

perlengkapan olahraga dan penyewaan playstation. Hal ini yang membuat 

pelanggan bisa merasa nyaman dengan fasilitas yang ditawarkan oleh pengelola 

lapangan. Selain fasilitas yang memadai, keberadaan lapangan ini sangat 

strategis karena letaknya dekat dengan pusat kota Kabupaten Temanggung dan 

sangat mudah dijangkau dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. 
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4.1.1.1 Perencanaan (Planning) 

       Awal rencana pendirian Bushi Sherep Futsal adalah pemilik ingin 

menyalurkan hobi bermain futsal ke dalam bisnis, pemilik berpendapat bahwa 

prospek kedepan penyewaan lapangan futsal itu bagus. Bangunan futsal ini 

dibangun dengan dana kurang lebih 800 juta di tahun 2011 dengan rata-rata laba 

bersih 5 juta setiap bulanya. Perencanaan jangka panjang ditetapkan oleh 

manajer karena lapangan ini dibangun untuk selamanya. Strategi yang 

digunakan manajer juga terlihat cukup bagus dengan menetapkan biaya sewa 

yang tergolong murah untuk Kabupaten temanggung yaitu pukul 08.00 – 16.00 

untuk member  Rp. 50.000,00 sedangkan biasa Rp. 60.000,00 untuk pukul 17.00 

baik member atau biasa sama yaitu Rp. 75.000,00 dan untuk pukul 18.00 ke atas 

member Rp. 90.000 biasa Rp. 100.000,00., strategi ini diterima baik oleh 

pelanggan bahwasanya pelangan menilai biaya sewa terjangkau. 

       Manajer Bushi sherep menetapkan target pasar diantaranya pelajar, 

karyawan kantor dan masyarakat umum, untuk itu manajer menugaskan kepada 

karyawan untuk mengiklankan lapangan melalui sms, pengiklanan yang lain yaitu 

dengan cara mengadakan kompetisi bagi para club yang terdaftar sebagai 

member. Pengelola di lapangan ini mempunyai visi yang bagus dalam bekerja, 

kegiata sehari-hari pengelola adalah membersihkan lapangan, mushola, 

halaman, toilet, tempat parkir dan operator. Pengelola di lapangan ini adalah 

teman manajer sehingga manajer mempercayai pengelola.  

4.1.1.2 Pengorganisasian (Organizing) 

       Keseluruhan proses pengelompokan telah dilakukan oleh manajer Bushi 

Sherep Futsal. Dapat dilihat dari kenyataan bahwa ada pembagian tugas-tugas 

oleh manajer, dalam hal ini manajer bertugas mengawasi pngelola. Proses 
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pengawasan dilakukan setiap hari oleh manajer. Tugas pengelola menjalankan 

tugas diantara lain mengelola keuangan, membersihkan seluruh sarana dan 

prasarana, pengiklanan lapangan, melayani pelanggan, dan menjaga keamanan 

dan ketertiban. Manajer membagi tugas kepada pengelola menjadi 2 shift bagian 

yaitu pagi pukul 08.00 – 15.00 dan malam pukul 15.00 – selesai. Hak atau gaji 

untuk pengelola di Bushi Sherep futsal sebesar Rp. 750.000,00 belum termasuk 

bonus setiap bulanya. Ditinjau dari pendapat pelanggan, pengelolaan di Bushi 

Sherep cukup memuaskan. Hanya saja pada kenyataannya di Bushi Sherep 

tidak memiliki struktur organisasi yang tertulis. 

4.1.1.3 Penggerakan (Actuating) 

       Dalam menggerakkan karyawan, manajer menggunakan pendekatan secara 

kekeluargaan, menganggap karyawan sebagai rekan bisnis dan mendengarkan 

keluh kesah. Cara yang digunakan manajer dalam memotivasi karyawan dalam 

bekerja yaitu dengan cara memberikan bonus dan semangat. 

       Pengelola selalu berusaha melaksanakan pekerjaan dengan baik dan 

maksimal agar manajer merasa puas dengan kinerjanya. Manajer berkomunikasi 

setiap harinya dan memberikan contoh-contoh bersikap sehingga pengelola 

termotivasi. Pengelola menurut pelanggan ramah dan cekatan dalam membenahi 

kerusakan jika kiranya ada sarana dan prasarana yang membutuhkan perbaikan. 

4.1.1.4 Pengawasan (Controlling) 

       Proses pemantauan kinerja pengelola dilakukan setiap hari oleh manajer. 

Manajer juga meminta laporan rutin setiap harinya. Untuk menjaga sarana dan 

prasarana lapangan futsal yang sekiranya membutuhkan pembenahan, manajer 
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dan pengelola langsung membenahi sarana dan prasarana tersebut, tetapi 

melihat situasi dan kondisinya. 

       Manajer juga telah menerapkan manajemen fasilitas yaitu beroperasi pada 

jam yang ditentukan setiap harinya, memberikan pelayanan yang ramah, 

pelanggan baru diterima secara baik mereka mendapat petunjuk sehingga dapat 

menggunakan fasilitas dengan sebaik-baiknya, karyawan yang terlatih dengan 

baik, peran, dan tanggung jawabnya dapat dikenali oleh setiap pengguna, 

melalui pengoperasianya, fasilitas dapat menghasilkan manfaat ekonomi. 

       Pemantauan juga dilakukan pengelola kepada pelanggan terkait 

penggunaan lapangan karena belum semua penyewa mengetahui tata tertib 

penggunaan lapangan. Kinerja pengelola sampai saat ini sudah baik dari 

penilaian manajer dan target yang ditetapkan sudah tercapai. 

4.1.1.5 Faktor Pendukung dan Penghambat 

              Manajer di dalam mengelola lapangan futsal terkadang mendapat 

hambatan yaitu terkadang ada tim yang berkelahi ketika bertanding. Faktor 

pendukung manajer dalam usahanya yaitu memiliki teman para pecinta futsal 

sehingga banyak teman-temanya bermain di tempat ini, pengelola juga hobi 

bermain futsal jadi ketika menjalankan pekerjaan merasa senang. Manajer dan 

pengelola memiliki harapan supaya lapangan futsal Bushi Sherep semakin ramai 

dan semakin sukses. 

4.1.2 Azra Futsal 

       Azra Futsal berdiri pada tahun 2013. Fasilitas yang ditawarkan cukup 

lengkap terdapat lapangan futsal dengan permukaan lapangan rumput sintetis, 

mushola, tempat parkir yang cukup luas, toilet, dan ruang ganti pemain. Selain 
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digunakan untuk penyewaan lapangan futsal, keunggulan fasilitas yang lain yaitu 

di tempat ini terdapat kantin. hal ini yang membuat pelanggan bisa merasa 

nyaman dengan fasilitas yang ditawarkan oleh pengelola lapangan. Selain 

fasilitas yang memadai, keberadaan lapangan ini sangat strategis karena 

letaknya jauh dari lapangan futsal yang lain tetapi, jauh dari pusat Kabupaten 

Temanggung. 

4.1.2.1 Perencanaan (Planning) 

       Awal rencana pendirian Azra Futsal adalah pemilik mengalih fungsikan 

gedung penggilingan padi yang sudah tidak terpakai lagi menjadi lapangan 

futsal. Sarana dan prasarana ini dibangun dengan dana kurang lebih 300 juta di 

tahun 2012 dengan rata-rata laba bersih 3 juta setiap bulanya. Perencanaan 

jangka panjang ditetapkan oleh manajer karena lapangan ini dibangun untuk 

selamanya. Strategi yang digunakan manajer juga terlihat cukup bagus dengan 

menetapkan biaya sewa rata-rata untuk Kabupaten Temanggung yaitu untuk  

pelajar 08.00 – 16.00 Rp. 65.000,00 sedangkan biasa Rp. 70.000,00 untuk pukul 

16.00 – 18.00 Rp. 75.000 dan malam hari biasa Rp. 100.000,00 member  Rp. 

90.000,00.  Strategi ini diterima baik oleh pelanggan bahwasanya pelangan 

menilai biaya sewa cukup terjangkau. 

       Manajer Azra menetapkan target pasar diantaranya pelajar, karyawan kantor 

dan masyarakat umum, untuk itu manajer menugaskan kepada karyawan untuk 

mengiklankan lapangan melalui sms, pengiklanan yang lain yaitu dengan cara 

mengadakan kompetisi pada awal peresmian lapangan. Kegiatan sehari-hari 

pengelola adalah membersihkan lapangan, halaman, toilet, tempat parkir dan 

operator. 
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4.1.2.2 Pengorganisasian (Organizing) 

       Proses pengelompokan penugasan telah dilakukan oleh manajer Azra 

Futsal. Dapat dilihat dari kenyataan bahwa ada pembagian tugas-tugas oleh 

manajer, dalam hal ini manajer bertugas mengawasi pengelola. Pembagian 

tugas kepada pengelola diantara lain mengelola keuangan, membersihkan 

seluruh sarana dan prasarana, pengiklanan lapangan, melayani pelanggan, dan 

menjaga keamanan dan ketertiban. Manajer memperkerjakan 2 karyawan yang 

bekerja secara bersama-sama. Hak atau gaji untuk pengelola di Azra futsal 

sebesar Rp. 900.000,00 belum termasuk bonus setiap bulanya. Ditinjau dari 

pendapat pelanggan pengelola di Azra Futsal cukup memuaskan. Hanya saja 

pada kenyataannya di Azra tidak memiliki struktur organisasi yang tertulis. 

4.1.2.3 Penggerakan (Actuating) 

       Dalam menggerakkan karyawan, manajer menganggap karyawan sebagai 

keluarga, memberikan pengarahan. Cara yang digunakan manajer dalam 

memotivasi karyawan dalam bekerja yaitu dengan cara memberikan bonus dan 

semangat. Pengelola selalu melaksanakan pekerjaan dengan baik dan maksimal 

agar manajer merasa puas dengan kinerjanya. Pengelola menurut pelanggan 

ramah dan cekatan dalam membenahi kerusakan jika kiranya ada sarana dan 

prasarana yangmembutuhkan perbaikan. 

4.1.2.4 Pengawasan (Controlling) 

       Proses pemantauan kinerja pengelola dilakukan satu minggu sekali oleh 

manajer. Manajer meminta laporan rutin setiap bulanya. Untuk menjaga sarana 

dan prasarana lapangan futsal yang sekiranya membutuhkan pembenahan, 

manajer dan pengelola langsung membenahi sarana dan prasarana tersebut, 
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tetapi melihat situasi dan kondisinya. Kinerja pengelola sampai saat ini sudah 

baik dari penilaian manajer. 

4.1.2.5 Faktor Pendukung dan Penghambat 

              Manajer di dalam mengelola lapangan futsal tidak begitu ada hambatan. 

Faktor pendukung manajer dalam usahanya yaitu merasa diuntungkan di lokasi 

lapangan karena jauh dari lapangan futsal yang lain. Hambatan yang ditemui 

pengelola yaitu merasa bosan jika jarang ada yang bermain. Manajer dan 

pengelola memiliki harapan supaya lapangan lancar dan sukses. 

4.1.3 V3  Futsal 

       V3 Futsal berdiri pada tahun 2011 dengan pemilik yang bertugas sebagai 

manajer bernama Syarif. Fasilitas yang ditawarkan lengkap terdapat lapangan 

futsal dengan permukaan lapangan rumput sintetis, mushola, tempat parkir yang 

cukup luas, toilet, dan ruang ganti pemain. Selain digunakan untuk penyewaan 

lapangan futsal, bangunan ini juga digunakan untuk cafe, rest area, dan distro. 

hal ini yang membuat pelanggan merasa nyaman dengan fasilitas yang 

ditawarkan. Selain fasilitas yang memadai, keberadaan lapangan ini sangat 

strategis karena letaknya berada di jalan raya Kedu – Parakan dan sangat 

mudah dijangkau dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. 

4.1.3.1 Perencanaan (Planning) 

       Sesuai dengan pendapat pakar diatas awal rencana pendirian V3 Futsal 

adalah pemilik memiliki cita-cita memajukan futsal di Temanggung dengan cara 

membangun lapangan futsal, melihat peluang usaha yang masih terbuka dan 

menilai bahwa omsetnya cukup banyak. Bangunan futsal ini dibangun dengan 

dana kurang lebih 1 M di tahun 2011 dengan rata-rata laba bersih 10 juta setiap 
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bulanya. Perencanaan jangka panjang ditetapkan oleh manajer karena lapangan 

ini dibangun untuk selamanya. Strategi yang digunakan manajer juga terlihat 

cukup bagus dengan menetapkan biaya sewa yang tergolong murah yaitu 07.00 

– 16.00 members Rp. 50.000,00 biasa Rp. 60.000,00 pukul 17.00 karena 

penggunaan setengah lampu penerangan biaya Rp. 70.000,00 dan 18.00 – 

23.00 biasa Rp. 100.000,00 members Rp. 90.000,00, strategi ini diterima baik 

oleh pelanggan bahwasanya pelangan menilai biaya sewa terjangkau. 

       Manajer V3 menetapkan target pasar diantaranya pelajar dan masyarakat 

sekitar, untuk itu manajer menugaskan kepada karyawan untuk mengiklankan 

lapangan melalui sms, pengiklanan yang lain yaitu melalui radio dan jejaring 

sosial. Pengelola di lapangan ini mempunyai visi yang bagus dalam bekerja, 

kegiata sehari-hari pengelola adalah membersihkan lapangan, mushola, 

halaman, toilet, tempat parkir dan operator. 

4.1.3.2 Pengorganisasian (Organizing) 

       Keseluruhan proses pengelompokan organisasi telah dilakukan oleh 

manajer V3 Futsal. Dapat dilihat dari kenyataan bahwa ada pembagian tugas-

tugas oleh manajer, dalam hal ini manajer bertugas mengawasi pengelola. 

Proses pengawasan dilakukan setiap hari oleh manajer. Tugas pengelola 

menjalankan tugas diantara lain mengelola keuangan, membersihkan seluruh 

sarana dan prasarana, pengiklanan lapangan, melayani pelanggan, dan menjaga 

keamanan dan ketertiban. Manajer membagi tugas kepada pengelola menjadi 2 

shift bagian yaitu pagi pukul 07.00 – 15.00 dan malam pukul 14.00 – 22.00. Hak 

atau gaji untuk pengelola di V3 Futsal sebesar Rp. 900.000,00 belum termasuk 

bonus setiap bulanya. Pelanggan menilai bahwa pengelolaan di V3 Futsal sangat 
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bagus dan lingkungan selalu bersih. Hanya saja pada kenyataannya di V3 Futsal 

tidak memiliki struktur organisasi yang tertulis. 

4.1.3.3 Penggerakan (Actuating) 

       Dalam menggerakkan karyawan, manajer mengadakan briefing di setiap ahir 

pekan. Cara yang digunakan manajer dalam memotivasi karyawan dalam 

bekerja yaitu dengan cara memberikan bonus jika target tercapai. Pengelola 

selalu melaksanakan pekerjaan dengan baik dan maksimal agar manajer merasa 

puas dengan kinerjanya. Pengelola menurut pelanggan ramah dan cekatan 

dalam membenahi kerusakan jika kiranya ada sarana dan prasarana 

yangmembutuhkan perbaikan. 

4.1.3.4 Pengawasan (Controlling) 

       Proses pemantauan kinerja pengelola dilakukan setiap hari oleh manajer. 

Manajer juga meminta laporan rutin setiap harinya. Untuk menjaga sarana dan 

prasarana lapangan futsal yang sekiranya membutuhkan pembenahan, manajer 

dan pengelola langsung membenahi sarana dan prasarana tersebut, tetapi 

melihat situasi dan kondisinya. Pemantauan juga dilakukan pengelola kepada 

pelanggan terkait penggunaan lapangan karena belum semua penyewa 

mengetahui tata tertib penggunaan lapangan. Kinerja pengelola sampai saat ini 

sudah baik dari penilaian manajer. 

4.1.3.5 Faktor Pendukung dan Penghambat 

              Manajer di dalam mengelola lapangan futsal terkadang mendapat 

hambatan, tetapi tidak terlalu besar dan bisa diatasi, sedangkan faktor 

pendukungnya bahwa manajer memang senang menggeluti dunia bisnis. 

Pengelola tidak menemukan hambatan selama mengelola lapangan futsal ini dan 
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faktor pendukungnya karena pengelola membutuhkan uang maka dengan 

semangat untuk bekerja. Manajer dan pengelola memiliki harapan supaya 

lapangan futsal V3 semakin jalan, tambah pelanggan dan banyak peminat. 

4.1.4 Seroyo Futsal 

       Seroyo Futsal berdiri pertama pada tahun 2010. Fasilitas yang ditawarkan 

cukup lengkap terdapat lapangan futsal dengan permukaan lapangan rumput 

sintetis, mushola, tempat parkir yang cukup luas, toilet, dan ruang ganti pemain. 

Selain digunakan untuk penyewaan lapangan futsal, bangunan ini juga 

digunakan untuk penjualan perlengkapan olahraga. 

4.1.4.1 Perencanaan (Planning) 

       Awal rencana pendirian Seroyo Futsal adalah pemilik melihat peluang besar 

karena pada waktu itu belum ada lapangan futsal di Kabupaten Temanggung 

dan pemilik berkeinginan menyediakan sarana yang dapat mengolahragakan 

masyarakat. Bangunan futsal ini dibangun dengan dana kurang lebih 600 juta di 

tahun 2010 dengan rata-rata laba bersih 4 juta setiap bulanya. Perencanaan 

jangka panjang ditetapkan oleh manajer karena lapangan ini dibangun untuk 

selamanya.  

       Manajer Seroyo menetapkan target pasar diantaranya pelajar, pekerja dan 

masyarakat sekitar, untuk itu manajer menugaskan kepada karyawan untuk 

mengiklankan lapangan melalui sms. Harga sewa 09.00 – 17.00 biasa Rp. 

65.000,00 member  Rp. 60.000,00 untuk pukul 17.00 – 18.00 Rp. 70.000,00 

untuk pukul 18.00 – selesai biasa Rp. 100.000,00 member  Rp. 90.000,00. 

Pengelola di lapangan ini mempunyai visi yang bagus dalam bekerja, kegiatan 
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sehari-hari pengelola adalah membersihkan lapangan, mushola, halaman, toilet, 

tempat parkir dan operator. 

4.1.4.2 Pengorganisasian (Organizing) 

       Keseluruhan proses pengelompokan tersebut telah dilakukan oleh manajer 

Seroyo Futsal. Dapat dilihat dari kenyataan bahwa ada pembagian tugas-tugas 

oleh manajer, dalam hal ini manajer bertugas mengawasi pngelola. Proses 

pengawasan dilakukan setiap hari oleh manajer. Tugas pengelola menjalankan 

tugas diantara lain mengelola keuangan, membersihkan seluruh sarana dan 

prasarana, pengiklanan lapangan, melayani pelanggan, dan menjaga keamanan 

dan ketertiban. Manajer membagi tugas kepada pengelola menjadi 2 shift bagian 

yaitu pagi pukul 08.00 – 15.00 dan malam pukul 15.00 – selesai. Hak atau gaji 

untuk pengelola di Seroyo futsal sebesar Rp. 850.000,00 belum termasuk bonus 

setiap bulanya. Hanya saja pada kenyataannya di Seroyo tidak memiliki struktur 

organisasi yang tertulis. 

4.1.4.3 Penggerakan (Actuating) 

       Dalam menggerakkan karyawan, manajer menggunakan pendekatan secara 

kekeluargaan, menganggap karyawan sebagai rekan bisnis dan mendengarkan 

keluh kesah. Cara yang digunakan manajer dalam memotivasi karyawan dalam 

bekerja yaitu dengan cara memberikan bonus dan semangat. Pengelola selalu 

melaksanakan pekerjaan dengan baik dan maksimal agar manajer merasa puas 

dengan kinerjanya. 

4.1.4.4 Pengawasan (Controlling) 

       Proses pemantauan kinerja pengelola dilakukan setiap 1 minggu sekali oleh 

manajer. Manajer juga meminta laporan rutin setiap minggunya. Untuk menjaga 
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sarana dan prasarana lapangan futsal yang sekiranya membutuhkan 

pembenahan, manajer dan pengelola langsung membenahi sarana dan 

prasarana tersebut, tetapi melihat situasi dan kondisinya. Kinerja pengelola 

sampai saat ini sudah baik dari penilaian manajer. 

4.1.4.5 Faktor Pendukung dan Penghambat 

       Manajer di dalam mengelola lapangan futsal terkadang mendapat hambatan 

kecil dan bisa ditangani. Faktor pendukung manajer dalam usahanya yaitu futsal 

adalah hobi manajer jadi manajer. Manajer dan pengelola memiliki harapan 

supaya lapangan futsal Seroyo semakin ramai dan dengan semakin banyaknya 

lapangan futsal di Temanggung maka ada peningkatan prestasi di cabang 

olahraga futsal. 

4.1.5 Pro Futsal 

       Pro Futsal berada di jalan raya Dangkel – Parakan. Fasilitas yang 

ditawarkan cukup lengkap, terdapat 2 lapangan futsal dengan permukaan 

lapangan rumput sintetis dan permukaan lapangan vinyl, mushola, tempat parkir 

yang cukup luas, toilet, dan ruang ganti pemain. Selain digunakan untuk 

penyewaan lapangan futsal, bangunan ini juga digunakan untuk penyewaan 

studio musik. Pro Futsal adalah lapangan dengan jumlah members terbanyak di 

Kabupaten Temanggung dengan jumlah 46 tim. 

4.1.5.1 Perencanaan (Planning) 

       Sesuai dengan pendapat pakar diatas awal rencana pendirian Pro Futsal 

Futsal adalah pemilik memiliki hobi bermain futsal dan ingin memfasilitasi 

masyarakat bermain futsal dengan harapan ada potensi yang muncul untuk 

berprestasi di cabang olahraga futsal. Bangunan futsal ini sebenarnya adalah 
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gudang tembakau. Pembangunan gedung menghabiskan 4 M, sedangkan untuk 

sarana dan prasarana menghabiskan dana 400 juta. Apabila musim tembakau 

tiba, 2 lapangan digulung dan penyewaan lapangan diliburkan. Penutupan 

biasanya selama bulan Agustus - Oktober. Strategi yang digunakan manajer juga 

terlihat cukup bagus dengan menetapkan biaya sewa pukul 07.00 - 09.00 Rp. 

50.000,00 pukul 09.00 – 15.00 biasa Rp. 70.000,00 members Rp. 60.000,00 

pukul 16.00 – 24.00 biasa Rp. 100.000,00 members Rp 90.000,00, strategi ini 

diterima baik oleh pelanggan bahwasanya pelangan menilai biaya sewa 

terjangkau. 

       Manajer Pro Futsal menetapkan target pasar diantaranya pelajar dan 

masyarakat umum, untuk itu manajer menugaskan kepada karyawan untuk 

mengiklankan lapangan melalui sms, pengiklanan yang lain yaitu dengan cara 

mengadakan kompetisi. Pengelola di lapangan ini mempunyai visi yang bagus 

dalam bekerja, kegiatan sehari-hari pengelola adalah membersihkan lapangan, 

mushola, halaman, toilet, tempat parkir dan operator. 

4.1.5.2 Pengorganisasian (Organizing) 

       Keseluruhan proses pengelompokan tersebut telah dilakukan oleh manajer 

Pro Futsal. Dapat dilihat dari kenyataan bahwa ada pembagian tugas-tugas oleh 

manajer, dalam hal ini manajer bertugas mengawasi pengelola. Proses 

pengawasan dilakukan setiap hari oleh manajer. Tugas pengelola menjalankan 

tugas diantara lain mengelola keuangan, membersihkan seluruh sarana dan 

prasarana, pengiklanan lapangan, melayani pelanggan, dan menjaga keamanan 

dan ketertiban. Manajer membagi tugas kepada pengelola menjadi 2 shift bagian 

yaitu pagi pukul 07.00 – 15.00 dan malam pukul 15.00 – 23.00. Hak atau gaji 

untuk pengelola Pro Futsal sebesar Rp. 1.000.000,00 belum termasuk bonus 
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setiap bulanya. Ditinjau dari pendapat pelanggan pengelolaan di Pro Futsal 

cukup memuaskan. Hanya saja pada kenyataannya di Pro Futsal tidak memiliki 

struktur organisasi yang tertulis. 

4.1.5.3 Penggerakan (Actuating) 

       Dalam menggerakkan karyawan, manajer menggunakan pendekatan secara 

kekeluargaan, menganggap karyawan sebagai rekan bisnis dan mendengarkan 

keluh kesah. Cara yang digunakan manajer dalam memotivasi karyawan dalam 

bekerja yaitu dengan cara memberikan bonus dan semangat. 

       Pengelola selalu melaksanakan pekerjaan dengan baik dan maksimal agar 

manajer merasa puas dengan kinerjanya. Manajer berkomunikasi setiap harinya. 

Pengelola menurut pelanggan ramah dan cekatan dalam membenahi kerusakan 

jika kiranya ada sarana dan prasarana yangmembutuhkan perbaikan. 

4.1.5.4 Pengawasan (Controlling) 

      Proses pemantauan kinerja pengelola dilakukan setiap hari oleh manajer. 

Manajer juga meminta laporan rutin setiap harinya. Untuk menjaga sarana dan 

prasarana lapangan futsal yang sekiranya membutuhkan pembenahan, manajer 

dan pengelola langsung membenahi sarana dan prasarana tersebut, tetapi 

melihat situasi dan kondisinya. Pemantauan juga dilakukan pengelola kepada 

pelanggan terkait penggunaan lapangan karena belum semua penyewa 

mengetahui tata tertib penggunaan lapangan. Kinerja pengelola sampai saat ini 

sudah baik dari penilaian manajer. Target yang ditetap sudah tercapai. 

4.1.5.5 Faktor Pendukung dan Penghambat 

              Manajer di dalam mengelola lapangan futsal tidak mendapatkan 

hambatan. Faktor pendukung manajer dalam usahanya yaitu karena memiliki 
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hobi bermain futsal jadi senang saja menjalankan bisnis ini. Hambatan pengelola 

adalah ketika lapangan tidak ada penyewa dan faktor pendukungnya karena 

pengelola juga hobi bermain futsal jadi ketika menjalankan pekerjaan merasa 

senang. Manajer dan pengelola memiliki harapan supaya lapangan Pro Futsal 

semakin ramai dan semakin sukses. 

4.1.6 Erik Futsal 

       Erik Futsal berdiri pada tahun 2011 dengan manajer yang merangkap 

sebagai pengelola bernama Bangun. Fasilitas yang ditawarkan cukup lengkap 

terdapat lapangan futsal dengan permukaan lapangan rumput sintetis, mushola, 

tempat parkir yang cukup luas, toilet, dan ruang ganti pemain. Selain digunakan 

untuk penyewaan lapangan futsal, bangunan ini juga difungsikan sebagai 

penjualan perlengkapan bermain futsal, penyewaan lapangan tenis meja dan 

billiards, hal ini cukup membuat pelanggan bisa merasa nyaman dengan fasilitas 

yang ditawarkan oleh pengelola lapangan. Selain fasilitas yang memadai, 

keberadaan lapangan ini sangat strategis karena letaknya dekat dengan wahana 

obyek wisata Pikatan Water Park dan sangat mudah dijangkau dengan 

kendaraan pribadi atau kendaraan umum. 

4.1.6.1 Perencanaan (Planning) 

       Awal rencana pendirian Erik Futsal adalah pemilik memiliki hobi bermain 

futsal dan melihat peluang usaha yang masih terbuka. Bangunan futsal ini 

dibangun dengan dana kurang lebih 2 M di tahun 2011 dengan rata-rata laba 

bersih 15 juta setiap bulanya. Perencanaan jangka panjang ditetapkan oleh 

manajer karena lapangan ini dibangun untuk selamanya. Strategi yang 

digunakan manajer juga terlihat cukup bagus dengan menetapkan biaya sewa 
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yang tergolong murah yaitu 07.00 – 12.00 members Rp. 50.000,00 biasa Rp. 

60.000,00 pukul 12.00 - 18.00 Rp. 70.000,00 members Rp. 60.000,00 pukul Rp. 

18.00 – 23.00 biasa Rp. 100.000,00 members Rp. 90.000,00, strategi ini diterima 

baik oleh pelanggan bahwasanya pelangan menilai biaya sewa cukup 

terjangkau. 

       Manajer Erik Futsal menetapkan target pasar diantaranya pelajar, karyawan 

kantor, dan masyarakat umum. Manajer juga merangkap sebagai pengelola 

dibantu dengan istrinya. Pengelola di lapangan ini mempunyai visi yang bagus 

dalam bekerja, karena pengelola bertempat tinggal di lapangan ini jadi kegiatan 

sehari-hari pengelola adalah mengelola lapangan, membersihkan fasilitas, 

mushola, halaman, toilet, tempat parkir dan operator. 

4.1.6.2 Pengorganisasian (Organizing) 

       Keseluruhan proses pengelompokan organisasi telah dilakukan oleh 

manajer Erik Futsal. Semua tugas dilakukan oleh Bapak Bangun dan istrinya. 

Tugas pengelola menjalankan tugas diantara lain mengelola keuangan, 

membersihkan seluruh sarana dan prasarana, melayani pelanggan, dan menjaga 

keamanan dan ketertiban. Pelanggan menilai bahwa pengelolaan di Erik Futsal 

cukup bagus dan lingkungan selalu bersih. Hanya saja pada kenyataannya di 

Erik Futsal tidak memiliki struktur organisasi yang tertulis secara permanen. 

4.1.6.3 Penggerakan (Actuating) 

       Manajer juga sebagai pengelola maka selalu melaksanakan pekerjaan 

dengan baik dan maksimal sesuai awal perencanaan. Pengelola menurut 

pelanggan ramah dan cekatan dalam membenahi kerusakan jika kiranya ada 

sarana dan prasarana yangmembutuhkan perbaikan. 
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4.1.6.4 Pengawasan (Controlling) 

       Manajer membuat laporan keuangan setiap harinya. Untuk menjaga sarana 

dan prasarana lapangan futsal yang sekiranya membutuhkan pembenahan 

pengelola langsung membenahi sarana dan prasarana tersebut. Pemantauan 

juga dilakukan pengelola kepada pelanggan terkait penggunaan lapangan 

karena belum semua penyewa mengetahui tata tertib penggunaan lapangan. 

4.1.6.5 Faktor Pendukung dan Penghambat 

              Manajer di dalam mengelola lapangan futsal terkadang mendapat 

hambatan, tetapi tidak terlalu besar dan bisa diatasi, faktor pendukungnya lokasi 

Erik futsal berdekatan dengan obyek wisata Pikatan Water Park. Pengelola 

memiliki harapan supaya lapangan futsal Erik tambah pelanggan dan banyak 

peminat. 

4.1.7 Gemini Futsal 

       Gemini Futsal berdiri pada tahun 2012. Fasilitas yang ditawarkan cukup 

lengkap terdapat lapangan futsal dengan permukaan lapangan vinyl, mushola, 

kantin tempat parkir yang cukup luas, toilet, dan ruang ganti pemain. Selain 

fasilitas yang cukup memadai, keberadaan lapangan ini sangat strategis karena 

letaknya berada di jalan raya Temanggung - Kandangan dan sangat mudah 

dijangkau dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. 

4.1.7.1 Perencanaan (Planning) 

       Awal rencana pendirian Gemini Futsal adalah pemilik melihat peluang usaha 

yang masih terbuka dan ingin memajukan olahraga futsal di Kecamatan 

Kandangan dan Kabupaten Temanggung. Rata-rata laba bersih 10 juta setiap 

bulanya. Perencanaan jangka panjang ditetapkan oleh manajer karena lapangan 
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ini dibangun untuk selamanya. Strategi yang digunakan manajer juga terlihat 

cukup bagus dengan menetapkan biaya sewa yang tergolong murah yaitu 08.00 

– 17.00 members Rp. 50.000,00 biasa Rp. 60.000,00 pukul Rp. 18.00 – 23.00 

biasa Rp. 100.000,00 members Rp. 90.000,00, strategi ini diterima baik oleh 

pelanggan bahwasanya pelangan menilai biaya sewa cukup terjangkau. 

       Manajer Gemini Futsal menetapkan target pasar diantaranya pelajar, 

karyawan kantor, dan masyarakat umum. Pengelola di lapangan ini mempunyai 

visi yang bagus dalam bekerja. Kegiatan sehari-hari pengelola adalah mengelola 

lapangan, membersihkan fasilitas, mushola, halaman, toilet, tempat parkir dan 

operator. 

4.1.7.2 Pengorganisasian (Organizing) 

       Keseluruhan proses pengelompokan organisasi telah dilakukan oleh 

manajer Gemini Futsal. Tugas pengelola menjalankan tugas diantara lain 

mengelola keuangan, membersihkan seluruh sarana dan prasarana, melayani 

pelanggan, dan menjaga keamanan dan ketertiban. Pelanggan menilai bahwa 

pengelolaan di Gemini Futsal cukup bagus dan lingkungan selalu bersih. Hanya 

saja pada kenyataannya di Gemini Futsal tidak memiliki struktur organisasi yang 

tertulis secara permanen. 

4.1.7.3 Penggerakan (Actuating) 

       Manajer selalu melaksanakan pekerjaan dengan baik dan maksimal sesuai 

awal perencanaan. Dalam menggerakan karyawan manajer selalu memberikan 

arahan dan bimbingan. Pengelola menurut pelanggan ramah dan cekatan dalam 

membenahi kerusakan jika kiranya ada sarana dan prasarana yang 

membutuhkan perbaikan. 
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4.1.7.4 Pengawasan (Controlling) 

       Karyawan membuat laporan keuangan setiap harinya. Untuk menjaga 

sarana dan prasarana lapangan futsal yang sekiranya membutuhkan 

pembenahan pengelola langsung membenahi sarana dan prasarana tersebut. 

Pemantauan juga dilakukan pengelola kepada pelanggan terkait penggunaan 

lapangan karena belum semua penyewa mengetahui tata tertib penggunaan 

lapangan. 

4.1.7.5 Faktor Pendukung dan Penghambat 

       Manajer di dalam mengelola lapangan futsal terkadang mendapat hambatan, 

tetapi tidak terlalu besar dan bisa diatasi, faktor pendukungnya karena pengelola 

memiliki hobi bermain futsal jadi senang menjalankan bisnis ini. Pengelola 

memiliki harapan supaya lapangan futsal Gemini tambah pelanggan dan banyak 

peminat. 
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4.2 Pembahasan 

       Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa proses perencanaan yang 

dilaksanakan oleh semua lapangan futsal baik karena telah memiliki tujuan yang 

jelas, hal ini sesuai dengan pendapat Terry (1986) di Harsuki (2012:85), 

mengartikan perencanaan pada dasarnya adalah penyusunan sebuah pola 

tentang aktivitas-aktivitas masa yang akan datang yang terintegrasi dan 

dipredeterminasi. Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan 

fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa 

yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas 

yang disusulkan yang diangap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. 

       Pengorganisasian adalah menciptakan hubungan antara aktivitas yang akan 

dikerjakan; personel yang akan melakukanya; dan faktor fisik yang dibutuhkan. 

Untuk mengkoordinasi sumber-sumber yang tersedia, administrator mendesain 

sebuah struktur formal dari tugas dan kewenangan yang akan mendorong 

tercapainya tujuan dengan efesien dan efektif. Tujuan utama dari 

pengorganisasian itu adalah membagi tugas atau pekerjaan yang akan 

dilaksanakan, menentukan kelompok kerja, menata jenjang kesenangan, dan 

menyeimbangkan otoritas dan tanggung jawab (Rusli Lutan, 1999:4). 

Pengorganisasian di semua lapangan di Kabupaten Temanggung cukup baik. 

Hanya saja semua lapangan futsal belum memiliki struktur organisasi yang 

tertulis secara permanen. 

       Penggerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, 

dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas 

bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan 

efisien, efektif, dan ekonomis (Siagian, 2002:128). Diperjelas oleh Terry 
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(1990:313) menyatakan bahwa actuating merupakan usaha untuk menggerakkan 

anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan 

berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Sesuai pendapat kedua 

pakar di atas fungsi penggerakan para manajer lapangan futsal di Kabupaten 

Temanggung baik, kebanyakan manajer memotivasi pengelola dengan 

memberikan arahan, memberikan semangat dan bonus gaji. Cara yang sering 

dilakukan kebanyakan manajer untuk meningkatkan kinerja pengelola adalah 

memotivasi, memberikan bimbingan dan memberikan bonus gaji apabila target 

terpenuhi. 

       Pengawasan diutarakan oleh Sutomo (2012:17) proses dari seluruh kegiatan 

organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan 

sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan mutlak 

dilakukan oleh semua orang yang berkedudukan sebagai manajer. Fungsi 

manajemen pengawasan dilakukan manajer kepada pengelola terkait 

pengawasan terhadap kinerja pengelola, fasilitas dan sarana prasarananya. 

Selain itu manajer dan pengelola juga melakukan pengamatan dan pengecekan 

terhadap fasilitas yang sekiranya membutuhkan pembenahan. Intensitas 

pengawasan yang dilakukan manajer bermacam-macam. Kebanyakan manajer 

mengawasi karyawanya setiap hari, tetapi ada 2 manajer yang mengawasi 

pengelola seminggu sekali yaitu Seroyo Futsal dan Azra futsal. Maka 

disimpulkan pengawasan lapangan futsal cukup baik. 

       Manajer dan karyawan menemukan berbagai jenis faktor pendukukung dan 

penghambat dalam mengelola lapangan futsal. Faktor pendukung dalam 

mengelola di setiap lapangan futsal berbeda-beda, Azra Futsal dan Erik Futsal di 

untungkan dari segi lokasi lapangan, Bushi Sherep Futsal diuntungkan dari segi 
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relasi, V3 diuntungkan dari segi fasilitas lapangan, kebanyakan manajer dan 

karyawan lapangan futsal di Kabupaten temanggung memiliki hobi bermain futsal 

sehingga sangat menikmati berbisnis dan bekerja pada penyewaan lapangan 

futsal. 

       Setiap lapangan futsal juga memiliki hambatan-hambatan Bushi Sherep 

menemui hambatan ketika ada club yang berkelahi pada saat bertanding, V3 

Futsal diprotes warga karena menimbulkan kebisingan suara. Akan tetapi, tidak 

ada hambatan yang hingga menyebabkan pengelolaan lapangan futsal 

bermasalah, hambatan-hambatan yang muncul dapat diatasi. kebanyakan 

hambatan muncul dari para karyawan yaitu merasa jenuh pada waktu lapangan 

sepi tidak terdapat penyewa. 

       Berdasarkan kondisi nyata di lapangan, penelitian ini memiliki kelemahan 

yaitu tidak semua lapangan dapat dilakukan penelitian tetapi, peneliti telah 

melakukan observasi dan pengamatan di semua lapangan futsal di Kabupaten 

Temanggung dan jumlah member yang ditetapkan sebagai informan berjumlah 1 

di setiap lapangan futsal oleh karena penelitian ini berfokus pada bagaimana 

manajemen pengelolaan yang diterapkan oleh pengelola di setiap lapangan 

futsal. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1   Simpulan 

       Penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan data yang 

diperoleh antara lain:  

5.1.1 Fungsi manajemen perencanaan pengelolaan lapangan futsal di 

Kabupaten Temanggung baik, karena sesuai dengan fungsi manajemen 

perencanaan. 

5.1.2 Fungsi manajemen pengorgasisasian pengelolaan lapangan futsal di 

Kabupaten Temanggung cukup baik, karena cukup sesuai dengan prinsip 

pengorganisasian. 

5.1.3  Fungsi manajemen penggerakan pengelolaan lapangan futsal di 

Kabupaten Temanggung baik, karena sesuai dengan fungsi manajemen 

penggerakan. 

5.1.4 Fungsi manajemen pengawasan pengelolaan lapangan futsal di 

Kabupaten Temanggung cukup baik, karena cukup sesuai dengan fungsi 

manajemen pengawasan. 

5.1.5 Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam mengelola lapangan 

futsal di Kabupaten Temanggung. Faktor pendukung umumnya 

menambah nilai positif pada setiap lapangan futsal dan hambatan-

hambatan yang muncul dapat diselesaikan oleh manajer dan karyawan. 
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5.2   Saran  

       Penulis mengajukan beberapa saran berdasarkan dari analisis data dan 

simpulan hasil penelitian yang sudah dilakukan antara lain:  

5.2.1 Kepada para pemilik lapangan futsal yang ada di Kabupaten 

Temanggung untuk meningkatkan inovasi perencanaan apabila rencana 

awal belum tercapai dapat merancang dan melaksanakan rencana 

selanjutnya yang lebih efisien, mengiklankan lapangan futsal melalui 

teknologi dan jejaring sosial, melakukan pemeliharaan dan 

pengembangan fasilitas lapangan, membentuk struktur organisasi yang 

permanen agar manajemen pengelolaan lapangan futsal dapat lebih 

berjalan dengan baik, menyelenggarakan turnamen yang berjenjang 

sehingga akan menarik minat masyarakat untuk bermain futsal, 

menambah wawasan dengan melakukan observasi ke lapangan futsal di 

daerah lain. 

5.2.2 Kepada para pengelola hendaknya meningkatkan kinerjanya, berperan 

serta aktif mengiklankan lapangan futsal, meningkatan kualitas pelayanan 

sehingga terbentuk citra lapangan futsal yang baik, memanfaatkan waktu 

luang ketika lapangan futsal tidak ada yang menyewa dan membekali diri 

tentang pengetahuan seputar permainan futsal. 

5.2.3 Kepada para pelanggan hendaknya cerdas memilih lapangan yang 

berkualitas dengan fasilitas standar dengan harga yang murah dan 

pelayanan yang baik, memberikan masukan kepada karyawan atau 

manajer apabila terdapat fasilitas yang bermasalah, mematuhi tata tertib 

lapangan futsal, dan bersama menjaga sarana dan prasarana futsal. 
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Lampiran 1. Usulan Topik Skripsi 
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Lampiran 2. Surat Keputusan Dosen Pembimbing 

 



81 

 

 

 

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian Dari Fakultas 
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Lampiran 4. Surat Rekomendasi Dari Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik 

Kabupaten Temanggung Untuk Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda 

Dan Olahraga Kabupaten Temanggung 
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Lampiran 5. Surat Izin Penelitian Dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, 

Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Temanggung Untuk Manajer Lapangan 

Futsal Obyek Penelitian 
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Lampiran 6. Surat Telah Melakukan Penelitian Dari V3 Futsal 
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Lampiran 7. Surat Telah Melakukan Penelitian Dari Seroyo Futsal 
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Lampiran 8. Surat Telah Melakukan Penelitian Dari Azra Futsal 
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Lampiran 9. Surat Telah Melakukan Penelitian Dari Bushi Sherep Futsal 
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Lampiran 10. Surat Telah Melakukan Penelitian Dari Pro Futsal 
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Lampiran 11. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Terstruktur 

Kisi-kisi wawancara terstruktur untuk manajer adalah sebagai berikut: 

No. Indikator Sub Indikator Pertanyaan 

1. Perencan

aan 

(Planning) 

1) Dasar pemikiran 

2) Perumusan 

tujuan 

3) Ragam 

perencanaan 

4) Sasaran 

5) Sumber daya 

6) Antisipasi 

perencanaan 

1) Apa yang membuat anda 

tertarik sehingga menjadi 

pengusaha jasa penyewaan 

lapangan futsal? 

2) Apa tujuan anda mendirikan 

lapangan futsal? 

3) Untuk berapa lama anda 

mendirikan lapangan futsal 

ini? 

4) Adakah kegunaan lain pada 

bangunan lapangan futsal ini? 

Apabila ada untuk apa? 

5) Siapakah  target pasar anda? 

6) Berapa target pemasukan 

setiap bulanya? 

7) Berapa jumlah uang yang 

dihabiskan untuk membangun 

lapangan futsal ini? 

8) Bagaimana cara anda 

merekrut karyawan untuk 

menjadi pengelola? 
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9) Apakah yang akan anda 

lakukan apabila rencana yang 

anda tetapkan sebelumnya 

tidak sesuai dengan 

kenyataan? 

10) Apa keunggulan yang 

ditawarkan lapangan futsal 

ini? 

2. Pengorga

nisasian 

(Organizin

g) 

1) Menyusun 

2) Mengkoordinasi

kan 

3) Membagi tugas 

4) Pemeliharaan 

5) Tanggung jawab 

1) Adakah struktur organisasi di 

lapangan futsal ini? 

2) Bagaimana penetapan struktur 

organisasi di lapangan futsal 

ini? 

3) Apa saja tugas anda sebagai 

manajer dan kerja/tugas untuk 

para karyawan? 

4) Karyawan bekerja dari jam 

berapa sampai jam berapa? 

5) Bagaimana perawatan sarana 

dan prasarana yang anda 

terapkan? 

6) Bagaimana cara 

mengembangkan 

informasi/iklan  agar lapangan 

futsal anda bisa bersaing 
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dengan lapangan futsal yang 

lain? 

7) Bagaimana srtategi yang 

diterapkan sehingga lapangan 

futsal anda bisa bersaing 

dengan lapangan futsal yang 

lain? 

8) Apakah pembagian tugas 

sudah tepat sesuai dengan 

keahlian masing-masing? 

9) Apakah karyawan di sini 

sudah memenuhi tugasnya? 

3. Penggera

kan 

(Actuating

) 

1) Usaha-usaha 

2) Cara, teknik, 

dan metode 

3) Prinsip-prinsip 

penggerakan 

1) Apa usaha yang anda lakukan 

dalam menjaga keharmonisan 

dengan para karyawan? 

2) Bagaimana strategi yang anda 

lakukan sehingga karyawan 

bekerja dengan baik? 

3) Bagaimana cara memotivasi 

karyawan dalam mengelola 

lapangan futsal? 

4) Bagaimana sikap anda 

memperlakukan karyawan? 

4. Pengawas

an 

1) Pengamatan 

dan pengecekan 

1) Apa anda selalu mengawasi 

karyawan setiap hari? 
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(Controllin

g) 

2) Koreksi 

3) Pembandingan 

kinerja dengan 

standar yang 

telah ditentukan 

4) Penyesuaian 

dan perbaikan 

5) Laporan 

2) Bagaimana cara untuk menilai 

kinerja para karyawan? 

3) Apakah target yang 

direncanakan sudah tercapai? 

4) Berapa laba bersih setiap 

bulanya? 

5) Bagaimana proses perbaikan 

penyusunan rencana jika 

rencana belum tercapai? 

6) Apa tindakan Anda jika 

pelanggan merasa tidak puas? 

7) Apakah karyawan 

memberikan laporan rutin 

mengenai kegiatan yang 

sudah berlangsung setiap 

harinya? 

5. Pengelola

an 

1) Faktor 

pendukung dan 

penghambat 

1) Apakah di dalam mengelola 

lapangan ini anda mempunyai 

permasalahan? 

2) Apa sajakah faktor pendukung 

di dalam mengelola lapangan 

futsal ini? 

3) Apa sajakah faktor 

penghambat dalam mengelola 

lapanga futsal ini? 
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4) Adakah pihak lain/instansi 

yang membantu anda dalam 

mengelola lapangan ini? 

5) Bagaimana harapan anda 

kedepan dalam menjalankan 

bisnis penyewaan lapangan 

futsal ini? 
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Kisi-kisi wawancara terstruktur untuk pengelola adalah sebagai berikut: 

No. Indikator Sub Indikator Pertanyaan 

1. Perencan

aan 

(Planning) 

1) Dasar 

pemikiran 

2) Perumusan 

tujuan 

3) Ragam 

perencanaan 

4) Sasaran 

5) Sumber daya 

6) Antisipasi 

perencanaan 

1) Bagaimana pendapat anda 

tentang pengusaha yang 

mendirikan lapangan futsal? 

2) Apa tujuan anda bekerja 

sebagai pengelola lapangan 

futsal? 

3) Untuk berapa lama anda akan 

bekerja di lapangan futsal ini? 

4) Bagaimana cara anda 

mempromosikan lapangan 

futsal agar dapat dikenal oleh 

masyarakat luas? 

5) Siapa target pasar penyewa 

lapangan ini? 

6) Apa yang akan anda lakukan 

jika lapangan ini tidak ada 

penyewa dalam satu harinya? 

2. Pengorga

nisasian 

(Organizin

g) 

1) Menyusun 

2) Mengkoordinas

ikan 

3) Membagi tugas 

4) Pemeliharaan 

5) Tanggung 

1) Apa saja tugas anda sebagai 

pengelola lapangan futsal ini? 

2) Berapa jam anda bekerja setiap 

harinya? 

3) Bagaimana anda mengelola 

lapangan futsal ini setiap 
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jawab harinya? 

4) Berapakah nominal gaji anda 

satu bulanya? 

5) Bagaimana cara merawat dan 

memelihara sarana prasarana 

lapangan futsal ini? 

6) Apa tanggung jawab Anda 

sebagai pengelola? 

3. Penggera

kan 

(Actuating

) 

1) Usaha-usaha 

2) Cara, teknik, 

dan metode 

3) Prinsip-prinsip 

penggerakan 

1) Apa yang anda lakukan dalam 

menjaga keharmonisan dengan 

manajer? 

2) Bagaimana usaha anda 

sehingga bisa bekerja sesuai 

yang diharapkan oleh manajer? 

3) Apakah menurut anda manajer 

mempercayai anda? 

4) Bagaimana cara manajer 

memotivasi anda? 

5) Apakah dengan penambahan 

gaji yang akan mengubah cara 

anda bekerja? 

6) Bagaimana cara manajer dalam 

menggerakkan anda? 

4. Pengawas

an 

1) Pengamatan 

dan 

1) Bagaimana proses pemantauan 

penggunaan fasilitas dan 
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(Controllin

g) 

pengecekan 

2) Koreksi 

3) Pembandingan 

kinerja dengan 

standar yang 

telah 

ditentukan 

4) Penyesuaian 

dan perbaikan 

5) Laporan 

sarana prasarana lapangan ini? 

2) Apakah manajer sering menilai 

dan memberi masukan kepada 

anda dalam bekerja? 

3) Apakah yang anda lakukan Jika 

ada sarana dan prasarana 

lapangan futsal yang sekiranya 

membutuhkan pembenahan? 

4) Bagaimana proses perbaikan 

dan tindakan apabila jumlah 

pelanggan yang semula 

direncanakan belum tercapai? 

5) Apakah anda menyusun 

laporan/pembukuan setiap 

harinya? 

5. Pengelola

an 

1) Faktor 

pendukung 

dan 

penghambat 

1) Apakah anda menyenangi 

pekerjaan anda? 

2) Apa faktor pendukung di dalam 

menjalankan pekerjaan anda 

mengelola lapangan ini? 

3) Apa aktor penghambat di dalam 

menjalankan pekerjaan anda 

mengelola lapangan futsal ini? 

4) Bagaimana harapan anda ke 

depan berkaitan anda sebagai 



98 

 

 

 

pengelola/karyawan di 

penyewaan lapangan futsal ini? 
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Kisi-kisi dalam pelaksanaan wawancara untuk member (pelanggan) adalah 

sebagai berikut: 

No. Indikator Sub Indikator Pertanyaan 

1. Perencan

aan 

(Planning) 

1) Dasar 

pemikiran 

2) Perumusan 

tujuan 

3) Ragam 

perencanaan 

4) Sasaran 

5) Sumber daya 

6) Antisipasi 

perencanaan 

1) Bagaimana pendapat anda 

tentang bisnis penyewaan 

lapangan futsal? 

2) Apa yang membuat anda 

sehingga bermain futsal di 

tempat ini? 

3) Bagaimana menurut anda 

tentang biaya untuk menyewa 

lapangan futsal ini? 

4) Menurut anda apakah lapangan 

futsal ini dikenal oleh 

masyarakat luas? 

5) Bagaimana pendapat anda 

tentang kegiatan/tournament 

yang diadakan oleh pengelola 

lapangan futsal ini? 

6) Bagaimana pelayanan 

pengelola  ketika anda 

menyewa lapangan futsal ini? 

7) Bagaimana pendapat Anda 

tentang sarana prasarana di 

lapangan futsal ini? 
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2. Pengorga

nisasian 

(Organizin

g) 

1) Menyusun 

2) Mengkoordinas

ikan 

3) Membagi tugas 

4) Pemeliharaan 

5) Tanggung 

jawab 

1) Bagaimana tata cara anda 

sebagai pelanggan untuk 

menyewa lapangan futsal ini? 

2) Apakah anda berkomunikasi 

kepada pengelola untuk 

mencarikan lawan bertanding? 

3) Apakah dalam pelayanannya 

pengelola sesuai yang anda 

harapkan? 

4) Apa pendapat anda terhadap 

sarana prasarana serta 

fasilitasnya?  

5) Apakah anda diajak berbicara 

dengan pengelola terkait 

lapangan futsal dan sarana dan 

prasaranya? 

3. Penggera

kan 

(Actuating

) 

1) Usaha-usaha 

2) Cara, teknik, 

dan metode 

3) Prinsip-prinsip 

penggerakan 

1) Apa yang dilakukan pengelola 

lapangan futsal dalam melayani 

anda? 

2) Apakah anda menyukai cara 

yang digunakan oleh pengelola 

lapangan futsal dalam melayani 

anda? 

3) Bagaimana tanggapan Anda 

terhadap cara pelayanan di 
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lapangan futsal ini? 

4. Pengawas

an 

(Controllin

g) 

1) Pengamatan 

dan 

pengecekan 

2) Koreksi 

3) Pembandingan 

kinerja dengan 

standar yang 

telah 

ditentukan 

4) Penyesuaian 

dan perbaikan 

5) Laporan 

1) Apakah anda menyukai 

keseluruhan tentang lapangan 

futsal ini? 

2) Apakah biaya sewa lapangan 

terlalu mahal menurut anda? 

3) Bagaimana menurut anda 

kinerja pengelola lapangan 

futsal ini? 

4) Apakah pengelola langsung 

membenahi atau memperbaiki 

sarana dan prasarana yang 

kiranya memerlukan 

pembenahan? 

5) Apakah ada nota pembayaran 

setelah anda membayar 

penyewaan? 

5. Pengelola

an  

1) Faktor 

pendukung 

dan 

penghambat 

1) Apakah anda puas bermain di 

lapangan futsal ini? 

2) Apa saran anda untuk manajer 

dan pengelola lapangan futsal 

ini? 

3) Apa harapan anda kedepan 

untuk lapangan futsal ini? 
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Lampiran 12. Daftar Pertanyaan Wawancara Terstruktur 

Daftar Pertanyaan Untuk Manajer 

1) Apa yang membuat anda tertarik sehingga menjadi pengusaha jasa 

penyewaan lapangan futsal? 

2) Apa tujuan anda mendirikan lapangan futsal? 

3) Untuk berapa lama anda mendirikan lapangan futsal ini? 

4) Adakah kegunaan lain pada bangunan lapangan futsal ini? Apabila ada 

untuk apa? 

5) Siapakah  target pasar anda? 

6) Berapa target pemasukan setiap bulanya? 

7) Berapa jumlah uang yang dihabiskan untuk membangun lapangan futsal 

ini? 

8) Bagaimana cara anda merekrut karyawan untuk menjadi pengelola? 

9) Apakah yang akan anda lakukan apabila rencana yang anda tetapkan 

sebelumnya tidak sesuai dengan kenyataan? 

10) Apa keunggulan yang ditawarkan lapangan futsal ini? 

11) Adakah struktur organisasi di lapangan futsal ini? 

12) Bagaimana penetapan struktur organisasi di lapangan futsal ini? 

13) Apa saja tugas anda sebagai manajer dan kerja/tugas untuk para 

karyawan? 

14) Karyawan bekerja dari jam berapa sampai jam berapa? 

15) Bagaimana perawatan sarana dan prasarana yang anda terapkan? 

16) Bagaimana cara mengembangkan informasi/iklan  agar lapangan futsal 

anda bisa bersaing dengan lapangan futsal yang lain? 
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17) Bagaimana strategi yang diterapkan sehingga lapangan futsal anda bisa 

bersaing dengan lapangan futsal yang lain? 

18) Apakah pembagian tugas sudah tepat sesuai dengan keahlian masing-

masing? 

19) Apakah karyawan di sini sudah memenuhi tugasnya? 

20) Apa usaha yang anda lakukan dalam menjaga keharmonisan dengan para 

karyawan? 

21) Bagaimana strategi yang anda lakukan sehingga karyawan bekerja dengan 

baik? 

22) Bagaimana cara memotivasi karyawan dalam mengelola lapangan futsal? 

23) Bagaimana sikap anda memperlakukan karyawan? 

24) Apa anda selalu mengawasi karyawan setiap hari? 

25) Bagaimana cara untuk menilai kinerja para karyawan? 

26) Apakah target yang direncanakan sudah tercapai? 

27) Berapa laba bersih setiap bulanya? 

28) Bagaimana proses perbaikan penyusunan rencana jika rencana belum 

tercapai? 

29) Apa tindakan anda jika pelanggan merasa tidak puas? 

30) Apakah karyawan memberikan laporan rutin mengenai kegiatan yang 

sudah berlangsung setiap harinya? 

31) Apakah di dalam mengelola lapangan ini anda mempunyai permasalahan? 

32) Apa sajakah faktor pendukung di dalam mengelola lapangan futsal ini? 

33) Apa sajakah faktor penghambat dalam mengelola lapanga futsal ini? 

34) Adakah pihak lain/instansi yang membantu anda dalam mengelola 

lapangan ini? 
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35) Bagaimana harapan anda kedepan dalam menjalankan bisnis penyewaan 

lapangan futsal ini? 
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Daftar Pertanyaan Untuk Pengelola 

1) Bagaimana pendapat anda tentang pengusaha yang mendirikan lapangan 

futsal? 

2) Apa tujuan anda bekerja sebagai pengelola lapangan futsal? 

3) Untuk berapa lama anda akan bekerja di lapangan futsal ini? 

4) Bagaimana cara anda mempromosikan lapangan futsal agar dapat dikenal 

oleh masyarakat luas? 

5) Siapa target pasar penyewa lapangan ini? 

6) Apa yang akan anda lakukan jika lapangan ini tidak ada penyewa dalam 

satu harinya? 

7) Apa saja tugas anda sebagai pengelola lapangan futsal ini? 

8) Berapa jam anda bekerja setiap harinya? 

9) Bagaimana anda mengelola lapangan futsal ini setiap harinya? 

10) Berapakah nominal gaji anda per bulan? 

11) Bagaimana anda mengelola lapangan futsal ini setiap harinya? 

12) Bagaimana cara merawat dan memelihara sarana prasarana lapangan 

futsal ini? 

13) Apa tanggung jawab Anda sebagai pengelola? 

14) Apa yang anda lakukan dalam menjaga keharmonisan dengan manajer? 

15) Bagaimana usaha anda sehingga bisa bekerja sesuai yang diharapkan 

oleh manajer? 

16) Apakah menurut anda manajer mempercayai anda? 

17) Bagaimana cara manajer memotivasi anda? 

18) Apakah dengan penambahan gaji yang akan mengubah cara anda 

bekerja? 
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19) Bagaimana cara manajer dalam menggerakkan anda? 

20) Bagaimana proses pemantauan penggunaan fasilitas dan sarana 

prasarana lapangan ini? 

21) Apakah manajer sering menilai dan memberi masukan kepada anda dalam 

bekerja? 

22) Apakah yang anda lakukan Jika ada sarana dan prasarana lapangan futsal 

yang sekiranya membutuhkan pembenahan? 

23) Bagaimana proses perbaikan dan tindakan apabila jumlah pelanggan yang 

semula direncanakan belum tercapai? 

24) Apakah anda menyusun laporan/pembukuan setiap harinya? 

25) Apakah anda menyenangi pekerjaan anda? 

26) Apa faktor pendukung di dalam menjalankan pekerjaan anda mengelola 

lapangan ini? 

27) Apa faktor penghambat di dalam menjalankan pekerjaan anda mengelola 

lapangan futsal ini? 

28) Bagaimana harapan anda ke depan berkaitan anda sebagai 

pengelola/karyawan di penyewaan lapangan futsal ini? 
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Daftar Pertanyaan Untuk Pelanggan 

1) Bagaimana pendapat anda tentang bisnis penyewaan lapangan futsal? 

2) Apa yang membuat anda sehingga bermain futsal di tempat ini? 

3) Bagaimana menurut anda tentang biaya untuk menyewa lapangan futsal 

ini? 

4) Menurut anda apakah lapangan futsal ini dikenal oleh masyarakat luas? 

5) Bagaimana pendapat Anda tentang kegiatan/tournament yang diadakan 

oleh pengelola lapangan futsal ini? 

6) Bagaimana pelayanan pengelola ketika anda menyewa lapangan futsal ini? 

7) Bagaimana pendapat anda sarana prasarana di lapangan futsal ini? 

8) Bagaimana tata cara anda untuk menyewa lapangan futsal ini? 

9) Apakah anda berkomunikasi kepada pengelola untuk mencarikan lawan 

bertanding? 

10) Apakah dalam pelayanannya pengelola sesuai yang anda harapkan? 

11) Apa pendapat anda terhadap sarana prasarana serta fasilitasnya?  

12) Apakah anda diajak berbicara dengan pengelola terkait lapangan futsal dan 

sarana dan prasaranya? 

13) Apa yang dilakukan pengelola lapangan futsal dalam melayani anda? 

14) Apakah anda menyukai cara yang digunakan oleh pengelola lapangan 

futsal dalam melayani anda? 

15) Bagaimana tanggapan anda terhadap cara pelayanan di lapangan futsal 

ini? 

16) Apakah anda menyukai keseluruhan tentang lapangan futsal ini? 

17) Apakah biaya sewa lapangan terlalu mahal menurut anda? 

18) Bagaimana menurut anda kinerja pengelola lapangan futsal ini? 
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19) Apakah pengelola langsung membenahi atau memperbaiki sarana dan 

prasarana yang kiranya memerlukan pembenahan? 

20) Apakah ada nota pembayaran setelah anda membayar penyewaan? 

21) Apakah anda puas bermain di lapangan futsal ini? 

22) Apa saran anda untuk manajer dan pengelola lapangan futsal ini? 

23) Apa harapan anda kedepan untuk lapangan futsal ini? 
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Lampiran 13. Jawaban Wawancara Terstruktur 

Jawaban wawancara dari manajer V3 Futsal 

1) Perencanaan 

1) Awalnya bercita – cita memajukan futsal di Temanggung, Peluang 

usahanya untuk omset lumayan. 

2) Investasi untuk masa depan. 

3) Selama masih jalan tetap akan buka. 

4) Ada, kantin, distro, rest area. 

5) Masyaraket sekitar saja. 

6) 20 juta. 

7) 1 M. 

8) Membuka lowongan, yang terpenting dia harus berwawasan tentang 

futsal dan berkarakter ramah. 

9) Promosi. 

10) Tempatnya santai dan nyaman. 

2) Pengorganisasian 

1) Tidak ada. 

2) Tidak ada. 

3) Mengawasi dan berinovasi, menjaga pelanggan agar nyaman 

bermain di sini. 

4) Jam 7 sampai 22.00, 2 shift. 

5) Mengecek jaring dan mengganti bola setiap minggu. 

6) Iklan di radio selama 2 tahun pertama dan di jejrin sosial facebook. 

7) Memberikan bonus jam dan potongan harga untuk member. 

8) Sudah. 
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9) Sudah. 

3) Penggerakan 

1) Setiap minggu ada waktu untuk brifing. 

2) Saya tidak mengekang. 

3) Jika target tercapai saya memberikan bonus. 

4) Saya memperlakukan satu tim dan bekerja bersama. 

4) Pengawasan 

1) Ya. 

2) Yang terpenting karyawan jujur dan bertanggungjawab. 

3) Belum semua tercapai. 

4) Rata-rata 8 juta. 

5) Ganti rencana yang lain. 

6) Saya mengajak ngobrol dan mencari solusi. 

7) Ya. 

5) Pengelolaan 

1) Ada tetapi tidak begitu besar dan berpengaruh terhadap usaha saya. 

2) Santai saja bekerjanya dan pikiran tidak capek. 

3) Pengembangan fasilitas dari segi dana. 

4) Tidak. 

5) Tetap jalan, tambah peminat dan member. 

 

 

 

 

 



111 

 

 

 

Jawaban wawancara dari pengelola V3 Futsal 

1) Perancanaan 

1) Setuju karena membuka lapangan pekerjaan untuk daerah sekitar 

lapangan untu di sini. 

2) Mencari uang. 

3) Sampai ada pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. 

4) Memberitahu ke teman-teman. 

5) Pelajar, masyarakat umum. 

6) Kebanyakan ada penyewa jika tidak ada ya bersih-bersih. 

2) Pengorganisasian 

1) Membersihkan fasilitas, kasir, operator. 

2) 2 shift 08.00 – 16.00 dan 16.00 – 23.00. 

3) Merawat dan mengerjakan yang harus saya kerjakan. 

4) 900 ribu belum termasuk bonus. 

5) Dicek apakah ada yang rusak atau tidak. 

6) Menjalankan apa yang diperintahkan manajer. 

3) Penggerakan 

1) Berbicara dan tegur sapa kepada manajer. 

2) Saya selalu semangat dalam bekerja. 

3) Ya, saya merasa memiliki lapangan futsal ini. 

4) Diajak berbicara. 

5) Ya, jadi lebih termotivasi untuk giat bekerja. 

6) Jika tarjet terpenuhi akan mendapatkan bonus. 

4) Pengawasan 

1) Setelah akan ditutup biasanya di cek fasilitasnya. 
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2) Ya. 

3) Saya akan melakukan pembenahan jika saya bisa. 

4) Mengiklankan lewat sms dan jejaring sosial. 

5) Ya. 

5) Pengelolaan 

1) Ya saya senang. 

2) Pekerjaanya santai yang penting tanggung jawab.. 

3) Jika sepi jadi jenuh. 

4) Lebih maju, rame dan sukses. 
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Jawaban wawancara pelanggan (Morning Star FC) member V3 Futsal 

1) Perencanaan 

1) Setuju karena bisa mengembangkan bakat bibit pemain futsal. 

2) Pelayananya nyaman, dekat dari rumah saya, dan sudah kenal 

dengan karyawan. 

3) Standar karena untuk badan sehat harus keluar biaya. 

4) Ya sebagian besar saya rasa tau. 

5) Saya saya setuju karena bisa mengetahui bakat anak – anak.. 

6) Sebenarnya untuk kryawan semua ramah. 

7) Sudah baik, hanya saja lapangan tidak terlalu lebar. 

2) Pengorganisasian 

1) Saya memesan lapangan dan menghubungi karyawan untuk 

mencarikan lawan. 

2) Ya pasti. 

3) Ya. 

4) Sangat bagus karena disini nyaman tempatnya sejuk dan enak untuk 

tempat nongkrong, hanya saja lapangan kurang lebar. 

5) Biasanya manajer bertanya tentang sarana dan prasaranaya. 

3) Penggerakan 

1) Mengawasi lapangan, melayani saya ketika bermain. 

2) Ya sangat karena karyawan sangat ramah. 

3) Bagus karyawan disini nyaman. 

4) Pengawasan 

1) Ya suka.. 

2) Terjangkau. 
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3) Mereka semua bertanggung jawab dengan pekerjaanya menurut 

saya 

4) Ya biasanya langsung dibenahi. 

5) Ada jika minta. 

5) Pengelolaan 

1) Saya sangat puas. 

2) Lapangan futsal kalau bisa dilebarkan lagi. 

3) Sering mengadakan tournament saja. 
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Jawaban wawancara dari manajer Seroyo Futsal 

1) Perencanaan 

1) Bisnis karena pada waktu itu di Kabupaten Temanggung belum ada 

lapangan futsal. 

2) Menyediakan sarana dan prasarana futsal untuk mengolahragakan 

masyarakat. 

3) Untuk selamanya. 

4) Ada, penjualan jersey tim sepak bola. 

5) Masyarakat sekitar, pelajar. 

6) Tidak menargetkan berapa jumlahnya. 

7) 600 juta. 

8) Sekedar teman dan kenalan. 

9) Mencari kekurangan apa yang ada dan mengevaluasi dan memperbaiki. 

10) Nyaman bermain di seroyo. 

2) Pengorganisasian 

1) Tidak ada. 

2) Hanya pemilik dan karyawan 

3) Memantau dan menjaga, merawat dan menjalankan tugas – tugas yang 

diperintahkan. 

4) Jam 07.00 – 16.00 dan 16.00 – 23.00. 

5) Penambahan pasir karet dan pembersihan. 

6) Belum karena lapangan seroyo adalah lapangan pertama sehingga 

banyak yang sudah tau. 

7) Jika bermain 10 kali bonus bermain 1 kali. 

8) Ya. 
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9) Ya. 

3) Penggerakan 

1) Selalu baik kepada karyawan. 

2) Saya memberikan sedikit bonus apabila target tercapai. 

3) Saya ajak bicara apakah ada permasalahan. 

4) Saya perlakukan seperti saudara sendiri. 

4) Pengawasan 

1) Tidak biasanya satu minggu 1 atau 2 kali.  

2) Dari kebersihan dan jumlah pelanggan yang bermain. 

3) Belum. 

4) Itu rahasia. 

5) Saya lihat hasilnya dan saya mengevaluasi untuk lebih menarik biasanya 

saya mengadakan turnamen. 

6) Saya evaluasai dan anggap itu sebagai kritik dan masukan dan saya 

bandingkan dengan lapangan futsal yang lain karena saya juga sering 

bermain di tempat lain. 

7) Ya. 

5) Pengelolaan 

1) Ada tetapi bisa di tangani. 

2) Karena futsal hobi saya jadi senang saja menjalankanya. 

3) Tidak ada. 

4) Tidak. 

5) Dengan semakin banyaknya lapangan futsal harapan saya prestasi futsal 

di Kabupaten Temanggung dapat lebih maju di tingkat Provinsi. 
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Jawaban wawancara dari pengelola Seroyo futsal 

1) Perancanaan 

1) Bagus karena membuka lapangan kerja. 

2) Mencari tambahan pendapatan keluarga. 

3) Sampai saya dapat pekerjaan yang lebih banyak gajinya. 

4) Lapangan futsal ini sudah dikenal banyak masyarakat. 

5) Pelajar, masyarakat sekitar, pekerja pabrik. 

6) Bersih - bersih. 

2) Pengorganisasian 

1) Bersih – bersih, menjaga, melayani konsumen. 

2) Bergantian, jam 07.00 – 16.00 , 16.00 – 23.00. 

3) Senang saja. 

4) 850 ribu. 

5) Dibersihkan dan dicek apakah ada kerusakan. 

6) Menjaga lapangan. 

3) Penggerakan 

1) Saya berkomunikasi kepada manajer. 

2) Bekerja maksimal. 

3) Ya. 

4) Memberikan masukan. 

5) Ya. 

6) Memberikan target biasanya. 

4) Pengawasan 

1) Setiap ada yang bermain saya mengawasi. 

2) Ya jika manajer datang ke sini. 



118 

 

 

 

3) Jika saya bisa membenahi langsung dibenahi jika tidak saya 

beritahukan kepada manajer. 

4) Biasanya manajer mengadakan turnamen. 

5) Ya setiap hari. 

5) Pengelolaan 

1) Senang – senang saja. 

2) Bisa menambah pendapatan keluarga saya. 

3) Terkadang merasa kesal apabila ada pelanggan yang tidak sopan. 

4) Semoga semakin ramai dan gaji saya bertambah. 
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Jawaban wawancara pelanggan (Buruh FC) member Seroyo Futsal 

1) Perencanaan 

1) Saya mendukung. 

2) Dekat dengan tempat bekerja saya. 

3) Sama seperti tempat yang lain. 

4) Ya. 

5) Saya mendukung. 

6) Cukup bagus. 

7) Kurang bagus karena permukaan lapanganya sudah mulai rusak. 

2) Pengorganisasian 

1) Biasanya saya datang langsung. 

2) Ya. 

3) Ya. 

4) Lapangan sudah tidak bagus dan perlu diganti. 

5) Tidak. 

3) Penggerakan 

1) Baik. 

2) Ya. 

3) Cukup bagus, penjaganya ramah. 

4) Pengawasan 

1) Ya suka. 

2) Tidak. 

3) Bagus menurut saya. 

4) Ya jika hanya pembenahan kecil. 

5) Tidak ada. 
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5) Pengelolaan 

1) Ya. 

2) Ditambah lagi bonus. 

3) Ya semoga permukaan lapangan segera diganti. 
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Jawaban wawancara dari manajer Bushi Sherep Futsal 

1) Perencanaan 

1) Hobi dan prospek ke depan itu bagus. 

2) Menyalurkan hobi ke dalam bisnis. 

3) Selamanya. 

4) Ada, toko perlengkapan olahraga. 

5) Anak sekolah, karyawan kantor. 

6) 8 juta. 

7) 800 juta. 

8) Informasi dari teman, yang terpenting jujur. 

9) Alhamdulillah tercapai. 

10) Bola selalu asli, karyawan mengelola dengan baik, bila pelangan 

tidak puas bisa dikeluh kesahkan. 

2) Pengorganisasian 

1) Tidak ada. 

2) Tidak ada. 

3) Mengawasi kinerja karyawan, mengelola lapangan. 

4) 2 shift 08.00 – 15.00 dan 15.00 - selesai. 

5) Menjaga kebersihan, apabila ada kerusakan langsung dibenahi. 

6) Tidak ada. 

7) Tidak ada. 

8) Sudah. 

9) Sudah. 

3) Penggerakan 
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1) Pendekatan, berkomunikasi dengan baik, mendengarkan keluh kesah 

karyawan. 

2) Memberikan bonus. 

3) Memberikan bonus,. 

4) Saya anggap saudara, rekan bisnis dan teman. 

4) Pengawasan 

1) Ya. 

2) Dari kehadiran karyawan sudah mencerminkan kualitasnya. 

3) Belum semua tercapai. 

4) Rata – rata 5 juta. 

5) Ganti fasilitas jika perlu. 

6) Dicari solusi terbaik. 

7) Ya. 

5) Pengelolaan 

1) Ada, terkadang ada perkelahian antar tim yang bertanding. 

2) Relasi para pecinta futsal, sehingga banyak bermain di sini. 

3) Jika hari sekolah libur lapangan menjadi sepi jarang ada penyewa. 

4) Tidak. 

5) Ingin membuat lapangan futsal 1 lagi. 
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Jawaban wawancara dari pengelola Bushi Sherep Futsal 

1) Perancanaan 

1) Bagus, karena membuka lapangan pekerjaan. 

2) Menambah pendapatan dan mengisi waktu luang. 

3) Mungkin 2 – 3 tahun lagi. 

4) Sms, memberi tahu teman agar masyarakat bisa mengenal. 

5) Pelajar, karyawan kantor masyarakat umum. 

6) Membersihkan mushola, toilet, halaman. 

2) Pengorganisasian 

1) Membersihkan fasilitas dan melayani pelanggan. 

2) 6 – 7 jam. 

3) Merawat dan mencatat laporan. 

4) 750 ribu belum termasuk bonus. 

5) Setelah selesai dipakai saya mengontrol lapangan dan fasilitas yang 

lain sehingga bisa tahan lama. 

6) Sebagaimana saya harus bisa meramaikan dan menjaga agar tempat 

futsal ini bisa terus berjalan. 

3) Penggerakan 

1) Berkomunikasi dan tegur sapa setiap harinya. 

2) Apa yang diperintah manajer akan saya lakukan agar manajer puas 

terhadap pekerjaan saya. 

3) Alhamdulillah manajer percaya kepada saya. 

4) Beliau memberikan contoh – contoh bersikap, sehingga saya 

termotivasi. 

5) Ya, mendorong kita lebih semangat. 
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6) Memberikan bonus, arahan, dan motivasi. 

4) Pengawasan 

1) Jika ada penyewa saya memantau karena mereka belum pasti tau 

tata cara dan peraturan penggunaan lapangan. 

2) Ya setiap hari. 

3) Saya akan melakukan pembenahan jika tidak terlalu fatal. 

4) Promosi atau mengadakan turnament antar member dan pelajar. 

5) Ya setiap hari. 

5) Pengelolaan 

1) Alhamdulillah saya senang dan bersyukur saja lah. 

2) Pekerjaan ini sebidang dengan hobi saya. 

3) Belum ada hingga saat ini. 

4) Lebih baik dari segi fasilitas dan manajer lebih puas dengan 

pekerjaan saya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

 

 

Jawaban wawancara pelanggan (Bushi FC) member Bushi Sherep Futsal 

1) Perencanaan 

1) Penyewaan lapangan futsal ini sangat menguntungkan. 

2) Karena hobi saya futsal dan saya menyukai lingkungan disini. 

3) Murah dan terjangkau menurut saya. 

4) Ya sangat dikenal oleh masyarakat kota Temanggung. 

5) Saya sangat mendukung karena dari tournament futsal dapat 

menemukan bibit baru di Kabupaten Temanggung. 

6) Ramah meurut saya. 

7) Sudah baik, hanya saja lapangan tidak terlalu lebar. 

2) Pengorganisasian 

1) Saya menghubungi dengan sms. 

2) Ya. 

3) Ya, pengelola sangat ramah sehingga saya betah bermain di sini. 

4) Lapangan tidak ada lubang. 

5) Tidak, saya hanya minta bola yang bagus untuk bermain. 

3) Penggerakan 

1) Mengawasi lapangan. 

2) Ya sangat karena karyawan sangat ramah. 

3) Saya sangat puas dan tarif di sini lebih murah dibanding lapangfan 

futsal yang lain. 

4) Pengawasan 

1) Saya menyukai karena pengelola ramah dan murah biaya 

penyewaanya. 

2) Terjangkau. 
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3) Bagus, saya pernah melihat pengelola membenahi jaring yang sobek. 

4) Ya jika kerusakan masih wajar bisa dibenahi. 

5) Ada jika minta. 

5) Pengelolaan 

1) Saya sangat puas dan tim saya sangat senang bermain di sini. 

2) Lapangan futsal dibuat lagi lebih dari satu karena antri penggunjung. 

3) Semoga berkembang. 
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Jawaban wawancara dari manajer Azra Futsal 

1) Perencanaan 

1) Karena jasa penyewaan lapangan futsal di Temanggung sangat 

potensial, dan jarak dengan lapangan futsal yang lain jauh. 

2) Mengalih fungsikan gudang beras menjadi lapangan futsal. 

3) Untuk selamanya. 

4) Ada, penggilingan padi. 

5) Para pecinta dan pemain futsal dan warga di sekitar. 

6) 5 - 6 juta. 

7) Sarana dan prasarana futsal 300 juta. 

8) Informasi dari teman. 

9) Membenahi fasilitas. 

10) Rumput masih bagus, terdapat kantin. 

2) Pengorganisasian 

1) Tidak ada. 

2) Hanya ada manajer dan karyawan. 

3) Mengontrol laporan, Pelaksana harian. 

4) 10.00 – 23.00. 

5) Apabila ada kerusakan segera dibenahi. 

6) Pernah, menempelkan brosur di tempat strategis. 

7) Menyediakan kantin. 

8) Sudah.. 

9) Ya. 

3) Penggerakan 

1) Berkominikasi dalam hal apa saja. 
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2) Memberikan pengarahan. 

3) Memberikan dukungan, semangat, dan bonus. 

4) Saya anggap keluarga. 

4) Pengawasan 

1) Tidak. 

2) Mengecek kondisi sarana dan prasarana. 

3) Belum semua tercapai. 

4) Rata – rata 3 juta. 

5) Melakukan evaluasi dan monitoring di lapangan. 

6) Menerima keluhan pelanggan. 

7) Tidak, tetapi satu bulan sekali. 

5) Pengelolaan 

1) Tidak. 

2) Letak strategis di pinggir jalan. 

3) Butuh sabar karena tidak begitu ramai. 

4) Tidak. 

5) Lancar terus tidak ada hambatan. 
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Jawaban wawancara dari pengelola Azra futsal 

1) Perancanaan 

1) Baik. 

2) Mencari kesuksesan. 

3) Tidak tau saya sudah bahagia disini. 

4) Lewat radio pernah. 

5) Pelajar, remaja, karyawan kantoran. 

6) Mencarikan lawan bertanding untuk tim members. 

2) Pengorganisasian 

1) Membersihkan, merawat. 

2) 8 – 10 jam. 

3) Merawat dan mencatat pembukuan. 

4) 900 ribu belum termasuk bonus. 

5) Apabila terjadi kerusakan segera diperbaiki. 

6) Menjaga kebersihan, keamanan, memberikan laporan kepada 

manajer. 

3) Penggerakan 

1) Berkomunikasi dan meminta arahan. 

2) Semaksimal yang saya bisa. 

3) Ya. 

4) Memberikan bonus jika target tercapai. 

5) Ya. 

6) Memberikan bonus. 

4) Pengawasan 

1) Mengewasi ketika ada yang bertanding. 



130 

 

 

 

2) Ya. 

3) Langsung dibenahi. 

4) Promosi. 

5) Tidak. 

5) Pengelolaan 

1) Ya. 

2) Pekerjaanya santai dan tidak berfikir. 

3) Jenuh karena waktu banyak terbuang. 

4) gaji bertambah. 
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Jawaban wawancara pelanggan (Wadas FC) member Azra Futsal 

1) Perencanaan 

1) Bagus. 

2) Dekat dan nyaman untuk bermain. 

3) Sangat terjangkau. 

4) Belum begitu. 

5) Mendukung, karena saya hobi. 

6) Sangat bagus. 

7) Sudah baik tetapi kalau siang tidak begitu terang. 

2) Pengorganisasian 

1) Sms, telfun, atau pesan langsung. 

2) Ya. 

3) Ya. 

4) Perlu ditingkatkan. 

5) Ya. 

3) Penggerakan 

1) Melayani dengan baik. 

2) Ya sangat. 

3) Sudah bagus. 

4) Pengawasan 

1) Ya. 

2) Terjangkau. 

3) Bagus. 

4) Ya. 

5) Ada jika minta. 
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5) Pengelolaan 

1) Puas. 

2) Meningkatkan fasilitas. 

3) Tetap berdiri dan semoga maju berkembang.. 
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Jawaban wawancara dari manajer Pro Futsal 

1) Perencanaan 

1) Hobi dan banyak peminat. 

2) Supaya ada potensi dari anak muda dalam segi olahraga (futsal). 

3) Selama masih banyak peminatnya, Insyallah masih jalan. 

4) Ada, untuk gudang tembakau apabila musim tembakau tiba setiap 

tahunya. 

5) Umum, semua kalangan, pelajar. 

6) 24 juta. 

7) Gedung 4 M, sarana dan prasarana futsal 400 juta. 

8) Sekedar teman, relasi dan terpenting jujur, disiplin. 

9) Tidak ada. 

10) Lapangan lebih lebar dari pada lapangan futsal yang lain. 

2) Pengorganisasian 

1) Ada, tetapi tidak tertulis. 

2) Berdasarkan tugas masing – masing. 

3) Mengawasi saja, mengelola semuanya. 

4) 8 pagi – selesai 

5) Mengontrol lapangan, membersihkan, operator. 

6) Pernah, lewat Radio. 

7) Mengadakan turnamen, Pelayanan supel, diskon potongan harga. 

8) Ya. 

9) Ya. 

3) Penggerakan 

1) Saling komunikasi, futsal bersama karyawan. 
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2) Diawasi setiap harinya. 

3) Diberi wejangan. 

4) Biasa saja, jika ada kesalahan ditegur. 

4) Pengawasan 

1) Tidak. 

2) Dari segi kejujuran. 

3) Belum. 

4) Rata – rata 22 juta. 

5) Tidak ada. 

6) Ngobrol, kritik saran, cari solusi terbaik. 

7) Ya. 

5) Pengelolaan 

1) Alhamdulillah tidak. 

2) Hobi dan bisnis. 

3) Selama ini tidak ada. 

4) Tidak. 

5) Semoga lebih maju, rame, sukses. 
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Jawaban wawancara dari pengelola Pro futsal 

1) Perancanaan 

1) Setuju saja. 

2) Mencari uang. 

3) Selamanya. 

4) Memakai bosur, mangadakan tournament. 

5) Semuanya. 

6) Santai saja. 

2) Pengorganisasian 

1) Membersihkan, merawat, operator. 

2) Bwegantian, jam 7 – 3 , 3 – 11. 

3) Kerja seperti biasanya. 

4) 1 juta belum termasuk bonus. 

5) Disapu, yang penting bersih. 

6) Menjaga lapangan ini. 

3) Penggerakan 

1) Komunikasi. 

2) Mencari simpati kepada manajer. 

3) Ya. 

4) Dengan bonus. 

5) Ya, jadi lebih semangat. 

6) Biasa saja. 

4) Pengawasan 

1) Ya setiap saya jaga, saya cek. 

2) Kadang – kadang. 
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3) Langsung dibenahi. 

4) Tidak ada. 

5) Setiap hari. 

5) Pengelolaan 

1) Senang. 

2) Futsal adalah hobi saya, jadi menjalankanya dengan senang. 

3) Jenuh ketika pagi hari jika tidak ada yang bermain. 

4) Tambah laris, gaji tambah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

 

 

Jawaban wawancara pelanggan (Kakegawa FC) member Pro Futsal 

1) Perencanaan 

1) Ya bagus disini jadi ada lapangan futsal. 

2) Dekat dengan rumah. 

3) Biasa saja, tetapi di kurangi lagi bagus. 

4) Ya kalau daerah Parakan. 

5) Bagus sekali. 

6) Ya bagus. 

7) Sangat bagus karena lapanganya lebar. 

2) Pengorganisasian 

1) Sms atau pesan langsung. 

2) Ya kadang – kadang. 

3) Ya lumayan. 

4) Sudah bagus, ditambah lagi kantin atau angkringan. 

5) Tidak. 

3) Penggerakan 

1) Melayani dengan baik. 

2) Ya suka. 

3) Bagus, penjaganya ramah dan bersahabat. 

4) Pengawasan 

1) Sangat menyukai. 

2) Tidak. 

3) Bagus menurut saya. 

4) Ya jika bola rusak diganti. 

5) Tidak ada. 
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5) Pengelolaan 

1) Ya puas. 

2) Ditambah lagi bonus atau promo. 

3) Ya semoga sukses. 
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Lampiran 14. Klasifikasi Hasil Wawancara 

Table 4. Klasifikasi Hasil Wawancara Bushi Sherep Futsal 

No Klasifikasi 
 

Hasil 

1. Perencanaan awal pendirian lapangan  Baik 

2. Fasilitas yang disediakan Baik 

3. Strategi pengelolaan dan pengembangan fasilitas 
lapangan futsal 

Baik 

4. Target pelanggan dan member yang aktif bermain Cukup 

5. Laba bersih setiap bulan Baik 

6. Perekrutan kayawan Baik  

7. Pemanfaatan bangunan Baik 

8. Perawatan sarana dan prasarana Baik  

9. Kegiatan dan kompetisi yang diadakan Baik  

10. Kelengkapan struktur organisasi Kurang 

11. Pengiklanan lapangan futsal Kurang 

12. Pembagian tugas kerja Baik 

13. Tanggung jawab masing-masing bagian organisasi Baik 

14. Koordinasi dan komunikasi antar bagian Baik 

15. Usaha dan cara menjalin hubungan antar bagian Baik 

16. Pengawasan kinerja karyawan Baik 

17. Penyusunan laporan keuangan secara rutin Baik 

18. Kualitas pelayanan Baik 

19. Faktor pendukung pengelolaan lapangan futsal Ada 

20. Faktor penghambat pengelolaan lapangan futsal Ada 
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Table 5. Klasifikasi Hasil Wawancara Azra Futsal 

No Klasifikasi 
 

Hasil 

1. Perencanaan awal pendirian lapangan  Baik 

2. Fasilitas yang disediakan Baik 

3. Strategi pengelolaan dan pengembangan fasilitas 
lapangan futsal 

Baik 

4. Target pelanggan dan member yang aktif bermain Kurang 

5. Laba bersih setiap bulan Baik 

6. Perekrutan kayawan Baik  

7. Pemanfaatan bangunan Baik 

8. Perawatan sarana dan prasarana Baik  

9. Kegiatan dan kompetisi yang diadakan Kurang 

10. Kelengkapan struktur organisasi Kurang 

11. Pengiklanan lapangan futsal Kurang 

12. Pembagian tugas kerja Baik 

13. Tanggung jawab masing-masing bagian organisasi Baik 

14. Koordinasi dan komunikasi antar bagian Baik 

15. Usaha dan cara menjalin hubungan antar bagian Baik 

16. Pengawasan kinerja karyawan Kurang 

17. Penyusunan laporan keuangan secara rutin Kurang 

18. Kualitas pelayanan Baik 

19. Faktor pendukung pengelolaan lapangan futsal Ada 

20. Faktor penghambat pengelolaan lapangan futsal Ada 
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Table 6.  Klasifikasi Hasil Wawancara V3 Futsal 

No Klasifikasi 
 

Hasil 

1. Perencanaan awal pendirian lapangan  Baik 

2. Fasilitas yang disediakan Baik 

3. Strategi pengelolaan dan pengembangan fasilitas 
lapangan futsal 

Baik 

4. Target pelanggan dan member yang aktif bermain Baik 

5. Laba bersih setiap bulan Baik 

6. Perekrutan kayawan Baik  

7. Pemanfaatan bangunan Baik 

8. Perawatan sarana dan prasarana Baik  

9. Kegiatan dan kompetisi yang diadakan Baik  

10. Kelengkapan struktur organisasi Kurang 

11. Pengiklanan lapangan futsal Baik 

12. Pembagian tugas kerja Baik 

13. Tanggung jawab masing-masing bagian organisasi Baik 

14. Koordinasi dan komunikasi antar bagian Baik 

15. Usaha dan cara menjalin hubungan antar bagian Baik 

16. Pengawasan kinerja karyawan Baik 

17. Penyusunan laporan keuangan secara rutin Baik 

18. Kualitas pelayanan Baik 

19. Faktor pendukung pengelolaan lapangan futsal Ada 

20. Faktor penghambat pengelolaan lapangan futsal Ada 
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Table 7. Klasifikasi Hasil Wawancara Seroyo Futsal 

No Klasifikasi 
 

Hasil 

1. Perencanaan awal pendirian lapangan  Baik 

2. Fasilitas yang disediakan Baik 

3. Strategi pengelolaan dan pengembangan fasilitas 
lapangan futsal 

Kurang 

4. Target pelanggan dan member yang aktif bermain Kurang 

5. Laba bersih setiap bulan Kurang 

6. Perekrutan kayawan Baik  

7. Pemanfaatan bangunan Baik 

8. Perawatan sarana dan prasarana Baik  

9. Kegiatan dan kompetisi yang diadakan Kurang 

10. Kelengkapan struktur organisasi Kurang 

11. Pengiklanan lapangan futsal Kurang 

12. Pembagian tugas kerja Baik 

13. Tanggung jawab masing-masing bagian organisasi Baik 

14. Koordinasi dan komunikasi antar bagian Baik 

15. Usaha dan cara menjalin hubungan antar bagian Baik 

16. Pengawasan kinerja karyawan Kurang 

17. Penyusunan laporan keuangan secara rutin Baik 

18. Kualitas pelayanan Baik 

19. Faktor pendukung pengelolaan lapangan futsal Ada 

20. Faktor penghambat pengelolaan lapangan futsal Ada 
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Table 8. Klasifikasi Hasil Wawancara Pro Futsal 

 

No Klasifikasi 
 

Hasil 

1. Perencanaan awal pendirian lapangan  Baik 

2. Fasilitas yang disediakan Baik 

3. Strategi pengelolaan dan pengembangan fasilitas 
lapangan futsal 

Baik 

4. Target pelanggan dan member yang aktif bermain Baik 

5. Laba bersih setiap bulan Baik 

6. Perekrutan kayawan Baik  

7. Pemanfaatan bangunan Baik 

8. Perawatan sarana dan prasarana Baik  

9. Kegiatan dan kompetisi yang diadakan Baik  

10. Kelengkapan struktur organisasi Kurang 

11. Pengiklanan lapangan futsal Kurang 

12. Pembagian tugas kerja Baik 

13. Tanggung jawab masing-masing bagian organisasi Baik 

14. Koordinasi dan komunikasi antar bagian Baik 

15. Usaha dan cara menjalin hubungan antar bagian Baik 

16. Pengawasan kinerja karyawan Baik 

17. Penyusunan laporan keuangan secara rutin Baik 

18. Kualitas pelayanan Baik 

19. Faktor pendukung pengelolaan lapangan futsal Ada 

20. Faktor penghambat pengelolaan lapangan futsal Ada 



144 

 

 

 

Table 9.  Klasifikasi Hasil Wawancara Erik Futsal 

No Klasifikasi 
 

Hasil 

1. Perencanaan awal pendirian lapangan  Baik 

2. Fasilitas yang disediakan Baik 

3. Strategi pengelolaan dan pengembangan fasilitas 
lapangan futsal 

Baik 

4. Target pelanggan dan member yang aktif bermain Baik 

5. Laba bersih setiap bulan Baik 

6. Perekrutan kayawan Kurang  

7. Pemanfaatan bangunan Baik 

8. Perawatan sarana dan prasarana Baik  

9. Kegiatan dan kompetisi yang diadakan Baik  

10. Kelengkapan struktur organisasi Kurang 

11. Pengiklanan lapangan futsal Kurang 

12. Pembagian tugas kerja Baik 

13. Tanggung jawab masing-masing bagian organisasi Baik 

14. Koordinasi dan komunikasi antar bagian Baik 

15. Usaha dan cara menjalin hubungan antar bagian Baik 

16. Pengawasan kinerja karyawan Baik 

17. Penyusunan laporan keuangan secara rutin Baik 

18. Kualitas pelayanan Baik 

19. Faktor pendukung pengelolaan lapangan futsal Ada 

20. Faktor penghambat pengelolaan lapangan futsal Ada 
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Table 10.  Klasifikasi Hasil Wawancara Nassa Futsal 

No Klasifikasi 
 

Hasil 

1. Perencanaan awal pendirian lapangan  Baik 

2. Fasilitas yang disediakan Baik 

3. Strategi pengelolaan dan pengembangan fasilitas 
lapangan futsal 

Baik 

4. Target pelanggan dan member yang aktif bermain Baik 

5. Laba bersih setiap bulan Baik 

6. Perekrutan kayawan Baik  

7. Pemanfaatan bangunan Baik 

8. Perawatan sarana dan prasarana Baik  

9. Kegiatan dan kompetisi yang diadakan Baik  

10. Kelengkapan struktur organisasi Kurang 

11. Pengiklanan lapangan futsal Kurang 

12. Pembagian tugas kerja Baik 

13. Tanggung jawab masing-masing bagian organisasi Baik 

14. Koordinasi dan komunikasi antar bagian Baik 

15. Usaha dan cara menjalin hubungan antar bagian Baik 

16. Pengawasan kinerja karyawan Baik 

17. Penyusunan laporan keuangan secara rutin Baik 

18. Kualitas pelayanan Baik 

19. Faktor pendukung pengelolaan lapangan futsal Ada 

20. Faktor penghambat pengelolaan lapangan futsal Ada 
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Table 11.  Klasifikasi Hasil Wawancara Gemini Futsal 

No Klasifikasi 
 

Hasil 

1. Perencanaan awal pendirian lapangan  Baik 

2. Fasilitas yang disediakan Baik 

3. Strategi pengelolaan dan pengembangan fasilitas 
lapangan futsal 

Baik 

4. Target pelanggan dan member yang aktif bermain Baik 

5. Laba bersih setiap bulan Baik 

6. Perekrutan kayawan Baik  

7. Pemanfaatan bangunan Baik 

8. Perawatan sarana dan prasarana Baik  

9. Kegiatan dan kompetisi yang diadakan Baik  

10. Kelengkapan struktur organisasi Kurang 

11. Pengiklanan lapangan futsal Kurang 

12. Pembagian tugas kerja Baik 

13. Tanggung jawab masing-masing bagian organisasi Baik 

14. Koordinasi dan komunikasi antar bagian Baik 

15. Usaha dan cara menjalin hubungan antar bagian Baik 

16. Pengawasan kinerja karyawan Baik 

17. Penyusunan laporan keuangan secara rutin Baik 

18. Kualitas pelayanan Baik 

19. Faktor pendukung pengelolaan lapangan futsal Ada 

20. Faktor penghambat pengelolaan lapangan futsal Ada 
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Lampiran 15. Foto Dokumentasi 

Pro Futsal 
 

 
 

Wawancara dengan manajer Pro Futsal 
 

 
 

Wawancara dengan pengelola Pro Futsal 
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Wawancara dengan pelanggan Pro Futsal 
 
 

 
 

Lapangan futsal Pro 1 
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Lapangan futsal Pro 2 
Azra Futsal 
 

 
 

Wawancara dengan manajer Azra Futsal 
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Wawancara dengan pengelola Azra Futsal 
 

 
 

Wawancara dengan pelanggan Azra Futsal 
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Lapangan futsal Azra 
 

 
 

Kantin Azra Futsal 
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V3 Futsal 
 

 
 

Wawancara dengan manajer V3 Futsal 
 

 
 

Wawancara dengan pengelola V3 Futsal 
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Wawancara dengan pelanggan V3 Futsal 
 

 
 

Lapangan Futsal V3 Futsal 
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Cafe V3 Futsal dan. Distro V3 Futsal 
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Mushola dan tempat parkir V3 Futsal 
Bushi Sherep Futsal 
 

 
 

Wawancara dengan manajer Bushi Sherep Futsal 
 

 
 

Wawancara dengan pengelola Bushi Sherep Futsal 
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Wawancara dengan pelanggan Bushi Sherep Futsal 
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Lapangan Bushi Sherep dalam proses penggantian jaring 
Seroyo Futsal 
 

 
 

Wawancara dengan manajer Seroyo Futsal 
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Wawancara dengan pengelola Seroyo Futsal 

 
 

Wawancara dengan pelanggan Seroyo Futsal 
 

 
 

Bangunan Seroyo Futsal dan tempat parkir 
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Lapangan futsal Seroyo 
 
Erik Futsal 
 

 
 

Wawancara dengan Manajer Erik Futsal 
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Suasana Lapangan Erik Futsal 
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Ruang pengelola Erik Futsal 


